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053 Психологія 

 Навчальна дисципліна присвячена вивченню психологічних 

закономірностей виникнення та динаміки протиправних 

установок, психологічних особливостей злочинної поведінки 

осіб різної статі та віку.  

Мета навчальної дисципліни – формування компетентностей 

з кримінальної психології, вивчення студентами 

психологічних типів злочинців, дослідження мотивації 

злочинної поведінки, психології злочинних груп, 

психологічні особливості злочинності неповнолітніх тощо. 

В результаті вивчення курсу студент повинен  

знати: 

- предмет, завдання, систему і методи кримінальної 

психології; 

- особливості правової соціалізації; 

- психологію злочинної поведінки; 

- психологічні особливості діяльності слідчого, судді, 

прокурора, адвоката і т.п.; 

- особливості виправної (пенітенціарної) психології. 

 

В результаті вивчення дисципліни студенти зможуть: 

- обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та / або доказові методики і техніки 

практичної діяльності. 

-  здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну 

та іншу залежно від спеціалізації) з використанням 

науково верифікованих методів та технік 

- організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері 

психології. 

- ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

- приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 



 
 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної 

діяльності. 

- дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

- оперувати категоріально-понятійним апаратом 

кримінальної психології. 

- розуміти природу поведінки, діяльності та вчинків. 

- реалізовувати стандартні програми, спрямовані на 

попередження відхилень у соціальному і особистісному 

статусі та розвитку, професійних ризиків в різних видах 

юридичної діяльності. 

-     надавати психологічні послуги в правовій сфері. 

- здійснювати ефективну професійну комунікацію з 

учасниками психологічної допомоги у сфері правовідносин. 

 

До переліку основних тем навчальної дисципліни входять 

наступні: 

1. «Злочинність як кримінально-психологічне явище». 

2. «Психологія особистості правопорушника».  

3. «Психологія потерпілого та основи віктимології». 

4. «Психологія злочинних груп». 

5.  «Психологія злочинності неповнолітніх». 

6.  «Психологічні особливості жіночої злочинності». 

7.  «Виправна (пенітенціарна) психологія». 


