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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вибіркової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 053
Психологія (практична психологія)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є види, якісні
характеристики, взаємозв'язки психічних явищ, які виступають внутрішніми
детермінантами злочинної поведінки індивіда, групи і злочинності в
суспільстві, а також механізми та закономірності формування і прояву цих
явищ в породженні злочинних діянь.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даного курсу базується на
знаннях основних положень загальної психології, вікової психології,
юридичної, соціальної психології.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
ТЕМА № 1. «Кримінальна психологія у системі психології та
правознавства».
ТЕМА № 2. «Злочинність як кримінально-психологічне явище».
ТЕМА № 3. «Психологічний механізм злочину».
ТЕМА № 4. «Особистість як суб'єкт злочину».
ТЕМА № 5. «Група як суб'єкт злочину».
ТЕМА № 6. «Психологія організованої злочинності».
ТЕМА № 7. «Психологічні особливості злочинності неповнолітніх».
ТЕМА № 8. «Психологія жертви злочину».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальна психологія» є
ознайомлення студентів - психологів із психологією протиправної та
злочинної поведінки людей різного віку і статі.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальна
психологія» є на основі отриманих знань формування у студентів уміння
аналізувати психічні явища і закономірності, які виникають у тих сферах
діяльності, що регулюються нормами права; сприяти розвитку
правосвідомості студентів.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
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;
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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;

надавати психологічну допомогу різним за статусами учасникам
кримінального та цивільного процесу;

здійснювати соціально-психологічний аналіз злочинної групи,
визначати статус окремих учасників.
1.4. Форма підсумкового контролю: залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4
кредитів ECTS.


1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні
навчальноїдисципліни:
І. Здатність вирішувати складні завдання і проблеми
Інтегральна
у процесі навчання та професійної діяльності у
компетентність
галузі психології, що передбачає проведення
досліджень
та/або
здійснення
інновацій
і
характеризується комплексністю та невизначеністю
умов і вимог.
ЗК-1
Здатність застосовувати знання у
Загальні
практичних ситуаціях.
компетентності
(ЗК)
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СК-2
Спеціальні
(фахові,предметні)
компетентності (СК)
СК-3
СК-6
СК-9

Здатність самостійно планувати, організовувати
та здійснювати психологічне дослідження з
елементами наукової новизни та / або практичної
значущості.
Здатність обирати і застосувати валідні та надійні
методи наукового дослідження та/або доказові
методики і техніки практичної діяльності.
Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в
моно- та мультидисциплінарних командах.
Здатність дотримуватися у фаховій діяльності
норм професійної етики та керуватися
загальнолюдськими цінностями.

2. Короткий опис змісту 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».
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Поняття жертви та її кримінально-психологічні різновиди. Віктимна
характеристика жертви злочину. Психологія віктимності. Психологічні
рекомендації потенційній та реальній жертві.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси
в
Інтернеті
Основна:
1. Зелинский А. Ф. Криминальная психология / А. Ф. Зелинский.- К.,
1999. – 240 с.
2. Корнєв М. Н. Соціальна психологія. / М. Н. Корнєв, А. Б Коваленко К., 1995. – 304 с.
3.
Психологическое
сопровождение
оперативно-служебной
деятельности органов и подразделений внутренних дел Украины: Учебное
пособие / Е. В. Кравченко и др.- X., 2002. – 496 с.
4. Юридична психологія: Підручник/За заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва .К., 1999. – 352 с.
5. Курс кримінології. Загальна частина / За заг. ред. О. М. Джужи .- К.,
2001. – 352 с.
6. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард.- К., 1989. –
236 с.
7. Максименко С. Д. Характер.- В кн.: Загальна психологія: Підручник /
За заг. ред. С. Д. Максименка.- К., 2000. – 702 с.
8. Основи психології/За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця.- К„
1995. – 632 с.
9. Андросюк, В. Г. Професійна психологія в органах внутрішніх справ:
загальна частина: Курс лекцій / [Казміренко Л. І., Юхновець Г. О., Медведев
В. С.] – К. : Українська академія внутрішніх справ, 1995. – 294 с.
10. Кравченко Е.В. и др. Психологическое сопровождение оперативнослужебной деятельности органов и подразделений внутренних дел Украины:
Учебное пособие / Е.В. Кравченко, А.В. Тимченко, В.Е. Христенко. – Х.:
Факт, 2002. – 192 с.
11. Медведев В. С. Кримінальна психологія: Підручник. / В.С.Медведев
— К.: Атіка, 2004.- 368 с.
Допоміжна:
1. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. /

В.М. Оржеховська, Київ, 1996. – 41 с.
2. Казміренко Л.І., Моісеєв Є.М. Юридична психологія: Підручник. / Л.І.
Казміренко, Є.М. Моісеєв Київ, 2007. – 360 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
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1. psylab.com.ua.
2. lib.ltd.ua.
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
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.
21. Психологічні аспекти групових злочинів неповнолітніх.
22. Поняття жертви та її кримінально-психологічні різновиди.
23. Віктимна характеристика жертви злочину.
24. Психологія віктимності.
25. Психологічні рекомендації потенційній та реальній жертві.

