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РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ ЗАНЯТЬ 

Теми 

Кількість годин 
Форма 

контролю 
Усього Лекції Групові 

заняття 
Самостійна 
робота 

1 8 2 2 4 

Співбесіда, 
доповідь, 
реферат, 
іспит 

2 10 4 2 4 

3 8 2 2 4 

4 7 2 2 3 

5 8 2 2 4 

6 10 6 2 2 

7 8 4 – 4 

8 12 4 2 6 

9 8 2 2 4 

Консультація 2 – 2 – 

ВСЬОГО 81 28 18 35 



 

Правнича психологія                                                                 11       

 
ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 
Тема 1. Теоретичні та методологічні засади загальної та 

правничої психології 
1. Загальна психологія та її місце в процесі підготовки правників.  
2. Методи дослідження психологічних процесів і явищ: 

спостереження, бесіда, опитування, інтерв’ю, експеримент, 
тестування, психоаналіз. 

3. Поняття, предмет і система правничої психології як науки і 
навчальної дисципліни.  

 
Тема 2. Загальні засади психології особистості та соціальної 

психології 
1. Психологічна структура особистості: потреби, інтереси, почуття, 

світогляд, темперамент, характер, здібності, активність. 
2. Співвідношення понять “людина” – “особа” – “особистість”. 
3. Засади соціальної психології. Психологія міжособистісного 

спілкування в соціальних групах: вікових, професійних, 
політичних, громадських, релігійних. 

 
Тема 3. Психологія суспільно-правових відносин 

1. Психологічна характеристика правових відносин. 
2. Поняття, структура та психологічні особливості правомірної 

поведінки. 
3. Поняття, структура та психологічні особливості неправомірної 

поведінки. 
4. Правова соціалізація особистості та соціальних груп. 
5. Пенітенціарна (виправна) та реабілітаційна психологія. 

 
Тема 4. Психологічна характеристика основних напрямів та 

видів правничої діяльності 
1. Основні напрями правничої діяльності: загальна характеристика. 
2. Психологічна характеристика правозастосування. 
3. Психологічна характеристика правозахисної діяльності. 
4. Психологічна характеристика нормотворення. 

 
Тема 5. Психологічні особливості адвокатської діяльності 

1. Мета і завдання діяльності адвоката та його роль у суспільно-
правових відносинах.  
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2. Психологічна характеристика професійної поведінки адвоката 

у взаєминах з: клієнтом, колегами, судом, прокурором. 
3. Адвокатська таємниця та психологічні особливості її 

збереження. 
 
Тема 6. Психологічні особливості суддівської діяльності 

1. Мета і завдання суддівської діяльності та її роль у суспільно-
правових відносинах.  

2. Психологічна характеристика професійної поведінки судді у 
взаєминах з: позивачем і відповідачем (підсудним і потерпілим) 
свідком, адвокатом, державним обвинувачем, складом суддівської 
колегії. 

3. Таємниця судового процесу і “нарадчої кімнати” та психологічні 
особливості її збереження. 

 
Тема 7. Психологічні особливості прокурорської діяльності 

1. Мета і завдання діяльності прокурора та його роль у суспільно-
правових відносинах. 

2. Психологічна характеристика професійної поведінки прокурора у 
взаєминах з: особою, адвокатом, судом, слідчим, колегами. 

3. Професійна таємниця у прокурорській діяльності та психологічні 
особливості її збереження. 

 
Тема 8. Психологічні особливості слідчої діяльності 

1. Мета, завдання і психологічна характеристика слідчої діяльності. 
2. Психологічна характеристика окремих слідчих процесуальних 

дій. 
3. Таємниця досудового слідства та психологічні особливості її 

збереження. 
 
Тема 9. Судові психологічна та психолого-психіатрична експертизи: 

поняття та методика призначення і проведення 
1. Підстави і порядок призначення та проведення судових 

психологічної та психолого-психіатричної експертиз. 
2. Компетенція та можливості судових психологічної та 

психолого-психіатричної експертиз. 
3. Експертні установи в галузі психології та психіатрії. 
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ПЛАНИ ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ 

 
Групове заняття № 1 (семінар – 2 години) 
Тема: Теоретичні та методологічні засади загальної психології 

План семінару: 
1. Поняття психології, її сутність та роль у життєдіяльності людини. 
2. Співвідношення понять і змісту психології та психіатрії. 
3. Загальні та спеціальні методи дослідження та діагностики 

психологічного стану людини і суспільства. 
4. Значення психології у професійній правничій діяльності. 
 
Групове заняття № 2 (семінар – 2 години) 
Тема: Загальні засади психології особистості 

План семінару: 
1. Психологічна структура особистості: активність, потреби, інтереси, 

почуття, світогляд, темперамент, характер, здібності. 
2. Співвідношення психічних процесів, станів і властивостей 

особистості. 
3. Співвідношення понять “людина” – “особа” – “особистість” – 

індивідуальність”. 
 
Групове заняття № 3 (семінар – 2 години) 
Тема: Психологія суспільно-правових відносин 

План семінару: 
1. Поняття, різновиди і структура суспільно-правових відносин. 
2. Соціальна психологія: поняття і структура. 
3. Співвідношення психічних процесів, станів і властивостей окремої 

особистості та соціальних груп. 
4. Вплив політико-правової системи держави на суспільну психологію. 
5. Вплив суспільної психології на політико-правову систему держави. 

 
Групове заняття № 4 (семінар – 2 години) 
Тема: Поняття і система правничої психології 

План семінару: 
1. Предмет правничої психології. 
2. Методи правничої психології. 
3. Система правничої психології. 
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Групове заняття № 5 (круглий стіл – 2 години) 
Тема: Психологічна характеристика поведінки особистості 

Програма круглого столу: 
1. Поведінка особистості: поняття, ознаки, структура. 
2. Види і форми поведінки особистості. 
3. Правова норма як модель поведінки суб’єктів правовідносин. 
4. Психологія взаємин правника і особистості, якій надаються 

правничі послуги. 
 
Групове заняття № 6 (семінар – 2 години) 
Тема: Психологічна характеристика основних напрямів правничої 
діяльності: нормотворення, правозастосування, правозахисту 

План семінару: 
1. Психологічна характеристика правничої діяльності в галузі 

нормотворення. 
2. Психологічна характеристика правничої діяльності у сфері право-

застосування. 
3. Психологічна характеристика правничої діяльності, спрямованої 

на правовий захист особи. 
 
Групове заняття № 7 (семінар-практикум – 2 години) 
Тема: Психологічна характеристика окремих видів правничої діяльності 

План семінару-практикуму:* 
1. Психологічні особливості адвокатської діяльності. 
2. Психологічні особливості прокурорської діяльності. 
3. Психологічні особливості суддівської діяльності. 
4. Психологічні особливості діяльності у сфері проектування правових 

норм. 
 

* Під час заняття студенти виконують письмові індивідуальні завдання зі 
складання психологічної характеристики окремих видів правничої діяльності. 
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ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Сутність і форма психологічного віддзеркалення людиною 
об’єктивної дійсності.  

2. Психічні явища: уважність, психомоторика, потреби, психічні 
процеси, психічні стани і властивості людини (їх сутність і 
характерні ознаки). 

3. Сутність, риси і форми свідомості.  
4. Поняття, види і форми діяльності.  
5. Розвиток психіки людини.  
6. Психологія правопорушення: проступку – злочину – злочинної 

діяльності. 
7. Вікова та статева психологія неповнолітніх і повнолітніх, жінок і 

чоловіків.  
8. Психологія правової процесуальної діяльності: слідчої, 

адвокатської, прокурорської, суддівської. 
9. Пенітенціарна психологія: предмет, завдання і особливості. 
 

ТЕМИ ЕСЕ 
1. Теоретичні та методологічні засади загальної психології. 
2. Загальні засади психології особистості. 
3. Психологія суспільно-правових відносин. 
4. Поняття і система правничої психології 
5. Психологічна характеристика основних напрямів правничої 

діяльності: нормотворення, правозастосування, правозахисна 
діяльність. 
 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
1. Психологічна характеристика поведінки особистості. 
2. Психологічна характеристика окремих видів правничої діяльності. 


