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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)
Загальна кількість годин –
науки;
Семестр
2
120
053 Психологія;
(номер)
Кількість тем
–8
другий
(магістерський)
Види контрою: залік
рівень вищої освіти
(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

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);
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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;
надавати психологічну допомогу різним за статусами учасникам
кримінального та цивільного процесу;
здійснювати соціально-психологічний аналіз злочинної групи,
визначати статус окремих учасників.
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.

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».
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Поняття жертви та її кримінально-психологічні різновиди. Віктимна
характеристика жертви злочину. Психологія віктимності. Психологічні
рекомендації потенційній та реальній жертві.
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

Всь
ого

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Вид
контролю

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

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

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

7

14

2

12

14

2

2

10

14

2

2

10

2

14

ТЕМА № 4. Особистість як суб'єкт злочину

16

ТЕМА № 5. Група як суб'єкт злочину

14

14

16

16

16

16

16

16

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

120

6

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.
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,

Література:
Основна: 1, 6,
8,11
Додаткова: 1,2
Основна: 2, 4,
10,11
Додаткова: 1,2
Основна: 3, 5, 8
Додаткова: 1,2

Основна: 1, 6,
8,10
Додаткова: 1,2

Основна: 2, 4, 5,
7

8

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?

Додаткова: 1,2
Основна: 1, 6,
8,11
Додаткова: 1,2

Основна: 3, 5, 6,8
Додаткова: 1,2

Основна: 2, 4, 8;9
Додаткова: 1,2

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.
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.
5.1.2. Теми курсових робіт
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(не передбачено навчальним планом)
5.1.3. Теми наукових робіт
(не передбачено навчальним планом)
6. Методи навчання
Навчання з дисципліни проходить у формі: лекцій, семінарських
занять, атакож самостійної та індивідуальної роботи.
- конспектування лекцій та самостійне опрацьовування лекційного
матеріалу за власним конспектом лекцій;
- підготовка до семінарських занять;
- вирішення творчих практичних схематичних завдань;
- частково-пошуковий метод;
- метод наукового порівняння;
- метод проектів у формі індивідуальних/групових навчальних
проектів;
- інтерактивний метод роботи в малих групах.
- Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення:
науковоїлітератури за темою та підготовка відповідей на додаткові питання;
- Індивідуальна робота передбачає виконання наукових робіт у
виглядірефератів та тематичних повідомлень.
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.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.

Формування особистості неповнолітнього правопорушника.
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
Оцінювання навчальної дисципліни проводиться за результатами
поточногота підсумкового контролю:
поточний контроль - 50 балів
підсумковий контроль 50 балів.
Оцінка за поточний контроль складається з оцінювання аудиторної
тарезультатів самостійної роботи здобувача.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на
підсумковомуконтролі (залік).
Здобувач вищої освіти має право на визнання результатів
навчання (умінь, компетентностей) у неформальній та/або інформальній
освіті, які поширюється на дисципліни обов’язкової та вибіркової
компонент, що за тематикою та змістом відповідають як навчальній
дисципліні загалом, так ї її окремим розділам, темам, індивідуальним
завданням (курсова робота, контрольна робота тощо), які передбачені
робочою програмою (силабусом) конкретної навчальної дисципліни.
(Посилання на Положення про порядок визнання в Харківському
національному університеті внутрішніх справ результатів навчання (умінь,
компетентностей)
у
неформальній
та/або
інформальній
освіті
http://univd.edu.ua/files/generaldocs/non_formal_education.pdf )
Умови визначення навчального рейтингу здобувача, а також вимоги і
критерії оцінювання деталізовані нижче.
УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
Види роботи

Робота на
лекційномузанятті
Робота на практичному
занятті
Проміжне тестування
Підсумковий
контроль(залік)

Кількість

Максимум
балів за 1

Разом

12

1

12

13

2

26

2
1

6
50

12
50
Разом:

ВИМОГИ І КРИТЕРІЇОЦІНЮВАННЯ

100
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Види робіт

Кількість
балів за
один вид
робіт
1

Робота на
лекційному
занятті
0,5

0

3
Робота на
практичному
занятті

2

1

0

6
Проміжне
тестування

4
2
0

1-50

Критерії оцінювання

Всі лекції з даного курсу мають інтерактивний
характер, отже максимальну оцінку за роботу на лекції
отримують здобувачі, які постійно включені в
обговорення питань лекції.
Даний бал отримують здобувачі, які не беруть участі
уобговоренні, втім демонструють уважність
і не
відволікаються від ходу лекції на сторонні справи
Здобувач не приймає участі в лекційному занятті,
порушує дисципліну, не слухає викладача, постійно
відволікається
Здобувач бере участь в опрацюванні семінарських
питань (доповнення, відповідь на питання викладача),
виступає із змістовною доповіддю на питання за
планом, проявляє ґрунтовну підготовку, висловлює
власну точку зору щодо
висвітлюваної проблеми й підкріплює її
аргументацією, правильно відповідає на уточнюючі
питання
Здобувач бере участь в опрацюванні семінарських
питань (доповнення, відповідь на питання викладача),
за умови,що відповідь буде правильною і змістовною
Здобувач присутній на семінарському занятті,
уважно слухає інших і іноді доповнює відповіді на
питання заняття
Здобувач не приймає участі в занятті, порушує
дисципліну, не слухає інших, постійно відволікається
Проміжне тестування включає в себе питання,
раніше обговоренні на семінарських заняттях і
складається з 10 тестових питань з варіантами
відповідей.
Отримує здобувач який правильно відповів на 10-9
питань тесту.
Отримує здобувач який правильно відповів на 8-7
питаньтесту.
Отримує здобувач який правильно відповів на 6-5
питаньтесту.
Отримує здобувач у якого менше 5 правильних
відповідей
тесту.
Підсумковий контроль (залік) проводиться у вигляді
усних відповідей на білети, що включають два
питання.
У разі дистанційного навчання підсумковий контроль
проводиться у вигляді тестів (50 питань) кожна
правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
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Підсумковий
контроль

50-41

40-31

30-21

20-1

Відповіді на усі питання білету відтворюються в
повному обсязі, відповідь правильна, обґрунтована,
логічна, містить аналіз і систематизацію, зроблені
аргументовані висновки. Здобувач показує при цьому
глибоке оволодіння матеріалом, здатний висловити
власне ставлення до
альтернативних міркувань з конкретної проблеми,
проявляєвміння самостійно та аргументовано
викладати матеріал.
При відповіді на питання екзаменаційного білету
відтворюється значна частина питань. Здобувач
виявляєзнання і розуміння основних положень,
певною мірою може аналізувати, порівнювати та
робити висновки.
Питання висвітлює повно, висвітлення їх завершене
висновками, виявлене уміння аналізувати факти й
події. Але у відповідях допущені несуттєві помилки,
деякі незначні помилки, має місце недостатня
аргументованістьпри викладенні матеріалу, нечітко
виражене власне ставлення до фактів.
В відповіді відтворюються основні моменти питань
без
достатнього розуміння; здобувач у цілому оволодів
суттю питань з даної теми, намагається аналізувати
факти й події,робити висновки. Але відповідь неповна,
припускаються помилки, припущені неточності.
Оцінюється відповідь, що містить рівень
елементарноговідтворення окремих фактів, елементів,
об'єктів,
фрагментів питань. Здобувач виявив неспроможність в
повному обсязі висвітлити питання чи питання
висвітлені
неправильно, безсистемно, з грубими помилками,
відсутні розуміння основної суті питань, висновки,
узагальнення. У
відповідях припущені суттєві помилки.

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцін
ка
в
балах
90 – 100

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА
ECTS
Оцінка за
Оцінка за шкалою ECTS
національною
шкалою
Оцінка
Пояснення

Відмінно
(«зараховано»)

А

«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.
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80– 89

B

Добре
(«зараховано»)

75 – 79

C

65 –74

D

Задовільно
(«зараховано»)

60 – 64

E

21–59

FX
Незадовільно
(«не зараховано»)

1–20

10.

F

«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
не повністю, але прогалини не носять істотного
характеру, необхідні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані,
більшість 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 програмою
навчання навчальних завдань не виконані, 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 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 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

Рекомендована література (основна, допоміжна),
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