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ВСТУП
Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 

програми дисципліни «Юридична психологія» та «Методичних вказівок до 
розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 
дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 
видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань 
та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 
модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за 
багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 
контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової 
семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни
№

пор.
Назва теми 

(назва тематичного розділу)
Обсяг навчальних занять (год.)

Усього Лекції Практ.
заняття

СРС

1 2 3 4 5 6
2 семестр

Модуль №1 «Психологічні основи діяльності людини у сфері регульованих
правом відносин»

1.1 Вступ до курсу «Юридична психологія». 
Основи загальної психології.

14 2 2
2

8

1.2 Правова психологія. Кримінальна 
психологія. Психологія слідчої 
діяльності.

21 2 2
2

15

1.3 Судова психологія. Пенітенціарна 
психологія.

14 2 2
2

8

1.4 Психологія цивільного і господарського 
судочинства

7 - 2 5

1.5 Модульна контрольна робота №1 4 1 - 3
Усього за модулем №1 60 7 14 39

Усього за 2 семестр 60 7 14 39
Усього за навчальною дисципліною 60 7 14 39
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3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ  
3.1. Список рекомендованих джерел 

Основні рекомендовані джерела
3.1.1. Бандурка А. М. Юридическая психология: Учебник / A.M. Бандурка, 

С П. Бочарова, Е.В. Землянская. -  X.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. -  
640 с.

3.1.2. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посіб. / В.В. Бедь. -  К.: 
Каравела, 2002. -  376 с.

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

3.1.4. Коновалова В.О. Юридична психологія: Академічний курс:
Підручник / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько. -  K.: 1н Юре, 2004. -  424 с.

3.1.5. Юридична психологія: Підручник / За заг. ред. Л.І. Казміренко, 
Є.М. Моісеєва. -  K.: КНТ, 2007. -  360 с.
Додаткові рекомендовані джерела

3.1.6. Васильєв В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов / 
В.Л. Васильєв. -  СПб.: Питер, 2003. -  656 с.

3.1.7. Общая психология / Под ред. В.В. Богословского, А.Г. Ковалева,
A.A. Степанова. -  М.: Просвещение, 1991. -  544 с.

3.1.8. Основи загальної та юридичної психології: Навч. посіб. / за ред.
B.Т. Нора. -  К.: 1н Юре, 2014. -  280 с.

3.1.9. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями: Навч. посібник / 
За заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. -  K.: КНТ, 2008. -  152 с.

3.1.10. Юридическая психология: Хрестоматия / Сост. и общ. ред. 
Т.Н. Курбатовой. -  СПб.: Питер, 2001. -  480 с.

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 
методичних матеріалів до ТЗН_______________________

№
пор. Назва Шифр тем за 

тематичним планом Кількість
1 2 3 4
1. Практикум 1.1-1.8. Електронна версія

2. Методичні рекомендації для 
самостійної підготовки

1.1-1.8. Електронна версія
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1

Таблиця 4.1

2 семестр
Модуль №1

Мах
кількість

балів
Вид

навчальної роботи
Мах

кількість
балів

Участь в обговоренні питань на практичних 
заняттях (відповідь, доповнення) (56. х 2)

10

Ведення робочого зошита
(конспект з підготовки до практичних занять,
термінологічний словник)

5

Складання поведінкових портретів (106. х 3) 30
Характеристика методів психологічного впливу 10
Складання навчальних схем і таблиць 8
Виконання експрес-завдання (56. х 2) 10
Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має 
набрати не менше 44 балів
Виконання модульної контрольної роботи №1 15

Усього за модулем №1 88
Семестровий диференційований залік 12

Усього за 2 семестр 100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 
отримав за нього позитивну оцінку (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 
в балах оцінкам за національною шкалою

Участь в обговоренні 
питань на практичних 

заняттях, 
ведення робочого 

зошита (конспект з 
підготовки до 

практичних занять, 
термінологічний 

словник), 
виконання експрес- 

завдання

Складання 
навчальних схем 

і таблиць

Складання
поведінкового

портрету,
характеристика

методів
психологічного

впливу

Виконання
модульної

контрольної
роботи

Оцінка за 
національною шкалою

5 8 10 14-15 Відмінно
4 6-7 8-9 11-13 Добре
3 5 6-7 9-10 Задовільно

менттте 3 МРНТТТР ^ тт---- ~ : ____
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4.3. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок 
становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за 
національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю.

Таблиця 4.3
Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки 
_______ в балах оцінці за національною шкалою

Модуль 1 Оцінка за національною шкалою
79-88 Відмінно
66 -78 Добре
5 3 -6 5 Задовільно

менше 53 Незадовільно

4.4. Підсумкова модульна рейтингова оцінка за національною шкалою та 
шкалою ЕСТ8 заноситься до відомості модульного контролю.

4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка дорівнює підсумковій семестровій 
модульній рейтинговій оцінці, яка перераховується в оцінку за національною 
шкалою (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 Таблиця 4.5
Відповідність підсумкової семестрової Відповідність залікової
модульної рейтингової оцінки в балах рейтингової оцінки в балах оцінці
оцінкам за національною шкалою за національною шкалою

Оцінка 
в балах

Оцінка 
за національною шкалою

Оцінка 
в балах Оцінка 

за національною шкалою

79-88 Відмінно 12 Відмінно
66-78 Добре 10 Добре
53-65 Задовільно 8 Задовільно

менше 53 Незадовільно - -

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок у 
балах (табл. 4.5) становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка 
перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТ8 (табл. 4.6).

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 
книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./Л, 65/Задое./Е тощо.

4.8. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 
семестровій рейтинговій оцінці.

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
Додатку до диплома.
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Таблиця 4.6
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки 
в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТБ

Оцінка 
в балах

Оцінка 
за національною 

шкалою

Оцінка 
за шкалою ЕСТБ

Оцінка Пояснення
90-100 Відмінно А Відмінно

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок)

8 2 - 8 9 Добре В Дуже добре
(вище середнього рівня 3 

кількома помилками)
7 5 - 8 1 С Добре

(в загальному вірне виконання з 
певною кількістю суттєвих 

помилок)
6 7 - 7 4 Задовільно В Задовільно

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків)

6 0 - 6 6 Е Достатньо
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям)

3 5 - 5 9 Незадовільно ЕХ Незадовільно
(з можливістю повторного 

складання)
1 - 3 4 Е Незадовільно

(з обов’язковим повторним 
курсом)
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(Ф 03.02 -  01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

№
прим.

Куди
передано

(підрозділ)
Дата

видачі П.І.Б. отримувача Підпис
отримувача Примітки

у £3< % 1 -4 і. С 9 (6  ' г/іС /Ш ®  ,М ("/СІМ ((С .
СІ / і .  р / Є ? ' ґ ґ / і

/  с/

АРКУШ ОЗНАИОМЛ
№

пор. Прізвище ім'я по-батькові

:ння З ДОКУМЕНТОМ
(Ф 03.02 -  02)

Підпис
ознайомленої

особи

Дата
ознайом

лення
Примітки
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№
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності

(Ф 03.02 -  03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
зміни

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03 .02-32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН_________________________

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено


