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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Психологія» присвячена вивченню здобувачами 

вищої освіти - майбутніми юристами знань про теоретико-прикладні засади 

психології, її зв’язки з іншими науками; формуванню готовності, вмінь та 

навичок застосування психологічних знань при вирішенні професійних 

завдань; розвитку, професійно-важливих здібностей і якостей: 

спостережливості, пам'яті, мислення, комунікативності та ін.; покращення 

психологічної культури юриста. Під час вивчення дисципліни 

передбачається розгляд поведінки, особистості та діяльності осіб, що 

здійснюють правотворчість та правозастосування (суб’єкти юридичної 

діяльності) та осіб, щодо яких норми застосовуються, чиї права 

захищаються чи охороняються. Дисципліна складається із питань, що 

мають теоретико-методологічне значення для загального уявлення про 

природу психічних явищ, а також з деяких практичних питань щодо 

використання психології у юридичній діяльності.. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Психологія» є ознайомлення здобувачів із 

системою загальнотеоретичних знань психологічного опосередкування 

особистості та діяльності юристів, формування у них відповідних 

психологічних умінь та навичок для вирішення професійних завдань з 

основних напрямків їх діяльності. 

 

Мова 

викладання 

Українська 

 



 

Навчальне навантаження Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Загальна 

кількість 

год. 

Денна форма 16 18 56 90 

 

 
Результати 
навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного завершення цього 

модуля здобувач вищої освіти буде: 
Методи викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК08 

ПРНА03 

Оперувати понятійно-

категоріальним апаратом 

психології, орієнтуватися в 

основних методах, принципах та 

галузях психології. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

Усне опитування, 

перевірка 

самостійної роботи 

ПРНК08 

ПРНА03 

Розуміти природу і структуру 

психологічних процесів, 

вдосконалювати пізнавальну 

підструктуру, а також виявляти 

особливості вираження емоцій і 

волі, розкривати їх зв'язки з 

іншими психічними процесами. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

Усне опитування, 

перевірка 

самостійної роботи 

ПРНК08 

ПРНА03 

Визначати індивідуально-

психологічні властивості та 

відмінності особистості за її 

проявами у діяльності та 

спілкуванні 

Лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання  

Усне опитування, 

перевірка 

самостійної роботи 

ПРНК08 

ПРНА03 

Аналізувати психічні особливості 

життєдіяльності людини і 

суспільства в сфері правових 

відносин та правової поведінки 

Лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

Усне опитування, 

перевірка 

самостійної роботи 

ПРНК08 

ПРНА03 

Здійснювати психологічний аналіз 

особистих рис особи, яка являє 

собою об’єкт юридичної діяльності, 

в т.ч. правопорушників (злочинців), 

потерпілих, свідків тощо 

Лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

 

Усне опитування, 

перевірка 

самостійної роботи 

ПРНК08 

ПРНА03 

Здійснювати соціально-

психологічний аналіз злочинної 

групи, визначати статус її окремих 

учасників, розробляти психологічні 

шляхи та засоби попередження і 

розслідування групових злочинів 

Лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

 

Усне опитування, 

перевірка 

самостійної роботи 

 
Зміст 

навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, (год., форма 

навчання (ф/н)) 

Тема 1. 
Теоретичні та прикладні засади 

психології 

ПРНК08 

ПРНА03 

 

2/2/5 (денна ф/н) 

 



Тема 2. 
Психологічні процеси. Емоційно-

вольова сфера особистості 

ПРНК08 

ПРНА03 

2/4/5 (денна ф/н) 

 

Тема 3. 
Пізнавальна підструктура 

професійної діяльності юристів 

ПРНК08 

ПРНА03 

4/4/5 (денна ф/н) 

 

Тема 4. 
Індивідуально-психологічні 

властивості особистості 

ПРНК08 

ПРНА03 

2/2/5 (денна ф/н) 

 

Тема 5. 
Психологія особистості злочинця та 

злочинних груп 

ПРНК08 

ПРНА03 

4/4/5 (денна ф/н) 

 

Тема 6. Психологія потерпілого 
ПРНК08 

ПРНА03 

2/2/5 (денна ф/н) 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

1.  

Історія розвитку й етапи 

формування психології. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

2.  

Інтеграція психології і права. ПРНК08 

        ПРНА03 

1 

3.  

Загальнопсихологічні основи та 

принципи юридичної психології. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

4.  

Психологічні основи цивільно-

правового регулювання. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

5.  Психологічна структура юридичної 

діяльності. 

ПРНК08 

       ПРНА03 

1 

6.  Свідомість як вищий рівень 

розвитку психіки. Функції 

свідомості. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

7.  Професiограми юридичних 

спеціальностей. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

8.  Профілактика стресів і емоційного 

вигоряння в професійній діяльності 

та особистому житті. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

9.  Емоційно-вольова регуляція 

поведінки (саморегуляція). 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

10.  Мнемотехнічні прийоми (прийоми 

оперативного і правильного 

запам'ятовування). 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

11.  Прийоми професійного мислення в 

юридичній діяльності. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

12.  Поняття мови як пізнавального 

процесу та її значення в 

комунікативній діяльності юриста. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

13.  Поняття інтелекту і його рівні. ПРНК08 

ПРНА03 

1 

14.  Значення темпераменту для 

психологічної сумісності людей і 

виконання різних видів професійної 

діяльності. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

15.  Акцентуації характеру. ПРНК08 

ПРНА03 

1 

16.  Соціобіологічні та психологiчні 

фактори формування особистості 

злочинця. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

17.  Психологічний портрет 

насильницького типу злочинця. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 



18.  Типологія злочинних груп. ПРНК08 

ПРНА03 

1 

19.  Психологія організованої 

злочинності. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

20.  Кримінально-психологічні 

різновиди жертв. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

21.  Уява i її різновиди та значення при 

розслідуванні злочинів. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

22.  Характеристика вищих почуттів 

людини. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

23.  Місце психології в системі 

підготовки юриста. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

24.  Рекомендації для подолання 

психологічного протидії при 

розслідуванні злочинів у сфері 

організованої злочинності. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

25.  Психологічна характеристика осіб, 

які потенційно можуть стати 

жертвами корисливих злочинів. 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 

26.  Психічні особливості показань 

потерпілих та їх врахування у 

діяльності юристів 

ПРНК08 

ПРНА03 

1 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Загальна психологія - Максименко С.Д. [Електронний ресурс] - 

Режим доступу http://studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/ 

2. Варій М.Й. Загальна психологія. Навчальний посібник / 2-ге 

видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2007. - 968 

c. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://psyhologiya.org.ua/zagalyna_psyhologiya.html 

3. Новейшие психологические технологии: диагностика, 

консультирование, психокоррекция, немедицинская 

психотерапія: ученик. / [Цільмак О.М. Глава 12. 

Психодіагностика та психокорекція міжособистісних та 

внутрішньо особистісних конфліктів] : підручник / за заг.ред. 

С.Д. Максименка, В.Є. Луньова.– К.: Інститут психології ім. Г.С. 

Костюка НАП України. Monreal: Accent Graphics 



Communications. – 2015. – С. 205-219 Режим доступу: 

https://fdotadotr.files.wordpress.com/2016/09/3-

d180d0b0d0b7d0b4d0b5d0bb-d186d196d0bbd18cd0bcd0b0d0ba-

d0be-d0bc-d0b4d0bbd18f-wp.pdf 

4. Психологія: схеми, таблиці, коментарії: навчально–наочний 

посібник / [друге перероблене видання.] / О.М Пасько., О.М. 

Цільмак. [за загал. ред. Цільмак О.М.] – Одеса: ОДУВС, 2015. – 

271 с. – з іл. –  Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу: 

Медведєв В. С. Кримінальна психологія: Підручник. Електрон. 

дан. – Режим доступу 

http://ualibrarium.narod.ru/human/psyhologija.html.  Назва з екрану. 

5. Цільмак О.М. Яковенко С.І. Професійно–психологічна 

підготовка працівників підрозділів громадської безпеки: 

електроний підручник. / [друге перероблене видання] / О.М. 

Цільмак, С.І. Яковенко. –– Одеса: РВВ ОДУВС, 2015. – 140 с. – з 

іл. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: 

http://www.oduvs.edu.ua/navch_pidruch_psixolog.html – Назва з 

экрану. 

6. Орбан-Лембрик Л.Е., Кощинець В.В. Юридична психологія: 

Навчальний посібник. Електрон. дан. – Режим доступу: 

http://ualibrarium.narod.ru/human/psyhologija.html. Назва з екрану. 

7. Библиотека с книгами по психологии    

http://psychologylib.ru/books/index.shtml 

8. Библиотека психологического форума «MyWord.ru» 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// psylib. myword. 

ru. 

9.«Психея» [Электронный ресурс] — (Режим доступа: 

http://www.psycheya.ru). 

 

Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України ―Про освіту‖ академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу 

під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ ―ОЮА‖ 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Кількість годин 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


 

 
 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  34 

 лекційні заняття, год. 16 

 практичні заняття, год. 18 

 лабораторні заняття, год - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 56 

 контрольні роботи, год. - 

 індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 26 

 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 30 

Екзамен - 

Залік + 



 


