
 

 
 

Підсумковий контроль, 
Форма                                                     
                     

 
Форма підсумкового контролю - залік у кінці семестру. Форма - письмова. 

 
Навчальні методи 
 та техніки                                             
                     

 
Презентація, лекції, дискусія, колаборативне навчання (тьюторство, групові 
проекти). 
 

Критерії оцінювання 
    

 
           Оцінювання проводиться  за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співвідношенням: 
 практичні заняття: 50 % семестрової оцінки; максимальна кількість б 
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Дисципліна «Юридична психологія» є завершальною вибірковою 
дисципліною з спеціальності «Право 081»  для освітньої програми «Право» 
(Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти), яка викладається у 8 семестрі 
в обсязі 3 кредитів (ECTS). 
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викладання курсу:     Львівський національний університет імені Івана Франка,          

Юридичний факультет 
Кафедра кримінального процесу та криміналістики 
(ауд. 510) 
вул. Січових Стрільців, 14,  м. Львів - 79000 
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Викладачі курсу:           к.ю.н., доц. Мазур Марта Романівна 

            к.ю.н., доц. Жолнович Ігор Володимирович 
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                                                 zholnovych@gmail.com 
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Мета та цілі курсу  
 

Метою даної вибіркової навчальної дисципліни є формування у студентів 
цілісних знань про предмет та структуру юридичної психології, її зміст, 
психологічні особливості поведінки людини у сфері відносин, які регулюються 
правом. 
 
Основним завданням є розвиток у майбутніх юристів психологічної 
компетенції, необхідної для реалізації їх професійної діяльності. 
Дане завдання досягається шляхом:  розширення та поглиблення знань, 
одержаних студентами на лекціях і в процесі самостійної роботи зі 
спеціальними джерелами; активізації їх мисленої діяльності в ході 
психологічного аналізу юридично релевантних ситуацій; закріплення навиків 
узагальнення юридичних фактів та виведення на їх основі психологічних 
закономірностей; побудови психологічного прогнозу розвитку ситуації або 
діяльності конкретного суб’єкта, що має значення у правовому аспекті; 
створення фундаменту для наступного самовдосконалення особистості та її 
постійного професійного розвитку. 

 

Література для вивчення 
дисципліни                   

 
1. Бандурка А.М. Юридическая психология: учебник / А.М. Бандурка, С. П. 

Бочарова, Е.В. Землянская. - Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. 
- 596 с.  

2. Бедь В.В. Юридична психологія / Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і переробл. - 
К.: МАУП, 2004. - 436 с.  

3. Бочелюк В.Й. Юридична психологія / Навч. пос. - К.: Центр учбової 
літератури, 2010. - 336 с.  

4. Коновалова В.О. Юридична психологія / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько 
// НЮАУ ім. Я. Мудрого.- Харків «Право», 2008. – 240 с.  

5. Орбан-Лембрик Л.Е. Юридична психологія: навч. Посібник [Текст] / Л.Е. 
Орбан-Лембрик, В.В. Кощинець – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 448с.  

6. Основи загальної та юридичної психології : навч. посіб. / Н. Р. Бобечко, І. 
І. Когутич, В. П. Бойко, І. В. Жолнович, Н. П. Баєва; ред.: В. Т. Нор; Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Ін Юре, 2014. - 279 c.  

7. Психологія слідчої діяльності: навчальний посібник / В.Г. Андросюк, О.М. 
Корнєв, О.І. Кудерміна та ін.: за заг. ред. Л.І. Казміренко. – К.: Правова 
єдність, 2009. – 200 с.  
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8. Черновський О. К. Теоретичні засади та прикладні аспекти сучасної 
судової психології [Текст] : монографія / Черновський О. К. - Чернівці : 
Технодрук, 2014. - 351 с.  

9. Шепітько В.Ю. Психологія судової діяльності / Навч. посібник. – Х.: Право, 
2006. – 160 с.  

10. Юридична психологія: підручник / Александров Д.О., Андросюк В.Г., 
Казміренко Л.І. та ін.: заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. – Вид. 2-є, 
доопр. та доп. – К.: КНТ, 2008. – 352 с.  

11. Amanda D. Zelechoski, Melinda Wolbransky Activities for Teaching Psychology 
and Law, 2018. - 136 р. 

12. Curt R. Bartol  Psychology and Law: Research and Practice. - Second Edition, 
2019. 

 
Тривалість курсу              
Тривалість курсу 90 годин. 
 
Формат та обсяг курсу   
 
Змішаний курс, що передбачає проведення лекцій, практичних робіт та 
консультації для кращого розуміння викладеного матеріалу. 
Аудиторні години - 39 (лекції - 13, практичні - 26). Самостійна робота - 51 год.  

 
Очікувані 
 результати навчання               
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 

- місце юридичної психології у системі психологічної науки та права, її 
предмет, історію розвитку; систему, основні поняття; 

- загально психологічні та соціально-психологічні основи юридичної 
діяльності; 

- психологію учасників кримінального провадження; 
- психологічний зміст слідчої діяльності; 
- психологічні особливості проведення окремих гласних слідчих 

(розшукових) дій; 
- психологічний зміст судової діяльності; 
- психологічні основи проведення окремих судових дій; 
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- основи пенітенціарної психології. 
Вміти:  

- застосовувати методи юридичної психології у практичній діяльності; 
- аналізувати психологічний зміст та структуру правопорушення; 
- використовувати психологічні знання під час проведення гласних 

слідчих (розшукових) дій;  
- використовувати психологічні знання у процесі судової діяльності. 

 
Ключові слова                                  
право, психологія, особистість,  злочин  

 

Схема курсу                                        
 

Тиж. / 
дата / 
год. 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття)  

 

Літерат
ура 

Ресурс
и в 

Інтерне
ті 

Завдання, 
год. 

Термі
н 

викон
ання 

Тиж. 1. 

2 акад. 
год.  

 

 

 

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання, 
система та методологія 
юридичної психології. 
Предмет та об'єкт юридичної 
психології. Історія розвитку 
юридичної психології. Завдання 
та методи юридичної психології. 
Система юридичної психології та 
загальна характеристика її 
напрямів. Зв'язок юридичної 
психології з іншими правовими 
науками. Тенденції розвитку 
юридичної психології. 

Лекція  

F2F 

2, 4, 5, 6 
 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу, 
підготовка до 
практичного 
заняття 
4 акад. год.  
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Тиж. 2. 

1 акад. 
год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 акад. 
год.  

 

ТЕМА 2. Психіка людини та її 
структура. Психічні процеси. 
Поняття та структура психіки 
людини. Поняття та система 
психічних процесів. Поняття, 
класифікація та властивості 
відчуттів. Поняття, види та 
властивості сприйняття. 
Закономірності сприйняття 
предметів, простору, часу та 
руху. Увага: поняття та види. 
Фактори, що визначають 
спрямованість уваги.  Уява: 
поняття та види. Процеси 
пам'яті та прийоми активізації 
пам'яті учасників кримінального 
провадження. процесу. 
Мислення та інтуїція. Роль 
інтуїції в юрисдикційній 
практиці. 

Лекція  

F2F 

2, 4, 5, 6 Опрацювання 
лекційного 
матеріалу, 
підготовка до 
практичного 
заняття 
4 акад. год. 

 

ТЕМА 3. Психічні стани 
Поняття та ознаки психічного 
стану. Поняття та класифікація 
емоцій і почуттів. Класи 
емоційних станів та групи 
почуттів. Стани емоційної 
напруги: поняття, значення та 
види тривоги (тривожності); 
поняття, значення, види та фази 
розвитку стресу; фрустрація: 
поняття та значення, афект 
(поняття, види та фази 
розвитку). Відмінність 
фізіологічного афекту від 
паталогічного афекту. Поняття 
волі та етапи вольового процесу. 
Вольові риси юриста. 

Лекція  

F2F 

2, 4, 5, 6 Опрацювання 
лекційного 
матеріалу, 
підготовка до 
практичного 
заняття 
4 акад. год. 

 

2 год. ТЕМА 1. Предмет, завдання, 
система та методологія 
юридичної психології. 
Предмет та об'єкт юридичної 
психології. Історія розвитку 
юридичної психології. Завдання 
та методи юридичної психології. 
Система юридичної психології та 
загальна характеристика її 
напрямів. Зв'язок юридичної 
психології з іншими правовими 

Практичне 
заняття 

 Завдання та 
задачі до Теми 
1 з 
Практикуму 
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науками. Тенденції розвитку 
юридичної психології. 

Тиж. 3  

 

1 акад. 
год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 акад. 
год. 

ТЕМА 4. Психічні властивості 
особистості 
 
Поняття особистості. Види 
психічних властивостей 
особистості. Темперамент: 
поняття, типи, властивості та 
значення в юрисдикційній  
діяльності. Характер: поняття та 
риси. Вивчення характеру 
учасників кримінального 
провадження. Спрямованість у 
структурі особистості. Поняття 
мотиву та мотиваційна сфера 
особистості. Поняття, рівні та 
ступені здібностей. 

Лекція  
F2F 

2, 4, 5, 6 Передивитись 
презентацію, 
вивчити 
матеріал 
4 акад. год.  

  

ТЕМА 5. Основи психології 
правової соціалізації 
особистості та правової  
поведінки 
 
Психологічні аспекти правової 
соціалізації особистості. 
Психологічна характеристика 
правової свідомості. 
Психологічні аспекти правової 
поведінки. Її загальні ознаки та 
види. Сутність і загальні ознаки 
соціальних відхилень. 
Психологічна характеристика 
девіантної поведінки, її 
різновиди. 

Лекція 
F2F 

1, 2, 4, 5 Передивитись 
презентацію, 
вивчити 
матеріал 
6 акад. год. 

 

2 акад. 
год. 

 

ТЕМА 2. Психіка людини та її 
структура. Психічні процеси. 

− структура психіки 
людини.  

− Поняття та система 
психічних процесів 
(відчуття, сприйняття, 
увага та інше). 

Практичне 
заняття 

 Завдання та 
задачі до Теми 
2 з 
Практикуму 
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Тиж. 4 

2 акад. 
год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 акад. 
год. 

ТЕМА 6. Основи кримінальної 
психології 
 
Поняття, предмет і завдання 
кримінальної психології. 
Особистість злочинця 
(правопорушника), його 
психологічна характеристика. 
Структура особистості злочинця.  
Типи злочинців. Психологічні 
особливості злочинців різних 
категорій. 
Злочинна поведінка та 
механізми її формування. 
Психологічні чинники та 
характеристика злочинної 
поведінки. Поняття злочинної 
групи та її психологічна 
характеристика. Психологія 
злочину. 

Лекція  
F2F 
 

2, 4, 5, 6 
 

Опрацюваннял
екційного 
матеріалу, 
підготовка до 
практичного 
заняття 
4 акад. год. 

 

ТЕМА 3. Психічні стани 
 
− Поняття та ознаки 

психічного стану. 
− Поняття та класифікація 

емоцій і почуттів.  
− Поняття волі та етапи 

вольового процесу. Вольові 
риси юриста. 

Практичне 
заняття 
F2F 

 Завдання та 
задачі до Теми 
3 з 
Практикуму 

 

 

Тиж.5 

2 акад. 
год. 

ТЕМА 4. Психічні властивості 
особистості 
 
− Поняття особистості.  
− Види психічних властивостей 

особистості. 
− Поняття мотиву та 

мотиваційна сфера 
особистості. Поняття, рівні та 
ступені здібностей. 

Практичне 
заняття 
F2F 

 Завдання та 
задачі до Теми 
4 з 
Практикуму 

 

 

Тиж.6 

2 акад. 
год. 

ТЕМА 7. Основи психології 
слідчої діяльності та 
психології окремих учасників 
кримінального провадження 
 
Поняття та психологічні основи 
організації слідчої діяльності. 

Лекція 
 F2F 

1, 2, 3, 7 Опрацювання 
лекційного 
матеріалу, 
підготовка до 
практичного 
заняття 
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Психологічна структура слідчої 
діяльності, її загальна 
характеристика. Психологічна 
характеристика особистості 
слідчого.  
Загальна психологічна 
характеристика учасників 
кримінального провадження. 
Особливості психології 
підозрюваного. Особливості 
психології потерпілого. 
Особливості психології свідка. 

4 акад. год. 

ТЕМА 5. Основи психології 
правової соціалізації особистост  
 та правової  поведінки 
 
− Психологічні аспекти 

правової соціалізації 
особистості.  

− Психологічні аспекти 
правової поведінки. Її 
загальні ознаки та види.  

− Психологічна 
характеристика девіантної 
поведінки, її різновиди. 

Практичне 
заняття 
F2F 

 Завдання та 
задачі до Теми 
5 з 
Практикуму 

 

Тиж.7 

2 акад. 
год. 

ТЕМА 6. Основи кримінальної 
психології 
 
− Поняття, предмет і 

завдання кримінальної 
психології.  

− Особистість злочинця 
(правопорушника), його 
психологічна 
характеристика.  

− Злочинна поведінка та 
механізми її формування. 

− Психологічні чинники та 
характеристика злочинної 
поведінки. Поняття 
злочинної групи та її 
психологічна 
характеристика.  

Практичне 
заняття 
F2F 

 Завдання та 
задачі до Теми 
6 з 
Практикуму 

 

Тиж.8 

2 акад. 
год. 

ТЕМА 8. Психологічні основи 
проведення окремих 
гласних слідчих 
(розшукових) дій 

Лекція 
F2F 

2. 3, 4, 6, 
7 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу, 
підготовка до 
практичного 

 



Юридична психологія / Силабус курсу С т о р і н к а  | 9 
 

 
Психологічні основи 
проведення окремих гласних 
слідчих (розшукових) дій. 
Психологічні основи огляду 
місця події: етапи огляду 
місця події, характеристика 
особи злочинця за 
результатами огляду місця 
події та психологічні 
особливості діяльності 
слідчого. Психологічні основи 
обшуку: психологія 
пошукових дій та осіб, що 
беруть участь у слідчій дії. 
Психологічні основи слідчого 
експерименту.  
Психологічні основи допиту в 
конфліктній та 
безконфліктній ситуаціях. 
Психологічні основи 
пред’явлення для впізнання 
(етапи, види, форми).  

заняття 
5 акад. год. 

2 акад. 
год. 

ТЕМА 7. Основи психології 
слідчої діяльності та 
психології окремих 
учасників кримінального 
провадження 
 
− Поняття та психологічні 

основи організації слідчої 
діяльності.  

− Психологічна 
характеристика 
особистості слідчого. 

− Особливості психології 
підозрюваного. 

− Особливості психології 
потерпілого. 

− Особливості психології 
свідка. 

Практичне 
заняття 
F2F 

 Завдання та 
задачі до Теми 
7 з 
Практикуму 

 

Тиж.9 

2 акад. 

ТЕМА 8. Психологічні 
основи проведення 
окремих гласних слідчих 

Практичне 
заняття 

6 Завдання та 
задачі до Теми 
8 з 
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год. (розшукових) дій (Заняття 
1) 
 
− Психологічні основи 

огляду місця події: 
етапи огляду місця події, 

− Психологічні основи 
обшуку: психологія 
пошукових дій та осіб, 
що беруть участь у 
слідчій дії.  

− Психологічні основи 
слідчого експерименту. 

− Психологічні 
особливості слідчого 
експерименту. 

F2F Практикуму 

Тиж.10 

2 акад. 
год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 акад. 
год. 

ТЕМА 9. Психологія судової 
діяльності 
 
Поняття та психологічні основи 
судової діяльності. Психологічна 
структура судової діяльності, її 
загальна характеристика. 
Вивчення психології особистості 
судді та його діяльності. 
Психологічні основи 
внутрішнього переконання судді 
та особливості прийняття ним 
рішення. 
Психологічні особливості суду 
присяжних. 
Психологічні особливості 
судового процесу та окремих 
судових дій. Психологія сторони 
обвинувачення та сторони 
захисту. Судові промови та 
дебати: психологічний аспект. 
Психологія обвинуваченого. 
Останнє слово обвинуваченого. 

Лекція 
F2F 

8, 9, 11, 
12 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу, 
підготовка до 
практичного 
заняття 
4 акад. год. 

 

ТЕМА 8. Психологічні основи 
проведення окремих 
гласних слідчих 
(розшукових) дій (Заняття 
2) 
− Психологічні основи 

допиту в конфліктній 
та безконфліктній 

Практичне 
заняття 
F2F 

 Завдання та 
задачі до Теми 
8 з 
Практикуму 
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ситуаціях.  
− Психологічні прийоми 

викриття завідомо 
неправдивих показань. 

− Психологія допиту 
окремих учасників 
кримінального 
провадження. 

− Психологічні основи 
пред’явлення для 
впізнання (етапи, види, 
форми).  

Тиж.11 

2 акад. 
год. 

ТЕМА 9. Психологія судової 
діяльності 
 
− Поняття та психологічні 

основи судової 
діяльності. 

− Вивчення психології 
особистості судді та 
його діяльності.  

− Психологічні 
особливості суду 
присяжних. 

− Психологічні 
особливості судового 
процесу та окремих 
судових дій.  

Практичне 
заняття 
  
F2F 

 Завдання та 
задачі до Теми 
9 з 
Практикуму 

 

Тиж.12 

1 акад. 
год 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 10. Використання 
спеціальних психологічних 
знань у кримінальному 
провадженні 
Поняття, форми та 
особливості використання 
спеціальних психологічних 
знань у кримінальному 
провадженні. 
Поняття, види, предмет, 
об’єкт та значення судово-
психологічної експертизи. 
Компетенція судово-
психологічної експертизи.  
 
 

Лекція 
 
F2F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2. 4, 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу 
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1 акад. 
год. 

ТЕМА 11. Основи 
пенітенціарної психології 
 
Поняття, предмет і завдання 
пенітенціарної психології. 
Психологія особистості 
засудженого. Типологія осіб, 
які відбувають покарання. 
Особливості проходження 
процесу адаптації 
засудженими; суб’єктивні та 
об’єктивні чинники адаптації 
до умов соціальної ізоляції. 
Колектив засуджених, його 
структура та  психологічна 
характеристика. 
Психологічний супровід 
ресоціалізації засуджених. 
 

Лекція 
 
F2F 

 
2, 4, 7 
 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу, 
підготовка до 
практичного 
заняття 
 

2 акад. 
год. 

ТЕМА 11. Основи 
пенітенціарної психології 
 
− Поняття, предмет і 

завдання пенітенціарної 
психології.  

− Психологія особистості 
засудженого. Типологія 
осіб, які відбувають 
покарання. 

−  Особливості проходження 
процесу адаптації 
засудженими; суб’єктивні 
та об’єктивні чинники 
адаптації до умов 
соціальної ізоляції. 

− Колектив засуджених, його 
структура та  психологічна 
характеристика.  

Практичне 
заняття 
 
F2F 

 Завдання та 
задачі до Теми 
11 з 
Практикуму 

 

Тиж.13 

2 акад. 
год. 

Модульна письмова робота і 
виставлення заліку 

Підсумкове 
заняття 
F2F 
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Підсумковий контроль, 
Форма                                                                  
 
Форма підсумкового контролю - залік у кінці семестру. Форма - письмова. 

 
Навчальні методи 
 та техніки                                                          

 
Презентація, лекції, дискусія, колаборативне навчання (тьюторство, групові 
проекти). 

 

Критерії оцінювання                        
 

           Оцінювання проводиться  за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співвідношенням: 
 практичні заняття: 50 % семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 50. 
 контрольний замір (модуль): 50 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50.  
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
 
Практичні заняття впродовж семестру 

(виводиться середнє значення) Модуль Залік 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 ... 
50 100 

50 50 50 50 50 50  
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Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка  
ECTS 

 
Визначення 

За національною шкалою 

Залікова оцінка 

90 – 100 А Відмінно 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX 
Незадовільно з 

правом 
перескладання 

Незараховано 

0-50 F 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

Незараховано з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 
90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-
правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння 
застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та 
здібності аналізу джерел вивчення даного курсу. 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком 
повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні. 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 
відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 
джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику 
але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, 
яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна 
базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.  

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 
детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на 
одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 
(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати 
джерела інформації навчальної дисципліни. 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні 
прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові 
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помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з 
основною юридичною літературою з дисципліни. 

 
Питання до заліку                                           

 
Перелік питань розміщений на веб-сторінці факультету. 
http://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-kryminalnoho-protsesu-i-kryminalistyky 
 

 

http://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-kryminalnoho-protsesu-i-kryminalistyky
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