Назва модуля: Юридична психологія
Код модуля: ВПППБ. 2.17.1.
Тип модуля: Вибірковий
Семестр: VІІ
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредити ЄКТС – 4.0): год.) аудиторні
години: денна форма навчання – 54 год. (лекції – 30 год., практичні заняття – 24 год.);
заочна форма навчання аудиторні - 12 (лекції - 8 год., практичні заняття - 4 год.)
6. Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Поворозник Катерина Олександрівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: психологічні особливості суб’єктів злочинності; психологічні засади
розслідування
злочинів;
психологічні
закономірності
правотворчої
та
правозастосувальної діяльності; психологічні ознаки кримінальної та девіантної
поведінки; психологічний портрет людини; механізми соціалізації і ресоціалізації
злочинців.
 вміти: використовувати
теоретичні знання та психологічний інструментарій
дослідження до об’єкту в юридичної психології; брати участь у проведенні
психологічних консультацій та проведеннs психологічної експертизи; складати
психологічний портрет людини, яка є об’єктом
професійного інтересу в сфері
юридичної психології/
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: загальна психологія, психологія девіантної поведінки, психологія сім’ї.
 кореквізит: психологія особистості, конфліктологія, клінічна психологія.
10. Зміст модуля: нормативне регулювання соціальної поведінки; психологія юридичної
діяльності; психологія особистості злочинця; злочинна поведінка та
психологічні
механізми її формування; психологія злочинних груп; методи і прийоми психологічного
впливу на об’єкти юридичної діяльності.
11. Рекомендована література:
 Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996
р. Із змінами від 8 грудня 2004 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. –
Ст. 141; 2005. - №2. – Ст. 44.
 Кримінальний кодекс України. – К.: Велес, 2017.
 Кримінально-процесуальний кодекс України. - К.:Істина, 2016.
 Кримінально-виконавчий кодекс України. – К.: Право, 2016.
 Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник. – Львів: „Новий Світ-2014”;- К.:
„Каравелла”; 2014. – 376с.
 Васильев В.Л. Юридическая психология: 5-е изд., доп. и перераб. –СПб: Питер, 2015. –
656с.
12.Форми та методи навчання:
- Форма: денна, заочна
- Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань
та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку. Поточний контроль:
денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів; підсумковий контроль:
денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів . Максимальна сумарна
оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська
1.
2.
3.
4.
5.

