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Силабус навчальної дисципліни 

«ПОЛІТИЧНА ТА ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Спеціальність: 053 Психологія 

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із рекомендованого 

переліку 

Курс 3 (третій)  

Семестр 6 семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4,0 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Особливості використання психологічних знань в системі 

правових  та політичних відносин. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування у практичних психологів досвіду практичного 

застосування психолого-правових та політичних знань у 

повсякденному житті та в майбутній професійній діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Особливості використання психологічних знань в юриспруденції, 

психологію юристів та їх головних процесуальних дій тощо. 

Особливості політичного життя суспільства: політичні технології, 

психологія громадської думки, політична культура тощо. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знання особливостей юридичної та політичної психології, 

дозволяє грамотно здійснювати професійну діяльність у галузі 

політичної та юридичної діяльності суспільства. Знання психології  

формування політичних партій, участь у виборах, психологічних 

особливостей політичної влади тощо. Уміння здійснювати 

психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності 

(професійно-психологічний відбір, професійно-психологічна 

підготовка, психологічний супровід). Знання особливостей 

професійної діяльності психолога в установах виконання покарань. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Політична психологія як наука. Психологія 

політичної влади. Політична система. Політична культура. 

Психологія політичного насилля, політичний тероризм. Психологія 

юридичної діяльності. Психологія особистості злочинця. 

Психологія індивідуального та групового злочину. Пенітенціарна 

психологія. 

Види занять: лекційні, практичні 

Методи навчання: ділові ігри, мозкові штурми, тренінгова робота 

Форми навчання: очна,  дистанційна 

Пререквізити Знання з основ соціальної психології, психології управління 

Пореквізити Знання з політичної та юридичної психології можуть бути 

використані в процесі написання дипломної роботи та 

безпосередньо в професійній діяльності практичних психологів 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

 Бочелюк В. Й.  Юридична психологія. Навч. пос. – К.: Центр 

учбової літератури, 2010. 336 с. 

 Козирєв М. П. Політична психологія: навч. посібник. Львiв: 

ЛьвДУВС, 2018. 648 с.  



 

 Тараненко Владимир. Почерк, портрет, характер: Скрытая 

психодиагностика в практическом изложении. К.: Ника –центр. 

2005. 136 с. 

 Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации. М.: Изд-во 

Эксмо, 2005. 960 с.  

 Васильев В. Л. Юридическая психология. 

http://yurpsy.com/files/ucheb/vasil/vasil.htm 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного та практичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Педагогіки та психології професійної освіти 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ПРОСКУРКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

Посада: старший викладач 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Th2VW5MAAAAJ&h

l=uk 

Тел.: 406-75-40 

E-mail: nataliia.proskurka@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.706 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник          Проскурка Н. М. 

Завідувач кафедри        Лузік Е. В. 
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