
 

 

 



 

Повна назва:  Психологія  

Статус: Вибіркова 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

адекватного уявлення про предмет, методи та завдання психології, про її 

основні категорії, про місце серед інших гуманітарних наук; знайомство з 

основними закономірностями формування, функціонування та розвитку 

психіки сучасної людини, як продукту еволюції вищої форми матерії у ході 

суспільно-історичного процесу.  

Завданням вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній 

підготовці студентів фаху з питань: 

- формування наукового підходу до вивчення особливостей 

психічного життя людини й законів розвитку й функціонування психіки; 

-  ознайомлення з базовими категоріями й поняттями 

психологічної науки, основними методологічними і дослідницькими 

проблемами психології та шляхами їх рішення, з різноманітною 

проблематикою загальної психології особистості та пізнання;  

- ознайомлення з основними теоретичними підходами до 

розуміння структури й закономірностей розвитку особистості;  

- представлення аналізу індивідуальних особливостей людини 

(здібностей, спрямованості, темпераменту, характеру), внутрішньої 

(емоційної й вольової) регуляції його діяльності та засобів відображення 

інформації, уявлень про формування та розвиток механізмів поведінки та 

діяльності;  

- ознайомлення з актуальними проблеми практичної психології 

особистості й основними напрямками діагностування та корекції певних 

недоліків у розвитку окремої особистості;  

- розвитку вмінь використовувати теоретичні та практичні знання 

з психології на практиці;  

- формування у студентів навички побудови самостійних 

теоретичних й експериментальних психологічних досліджень; 

Згідно з Стандартом вищої освіти України, галузь знань – 08 Право, 

спеціальність – 081 «Право» (Затверджено Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 12.12.2018 р. № 1379) після вивчення дисципліни 

«Актуальні проблеми юридичної психології» студент здобуває: 

Програмні компетентності 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 



ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК 16. Здатність будувати логічні зв’язки між отриманими знанням з різних 

галузей знань. 

Програмні результати навчання 

Соціально-гуманітарна ерудованість 

Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих 

умов та обставин 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

Дослідницькі навички 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин 

Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і 

діяти відповідно до отриманих рекомендацій 

Комунікація 

Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію 

Володіти базовими навичками риторики 

Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло 

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту  

Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій  

Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності 

Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 



технології і бази даних 

Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, 

необхідними у професійній діяльності 

Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи 

Праворозуміння 

Виявляти зв’язки між різними галузями права та використовувати отримані 

знання на практиці. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

Заочна форма навчання 259 з 

№

 

з/

п 

Назви розділів та тем 

Всьо

го 

годи

н 

За формами занять, 

годин 

Аудиторні Самості

йна 

робота 

студент

а 

лекці

йні 

семін

арськ

і 

1.  Психологія як наука. Предмет і 

завдання психології 

 

13 

2 2 9 

2.  Виникнення і розвиток психіки 9 - - 9 

3.  Структура особистості 13 2 2 9 

4.           Самосвідомість особистості  9 - - 9 

5.  Мотиваційна сфера особистості 9 - - 9 

6.        Психічні процеси і стани 

особистості   
9 

- - 9 

7.  Індивідуально-типологічні 

властивості особистості 

9 - - 9 



8.  Діяльність як умова розвитку 

особистості 

13 2 2 9 

9.  Спілкування як умова розвитку 

особистості 

 

6 
-  6 

 Всього 90 6 6 78 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредитиECTS. Види робіт: усна 

відповідь на семінарських заняттях, контрольна індивідуальна робота, 

доповідь. 

 

Поточний контроль здійснюється надання усних відповідей на семінарських 

заняттях, контрольна індивідуальна робота ,доповідь . Підсумковий контроль 

з дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку в 

терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання 

Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності (завдання) 
Максимальна кількість 

балів 

1 Усна відповідь на семінарському занятті 15 (3*5)  

2 Контрольна індивідуальна робота 45  

3 Доповідь 10  

4 Залік  30  

 Всього 100 

 

Панченко Сніжана Сергіївна, доцент (б.в.з.) кафедри  історії та теорії 

держави і права 

В 2017 році  захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право" та 

здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук. 

Є автором монографії "Строк цивільно-правового договору",  співавтором 

монографії "Актуальні питання правового регулювання особистих 

немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства У 



країни до європейських стандартів", більше 20 наукових публікацій, тез; 

приймала участь у чисельних науково-практичних конференціях. 

В 2018 році приймала  участь у конкурсі  імені Святого Володимира та посіла 

3 місце у номінації "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право"за монографію "Строк цивільно-правового 

договору". 

З 2016 року є директором ТОВ Морської юридичної компанії "Терра Лекс", а 

з 2019 року є адвокатом (отримала свідоцтво про право на зайняття 

адвокатською діяльністю). 

Сфера наукових інтересів – конституційне право, право ЄС, права людини і 

громадянина. 


