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№
з/п
1

1.

2.

Назва розділу
модуля, теми, з якої
Перелік питань,
виносяться питання
що вивчаються студентом самостійно
на самостійне
опрацювання
2
3
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади юридичної психології
1. Історія вітчизняної юридичної психології.
2. Перші спроби використання психологічних думок у правовій
Поняття, предмет та науці та практиці (М. Щербатов, І. Посошков,
А. Фрезе,
історія «юридичної Л. Владіміров, І. Баршев, Б. Спасович, А. Коні, Ф. Плєвако).
психології»
3.
як Вплив судових реформ 60-х років XIX ст., демократизації
навчальної
суспільного
життя
на
зміну
психології
суспільної
дисципліни та науки правосвідомості.
4. Структура
особистості
правоохоронця:
спрямованість,
мотивація, професійний досвід, характер і темперамент.
1. Психологічні особливості прийняття рішень у юридичній
діяльності.
Психологічна
2. Психологічні особливості вирішення юристом організаційнохарактеристика
управлінських питань. Формування особистості правознавця у
юридичної
вищому закладі освіти.
діяльності
3. Професійна деформація та шляхи її подолання.
4. Психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів.

1. Афект та його діагностичні ознаки.
2. Встановлення афекту в осіб, які скоїли насильницькі злочини.
Емоційно-вольова3. Ознаки симуляції афекту та способи його виявлення.
сфера особистості Страждання, їх зв’язок з іншими емоційними та психічними
3. працівників
станами.
правоохоронних 4. Значення страждань при визначенні моральної шкоди
органів
потерпілому.
5. Формування вмінь аналізу психологічного стану об’єкта впливу
та вибору адекватних ситуації методів і прийомів.
1. Проблема акцентуації характеру.
2. Здібності людини як психічне явище.
Психологічна
4.
3. Спрямованість, правосвідомість, мотиваційна сфера у структурі
характеристика
особистості суб’єктів юрисдикційної діяльності.
особистості юриста
4. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності
юриста.
1. Судова красномовність. Переконливі, результативні (в плані
Особливості
впливу) судові промови.
комунікативної 2. Елементи, що підлягають переконанню.
5. діяльності
3. Етапи підготовки до обвинувальної промови. Вимоги до
працівників
зовнішнього вигляду юриста.
правоохоронних 4. Психічний вплив на учасників судового.
органів
5. Особливості використання жестів та міміки у промові. Вольові
зусилля обвинувача.

1

2
3
Психологічні засади
1. Використання конфліктної ситуації в діяльності правоохоронних
конфлікту
в органах.
6. діяльності
2. Конфлікт в управлінській діяльності.
працівників
3. Формування вмінь аналізу витоків конфліктів, їх профілактики і
правоохоронних
вирішення у професійній діяльності.
органів
4. Конфлікт в судовому засіданні.
Змістовий модуль 2. Прикладні засади юридичної психології
1. Характеристика мотиваційної сфери суб’єкта злочинної
Психологія
діяльності.
7. особистості
2. Мотив як елемент психологічного механізму злочинного діяння.
правопорушника 3. Співвідношення мотиву, цілі та результат при вчиненні злочину
з необережності та умисно.
4. Психологічні наслідки злочину.
1. Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань
Психологія злочину (груп), їхньої протиправної діяльності.
2. Типи злочинних формувань.
8. як
результат
3. Структура злочинних формувань.
злочинної діяльності
4. Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю.
9.

Психологія
потерпілого

Психологія
неповнолітніх
10. суб’єктів
правопорушень

1. Психологічний аналіз показів потерпілого.
2. Віктимна поведінка особи як причина злочину.
3. Соціально-психологічні шляхи подолання віктимності.
4. Теорія вродженої злочинності.
1. Недоліки у вихованні дітей як причина їх схибленого шляху.
2.
як Мотивація злочинної поведінки неповнолітніх.
3. Психологічна характеристика злочинних груп неповнолітніх.

1. Слідчо - оперативна група та слідча бригада, як малі соціальні
Психологія слідчо- групи, психологічний контакт учасників.
судової діяльності.
2. Керівництво слідчою групою.
11. Слідчо3. Загальні
чинники
безрезультативного
розслідування
процесуальні дії
кримінальних проваджень.
4. Психологічне супроводження розслідування.
1. Участь психолога при захопленні заручників.
Використання
2. Психологічний процес упізнавання та його моменти:
психологічних знань
12. в
юрисдикційній формуючий; упізнавальний, репродуктивний.
3. Психологічне
забезпечення
кримінально-процесуальної
діяльності
діяльності.
Професійно1. Наставництво.
психологічний
2. Психологічна адаптація до службової діяльності.
відбір та підготовка
3. Професійна деформація юристів.
13.
фахівців4. Психограма юриста.
правоохоронців

1

14.

15.

16.

17.

18.

2

3
1. Психологія судової промови у цивільному судочинстві.
Психологічні основи
2. Психологічні аспекти пізнання судом обставин справи та
цивільно-правового
винесення судових рішень.
регулювання
та
3. Проблема справедливості судових рішень.
цивільного
4. Психологічні передумови успішності проведення переговорів
судочинства
при вирішенні суперечки в суді.
1. Основні напрямки і форми використання психологічних знань в
Судовоекспертно-криміналістичній діяльності.
психологічна
2. Психологічна структура і різновиди експертно-криміналістичної
експертиза
діяльності.
3. Вимоги експертно-криміналістичної діяльності до особистості.
1. Проблема
антисоціальної
поведінки
неповнолітніх
правопорушників.
Психологія
2. Основні
чинники виникнення та розвитку злочинної
злочинної діяльності спрямованості у неповнолітніх.
3. Механізми формування злочинної поведінки неповнолітніх.
4. Кримінальна субкультура та делінквентна поведінка.
1. Психологічна характеристика особистості засуджених.
2. Типи засуджених: актив; пасив; засуджені із негативною.
Пенітенціарна
3. Специфічні емоційні стани.
психологія
4. Динаміка особистості в умовах позбавлення волі.
5. Процес корекції та ресоціалізації особистості засуджених.
1. Психологічна характеристика особистості засуджених.
2. Психологія судових дебатів.
3. Психологічні основи виховної функції судового процесу.
Психологія судового
Формування переконання й винесення вироку суддею.
процесу
Психологічні особливості прийняття рішення суддею.

Психологічні
особливості
розслідування
19.
насильницьких
злочинів

1. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.
2. Генетичне та соціальне у формуванні злочинної поведінки.
3. Особливості

огляду місця події за фактами вчинення злочинів на
статевому підгрунті.
4. Залучення фахівця-психолога у слідчу та слідчо-оперативну
групу.
1. Взаємодія
внутрішнього переконання та правосвідомості
слідчого, прокурора та судді.
Психологічна
2. Психологічні особливості діяльності слідчого судді.
характеристика
3. Вплив правосвідомості на внутрішнє переконання слідчого
20. особистості
судді.
слідчого, прокурора
4. Використання інноваційних технологій при проведенні слідчота судді
судових дій та їх психологічний вплив на мислення слідчого,
прокурора та судді.

