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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі
знань, код та назва
Характеристика навчальної
Найменування показників
спеціальності, ступінь
дисципліни
вищої освіти
Кількість кредитів ЕСТS – 4 05 Соціальні та поведінкові Навчальний курс 1 (номер)
науки;
Семестр
2
Загальна кількість годин –
053 Психологія;
(номер)
120
другий
(магістерський)
Види контрою: залік
рівень вищої освіти
Кількість тем
–8
(екзамен, залік)
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції

– 24;

заочна форма навчання
Лекції

–

(години)

Семінарські заняття –

0

;

Семінарські заняття –

(години)

Практичні заняття

– 26;
;

Практичні заняття

–

–

70;

6;
(години)

Лабораторні заняття –

(години)

Самостійна робота

0;
(години)

(години)

Лабораторні заняття –

6;
(години)

0;
(години)

Самостійна робота

–

(години)

108;
(години)

Індивідуальні завдання: 0

Індивідуальні завдання: 0

Курсова робота – 0

Курсова робота – 0

(кількість; № семестру)

Реферати (тощо) –

1/2
(кількість; № семестру)

(кількість; № семестру)

Реферати –

1/2
(кількість; № семестру

4

2. Мета та завдання навчальної дисципліни





















Основна мета курсу «Кримінальна психологія»: ознайомити студентів психологів із психологією протиправної та злочинної поведінки людей різного
віку і статі.
Завдання навчальної дисципліни «Кримінальна психологія» – на основі
отриманих знань сформувати у студентів уміння аналізувати психічні явища і
закономірності, які виникають у тих сферах діяльності, що регулюються
нормами права; сприяти розвитку правосвідомості студентів.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даного курсу базується на
знаннях основних положень загальної психології, вікової психології,
юридичної, соціальної психології.
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення курсу здобувач
повинен
знати:
головні методологічні положення кримінальної психології (предмет,
завдання, принципи, історія розвитку науки тощо);
категорійно-понятійний апарат науки, його специфіку та закономірності
функціонування у сфері суспільно-правових відносин та правової поведінки;
кримінально-психологічні ознаки злочинності;
біологічні та соціальні детермінанти злочинної поведінки та етапи її
формування;
психологічні особливості злочинців різних типів (насильницького,
корисливого, корисливо-насильницького), віку і статі (зокрема, неповнолітніх
злочинців і жінок-злочинниць);
віктимологічні характеристики жертв злочинів та їх вплив на рівень і
динаміку злочинності;
психологічні закономірності діяльності злочинних груп та їх вплив на
своїх членів;
механізми перетворення масових форм поведінки людей у агресивний
натовп.
вміти:
виявляти та діагностувати різні прояви антисуспільної спрямованості
особистості;
володіти прийомами виявлення агресивних станів і намірів людини чи
групи та впливати на них;
діагностувати поведінку особи, яка знаходиться в небезпечному стані;
самостійно визначати ситуації можливого скоєння злочинів;
надавати психологічну допомогу потерпілим, а також юристам;
визначати специфіку мотивації злочинців та складати їх психологічний
портрет;
аналізувати чинники та динаміку розвитку натовпу;
враховувати психологічні аспекти при розробці системи профілактичних
заходів;
здійснювати роботу з профілактики віктимної поведінки людей;
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надавати психологічну допомогу різним за статусами учасникам
кримінального та цивільного процесу;
здійснювати соціально-психологічний аналіз злочинної групи, визначати
статус окремих учасників.
3. Програма навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. «Кримінальна психологія у системі психології та
правознавства».
Предмет і пріоритетні завдання кримінальної психології. Зв'язок
кримінальної психології з іншими науками. Історія розвитку кримінальної
психології.
ТЕМА № 2. «Злочинність як кримінально-психологічне явище».
Кримінально-психологічна характеристика злочинності. Психологічні
особливості окремих видів злочинності.
ТЕМА № 3. «Психологічний механізм злочину».
Кримінально-психологічні ознаки злочину. Мотив у психологічному
механізмі злочину. Типові криміногенні мотиви.
ТЕМА № 4. «Особистість як суб'єкт злочину».
Кримінально-психологічний портрет особистості. Акцентуація характеру
та особистості. Типологія особистості як суб'єкта злочину. Психологічні
портрети типів злочинної особистості.
ТЕМА № 5. «Група як суб'єкт злочину».
Група у кримінальному середовищі. Проблема класифікації груп, які
вчиняють злочин. Кримінально- психологічна характеристика груп, які
вчиняють злочин.
ТЕМА № 6. «Психологія організованої злочинності».
Стан і динаміка організованої злочинності в Україні. Організована
злочинна група у психологічному вимірі. Функціонально-психологічні
особливості організованих злочинних груп.
ТЕМА № 7. «Психологічні особливості злочинності неповнолітніх».
Неповнолітні у дзеркалі кримінальної психології. Криміногенне
середовище та субкультура неповнолітніх. Формування особистості
неповнолітнього правопорушника. Психологічні аспекти групових злочинів
неповнолітніх.
ТЕМА № 8. «Психологія жертви злочину».
Поняття жертви та її кримінально-психологічні різновиди. Віктимна
характеристика жертви злочину. Психологія віктимності. Психологічні
рекомендації потенційній та реальній жертві.
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4. Структура навчальної дисципліни

Самостійна робота

Лабораторні заняття

лекції

Практичні заняття

Всього

Номер та назва навчальної теми

Семінарські заняття

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

8

2

20

4

4

12

12

2

4

6

ТЕМА № 4. Особистість як суб'єкт злочину

22

4

6

12

ТЕМА № 5. Група як суб'єкт злочину

18

4

4

10

12

2

4

6

18

4

2

12

10

2

2

6

120

24

26

70

ТЕМА № 1. Кримінальна психологія у системі
психології та правознавства
ТЕМА № 2. Злочинність як кримінальнопсихологічне явище.
ТЕМА № 3. Психологічний механізм злочину

ТЕМА № 6. Психологія організованої
злочинності
ТЕМА № 7. Психологічні особливості
злочинності неповнолітніх
ТЕМА № 8. Психологія жертви злочину
Всього за семестр №2:

Вид контролю

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

6

Залік
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ТЕМА № 5. Група як суб'єкт злочину
ТЕМА № 6. Психологія організованої
злочинності
ТЕМА № 7. Психологічні особливості
злочинності неповнолітніх
ТЕМА № 8. Психологія жертви злочину
Всього за семестр №2:

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

лекції

ТЕМА № 1. Кримінальна психологія у системі
психології та правознавства
ТЕМА № 2. Злочинність як кримінальнопсихологічне явище.
ТЕМА № 3. Психологічний механізм злочину
ТЕМА № 4. Особистість як суб'єкт злочину

Всього

Номер та назва навчальної теми

Семінарські заняття

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

14

2

14

2

2

10

14

2

2

10

2

14

16

12

14

14

16

16

16

16

16

16

120

6

Вид контролю

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

6

108

Залік

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Завдання, що виносяться на самостійну роботу
ТЕМА № 1. Кримінальна психологія у системі психології та
правознавства.
Що є пріоритетними завданнями кримінальної психології? Яке
практичне
застосування
кримінальної
психології
у
повсякденному житті суспільства? Як виникла та розвивалась
кримінальна психологія як наука?
ТЕМА № 2. Злочинність як кримінально-психологічне явище.
Злочинність як кримінально-психологічна категорія та її
основна характеристика. В чому полягають основні
психологічні особливості окремих видів злочинності?
ТЕМА № 3. Психологічний механізм злочину.
Злочин та його основні кримінально-психологічні ознаки.
Що може виступати основним мотивом у психологічному
механізмі злочину? Які типові криміногенні мотиви вам
відомі?
ТЕМА № 4. Особистість як суб'єкт злочину.

Література:
Основна: 1, 6, 8,18
Додаткова: 1,3

Основна: 2, 4, 13,18
Додаткова: 1,3
Основна: 3, 5, 16,18
Додаткова: 1,3
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Що входить до кримінально-психологічного портрету
особистості? Як акцентуація характеру та особистості
впливають на криміногенність особистості? Які типології
особистості як суб'єкта злочину ви знаєте? Що таке
психологічний портрет типу злочинної особистості?
ТЕМА № 5. Група як суб'єкт злочину.
Основні ознаки та характеристики групи у кримінальному
середовищі. За якими ознаками можливо класифікації групи,
що вчиняють злочини? Що входить до кримінальнопсихологічної характеристика груп, які вчиняють злочин?
ТЕМА № 6. Психологія організованої злочинності.
Організована злочинність в Україні. Її стан і динаміка.
Організована злочинна група з психологічної точки зору. В
чому полягають основні функціонально-психологічні
особливості організованих злочинних груп?
ТЕМА № 7. Психологічні особливості злочинності
неповнолітніх
Злочинність неповнолітніх та її основні кримінальнопсихологічні характеристики. Криміногенне середовище та
субкультура неповнолітніх. Фактори, що впливають на
формування особистості неповнолітнього правопорушника.
Психологічний підхід у визначенні групових злочинів
неповнолітніх.
ТЕМА № 8. Психологія жертви злочину
Жертви злочину та її кримінально-психологічні різновиди.
Віктимність жертви злочину. Психологія віктимності. Що
можна порекомендувати потенційній та реальній жертві
злочину?

Основна: 1, 6, 8,18
Додаткова: 1,2,3

Основна: 2, 4, 13,18
Додаткова: 1,2,3

Основна: 1, 6, 8,18
Додаткова: 1,3

Основна: 3, 5,
16,18
Додаткова: 1,2,3

Основна: 2, 4, 13,18
Додаткова: 1,3

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. Стан та перспективи розвитку кримінальної психології.
2. Поняття, предмет кримінальної психології. Місце кримінальної психології в
юридичній і судовій психології.
3. Історія та методологія кримінальної психології.
4. Підходи до вивчення в психології особистості злочинця.
5. Психологічна структура особистості злочинця.
6. Рольові особливості психології особистості злочинця.
7. Кримінальні мотиви.
8. Кримінальна субкультура та її становлення. Основні елементи кримінальної
субкультури.
9. Поняття злочинної групи. Загальна характеристика. Структура злочинної
групи.
10. Поняття віктимності. Види віктимності.
11. Психологічний аналіз колективу засуджених, які відбувають покарання.
12. Психологія організованої злочинності.
13. Психологія розвитку тіньової економіки та корупції.
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14. Психологія комп'ютерних злочинів.
15. Психологія необережної злочинності.
16. Методи психологічного аналізу особистості злочинця.
17. Теорії формування особистості злочинця.
18. Класифікація видів насильницького типу злочинців.
6. Методи навчання
конспектування лекцій та самостійне опрацьовування лекційного
матеріалу за власним конспектом лекцій;
підготовка та участь у практичних заняттях;
підготовка тематичних повідомлень;
вирішення творчих практичних завдань;
вивчення порядку проведення та інтерпретації результатів
психодіагностичних методик .
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення:
наукової літератури за темою;
Індивідуальна робота передбачає виконання наукових робіт у вигляді
рефератів.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
1.
Предмет і пріоритетні завдання кримінальної психології.
2.
Зв'язок кримінальної психології з іншими науками.
3.
Історія розвитку кримінальної психології.
4.
Кримінально-психологічна характеристика злочинності.
5.
Психологічні особливості окремих видів злочинності.
6.
Кримінально-психологічні ознаки злочину.
7.
Мотив у психологічному механізмі злочину.
8.
Типові криміногенні мотиви.
9.
Кримінально-психологічний портрет особистості.
10. Акцентуація характеру та особистості.
11. Типологія особистості як суб'єкта злочину.
12. Психологічні портрети типів злочинної особистості.
13. Група у кримінальному середовищі.
14. Проблема класифікації груп, які вчиняють злочин.
15. Кримінально - психологічна характеристика груп, які вчиняють
злочин.
16. Стан і динаміка організованої злочинності в Україні.
17. Організована злочинна група у психологічному вимірі.
18. Функціонально-психологічні особливості організованих злочинних
груп.
19. Неповнолітні у дзеркалі кримінальної психології. Криміногенне
середовище та субкультура неповнолітніх.
20. Формування особистості неповнолітнього правопорушника.
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21.
22.
23.
24.
25.

Психологічні аспекти групових злочинів неповнолітніх.
Поняття жертви та її кримінально-психологічні різновиди.
Віктимна характеристика жертви злочину.
Психологія віктимності.
Психологічні рекомендації потенційній та реальній жертві.

8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Поточний контроль. До форм поточного контролю належить
оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих здобувачем
вищої освіти (далі – здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з
навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну роботу виставляються в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи
враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт:
навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна
робота (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та
робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів,
наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і
приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях,
семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у
формі, передбаченій в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони
оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10
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Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою
оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих
його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні
підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої
освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науковопедагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не
з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку),
які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до
складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних
працівники.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне
значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали за
=
+
навчальної дисципліни
поточний семестр

Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання
здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на семінарських,
практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях, самостійна
робота, виконання індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю.
Кафедра визначає вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної
дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час
аудиторної роботи, самостійної роботи. Наприклад:
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Робота під час навчальних
занять

Самостійна робота

Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, виконати практичне
завдання тощо

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів
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9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Відмінно
90 – 100
(«зараховано»)

А

82 – 89

B
Добре
(«зараховано»)

75 – 81

C

68 –74
Задовільно
(«зараховано»)
60 – 67

35–59
Незадовільно
(«не
зараховано»)
1–34

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

Оцінка

Оцінка Оцінка за
в балах національною
шкалою

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі,
відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією–двома значними помилками.

«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
D
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з
виконаних завдань
містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального,
робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
FX якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального;
при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю
повторного складання), робота, що потребує доробки
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
F навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота
над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки
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