
Анотація до спецкурсу 

«Психологія слідчої діяльності» 

 

Тип дисципліни: вибіркова                                                                     Семестр: 1 

Обсяг дисципліни: 

Загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

Аудиторні години - 32 (лекції - 16, практичні - 16) 

Лектор:к.ю.н. доц. Жолнович І.В. (електронна адреса: zholnovych@gmail.com) 

 

Психологія слідчої діяльності – це один зі спеціальних курсів, який 

доповнює вивчення навчальної дисципліни «Основи загальної та правової 

психології». Предметом його вивчення є психологія суб’єкта кримінального 

провадження – слідчого під час досудового розслідування. 

Глибоке засвоєння студентами психології слідчої діяльності є умовою 

формування кваліфікованих юристів, зокрема слідчих, а також прокурорів. 

суддів, захисників тощо. 

Для всестороннього засвоєння психології слідчої діяльності необхідні 

знання таких дисциплін, як  кримінально-процесуальне право, криміналістика, 

юридична психологія, теорія оперативно-розшукової діяльності, загальної 

психології та ін.  В межах перерахованих дисциплін вивчаються відповідно такі 

питання: процесуальний статус слідчого під час досудового розслідування, 

вимоги яким він повинен відповідати, методи, які він використовує у своїй 

діяльності, тактичні правила проведення різноманітних процесуальних дій, 

зміст різноманітних процесів, які відбуваються під час досудового 

розслідування (конструювання версій, взаємодії слідчого з різними суб’єктами 

під час досудового слідства та ін.) психології суб’єктів кримінального процесу,  

Метою вивчення навчальної дисципліни є вироблення у студентів 

юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка вмінь і навичок щодо застосування психологічних знань під час 

практичної діяльності. 



Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: 

охарактеризувати слідчу діяльність як один з різновидів суспільної діяльності, 

виокремити та охарактеризувати її психологічну складову, дати психологічну 

характеристику особи слідчого, визначити психологічні критерії, яким він 

повинен відповідати, проаналізувати психологію суб’єктів, які беруть участь 

під час досудового слідства та взаємодію слідчого з ними. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Знати: 

- поняття психології слідчої діяльності; 

- місце психології слідчої діяльності у структурі юридичної психології; 

- структуру психіки особи-слідчого; 

- види пізнавальних процесів, які проявляються у слідчого під час 

здійснення досудового слідства; 

- структуру емоційної сфери слідчого та її вплив на здійснення слідчим 

своїх повноважень; 

- вольові риси слідчого; 

- структуру особистості слідчого; 

- види методів психологічного впливу та межі їх застосування під час 

досудового слідства; 

- психологічні аспекти конструювання слідчих версій; 

- психологічні особливості взаємодії слідчого з іншими суб’єктами під 

час досудового слідства; 

  Уміти: 

- застосовувати психологічні знання у практичній діяльності; 

- давати психологічну характеристику різним процесам, які 

відбуваються під час досудового слідства; 

- використовувати способи та методи, розроблені наукою психологією, 

під час досудового розслідування. 

 


