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1. Опис навчальної дисципліни 

Назва навчальної 

дисципліни  
ПСИХОЛОГІЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Викладач 

Лекції, консультації: Гуменюк Оксана Григорівна, кандидат психологічних 

наук, доцент  

Семінарські заняття, консультації: Гуменюк Оксана Григорівна, кандидат 

психологічних наук, доцент  

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: ogumenuk2020@gmail.com 

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус № 4, ауд. 217: 

Гуменюк Оксана Григорівна: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно з затвердженим розкладом. 

Опис навчальної дисципліни 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, в умовах 

недостатньої інформації. 

Здатність планувати та управляти часом. 

Здатність самостійно здобувати знання, використовуючи різні джерела 

інформації. 

Здатність до відповідальності за розвиток професійного знання і практик, 

оцінки стратегічного розвитку команди. 

Професійні компетентності 

Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, 

суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків.  
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Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню 

кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх 

усунення. 

Спроможність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та 

організовувати підлеглих для їх виконання, вміння взяти на себе 

відповідальність за результати виконання поставлених завдань. 

Уміння обирати критерії, форми і характер контролю адекватно об’єкту і 

цілям контролю.  

Результати 

навчання 

Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, 

аргументовано їх пояснювати. 

Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх 

усунення. 

Вміти забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів 

особистості, суспільства, держави з використанням оптимізованих методів й 

засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх 

професійних обов’язків. 

Використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих юридичних 

висновків й консультацій в конкретних сферах юридичної діяльності. 

Вміти визначено і наполегливо ставити професійні завдання, організовувати 

підлеглих для їх виконання та брати на себе відповідальність за результати 

виконання поставлених завдань. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Дисципліна циклу професійної підготовки магістрів, курс навчання – 1-й, 

семестр – 2-й. 

Тип дисципліни - обов’язкова. 

Для успішного опанування дисципліни магістри повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін: «Управління правоохоронною діяльністю» 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін професійної підготовки.  

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3,5 кредитів ЄКТС / 105 годин, у тому числі, самостійної роботи – 69 годин, 

лекційних – 18 годин, семінарських – 18 годин. 

Форма навчання  денна 

Тижневе 

навантаження 

4 години (1 лекція, 1 семінарське заняття), 5 годин самостійної роботи на 

тиждень 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

навчальної 

дисципліни 

Офлайн: лекції, семінарські заняття, консультації, залік. 

Онлайн: консультації.  

Для осіб із особливими освітніми потребами розробляється індивідуальний 

формат вивчення навчальної дисципліни  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Завдання Максимальна 

кількість балів 

2/2/7 

Предмет, функції 

та завдання курсу 

«Психологія 

правоохоронної 

діяльності» 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2,5 
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2/2/10 

Психологія 

особистості та 

психологія 

правоохоронної 

діяльності 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2,5 

2/2/8 

Основи 

професійно-

психологічної 

підготовки 

співробітників 

правоохоронних 

органів 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2,5 

2/2/8 

Психологічні 

засади конфлікту 

в діяльності 

правоохоронних 

органів 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2,5 

4/4/10 

Психологія 

учасників 

розслідування 

правопорушень 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2,5 

2/2/8 
Кримінальна 

психологія  

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2,5 

2/2/8 
Пенітенціарна 

психологія 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2,5 

2/2/10 

Психогігієна та 

психопрофілакти-

ка в діяльності 

працівників 

правоохоронних 

органів 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2,5 

 

Рекомендовані 

джерела для 

самостійної 

роботи 

1. Андросюк В.Г. Юридична психологія: підручник. К.: Центр навчальної 

літератури,  2019, 360 с. 

2. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навч. пос. К.: 

ЦУЛ, 2007. 272 с. 

3. Бандурка А.М. Юридическая психология: учебник. Харьков: «Консум», 

2019, 360 с. 

4. Бедь В.В. Юридична психологія: навч. посіб. Львів: «Новий Світ-2010», К.: 

«Каравела»; 2018, 376 с.  

5. Варій М.Й. Загальна психологія: підручник. К.: «Центр учбової літератури», 

2017, 968 с. 

6. Гуменюк О.Г. Психологія загальна і професійна: підручник за модульно-

рейтинговою системою навчання для студентів внз, К.: КНТ, 2012, 586 с. 

7. Жалинский А.Э. Основы профессиональной деятельности работника 

правоохранительных органов. Смоленск, 2011, 234с. 

8. Коновалова В.Е. Правовая психология: учебн. пособ., Харьков: «Консум», 

2017, 160 с. 

9. Коновалова В.О. Юридична психологія: підручник. К.: Знання, 2018, 340 с. 

10. Олексик Х.М. Юридична психологія: підручник. Ужгород, 2014, 134 с. 
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11. Психологія: підручник. К.: Либідь, 2015, 386 с. 

12. Романов В.В. Юридическая психология: учебник. К.: Юрист, 2014, 488 с. 

13. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология: учебник. Гродно, 2015, 385 с. 

14. libfree.com/174602857-psihologiyazagalna_psihologiya__maksimenko_sd_.  

15.libfree.com/109995647-psihologiyazagalna_ psihologiya__ sergyeyenkova _ op. 

16. www.cul.com.ua/preview/Zagalna_Psihologia-Variy.pdf 

17. www.info-library.com.ua/books-book-113. 

18. www.cul.com.ua/preview/Zagalna_Psihologia-Variy.pd 

Методи навчання 

та форми 

поточного 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Психологія правоохоронної діяльності» (розміщені в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php). 

Під час лекційних занять застосовуються: 

- традиційний усний виклад змісту теми; 

- слайдова презентація матеріалу; 

- дискусійні обговорення проблемних питань. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійні обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань, кейсів; 

- повідомлення про виконання самостійної роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань на прикладі конкретних організацій (підприємств, 

установ)). 

Поточний контроль знань магістрів з навчальної дисципліни проводиться у 

формі усного або письмового (у тому числі тестового) опитування на 

семінарських заняттях, бліц-опитування щодо засвоєння матеріалу лекцій. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Перескладання лекції: повний конспект лекції. 

Перескладання семінарських занять: письмове виконання тестових завдань та 

в усній формі шляхом відповідей на питання семінарського заняття. 

Підсумковий 

контроль 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Психологія правоохоронної діяльності» (розміщені в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік усний. Структура залікового білету включає два питання. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf) 

Порядок 

отримання 

додаткових балів  

Магістр може отримати додаткові бали за участь у: студентській науковій 

конференції та підготовку наукової роботи за тематикою, пов’язаною з 

навчальною дисципліною. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 
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