
 ПЕРЕДМОВА 
Навчальна  дисципліна  «Юридична  психологія»  відноситься  до  обов'язкових

навчальних  дисциплін  освітньої  програми  професійної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти
першого (бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія».

Мета навчальної  дисципліни: ознайомлення  з  предметом,  об’єктом,  базовими
категоріями,  методологією  юридичної  психології,  завданнями,  принципами,  формами  й
методами  соціально-психологічного  впливу  на  правову  свідомість  особистості,
психологічними особливостями діяльності правознавця, правових взаємовідносин з людьми,
поглибленого  розуміння  мотивів  їх  вчинків  і  поведінки,  правового  пізнання  об’єктивної
дійсності.

Завдання навчальної дисципліни: засвоєння об’єкту, предмету, системи основних
положень  та  понять  юридичної  психології,  головних  напрямків  та  результатів  сучасних
досліджень  з  юридичної  психології;  розширення  уявлень  про  психологічні  можливості
досягнення  ефективної  діяльності  в  сучасних  умовах  правових  відносин;  розуміння
специфіки  формування  злочинної  поведінки,  оволодіння  психологічними  методами
формування правової свідомості, культури та поведінки особистості; заохочення особистості
до розвитку самоконтролю й самодисципліни за вимогами права.

Предмет вивчення навчальної  дисципліни:  вивчення  психічних  явищ,  механізмів  і
закономірностей особистості (особи), які проявляються у сфері дії права.

Об’єкт навчальної дисципліни: психіка особистості як властивість високоорганізованої
матерії,  яка  є  особливою  формою  відображення  суб’єктом  правовідносин  об’єктивної
реальності, саморегуляції на цій основі своєї поведінки і діяльності.

Після  вивчення  курсу  «Юридична  психологія»  здобувачі  вищої  освіти  першого
бакалаврського  рівня  на  базі  повної  загальної  середньої  освіти  (шифр  компоненти  освітньої
програми – ОК 10) повинні володіти такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК  12. Здатність  до  аналізу  психологічних  особливостей  та  поведінки  особистості  з
урахуванням індивідуально-психологічних властивостей в контексті різноманітних ситуацій
професійної взаємодії

Після вивчення курсу «Психологічне консультування» здобувачі вищої освіти першого
бакалаврського  рівня  на  базі  на  базі  ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за
спорідненою  (або  іншими)  спеціальностями  (шифр компоненти  освітньої  програми  –  ОК 1)
повинні володіти такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК10.  Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,  усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК11.  Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні,  культурні,  наукові  цінності  і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області,  її  місця  у  загальній  системі  знань  про  природу  і  суспільство  та  у  розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.



СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК11. Здатність  до  особистісного  та  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.
СК  12. Здатність  до  аналізу  психологічних  особливостей  та  поведінки  особистості  з
урахуванням індивідуально-психологічних властивостей в контексті різноманітних ситуацій
професійної взаємодії

Методи  та  форми  навчання: методи  теоретичного  дослідження;  лекційні,
семінарські заняття, індивідуальна й самостійна робота; робота в мережі Internet, написання
дайджестів,  есе,  розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  презентування  власних
проектів.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. 
Метою поточного контролю є перевірка у здобувачів вищої освіти рівня набутих на

лекціях,  семінарських  заняттях  та  шляхом самостійного  вивчення  програмного  матеріалу
фахових знань та умінь. Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням
роботи  кожного  студента.  Структура  поточного  контролю  враховує  особливості  денної,
заочної форм навчання. Формою підсумкового контролю знань є екзамен.



 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання  результатів  навчання  для  вибіркового  компоненту  освітньої  програми
професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053  «Психологія». «Юридична  психологія»  (для  здобувачів  вищої  освіти  першого
бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти освітньої
програми – ОК 10) базується на результатах навчання,  визначених освітньо-професійною
програмою, зокрема: 
ПРН1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та
пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПРН10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, відстоювати власну позицію,
модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.
ПРН13.  Взаємодіяти,  вступати  у  комунікацію,  бути  зрозумілим,  толерантно  ставитися  до
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПРН 19.  Знати,  розуміти  сутність  психологічних  особливостей та  поведінки  особистості,
застосовувати оптимальні форми професійної взаємодії

 «Юридична психологія» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня
на  основі  ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за  спорідненою  (або  іншими)
спеціальностями, шифр компоненти освітньої програми – ОК 1), базується на результатах
навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема:
ПРН1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та
пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПРН10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, відстоювати власну позицію,
модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.
ПРН13.  Взаємодіяти,  вступати  у комунікацію,  бути зрозумілим,  толерантно ставитися  до
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПРН16.  Знати,  розуміти  та  дотримуватися  етичних  принципів  професійної  діяльності
психолога.
ПРН17.  Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.
ПРН 19. 
Знати,  розуміти  сутність  психологічних  особливостей  та  поведінки  особистості,
застосовувати оптимальні форми професійної взаємодії


