Судова психологія
Мета дисципліни - сформувати у студентів уявлення про судову
психологію, підготувати студентів до самостійної діяльності у якості судовопсихологічних експертів з урахуванням вивчення відповідних понять
юридичної та судової психології, систематизації знань, які знаходяться на
перетині
загально-психологічних,
віково-психологічних,
соціальнопсихологічних наук.
Основні завдання дисципліни - дати загальні уявлення про
методологічну основу судової психології як науки, надати характеристику
основних завдань, що виконує судова психологія. Навчити студентів
процедурам психологічного дослідження особистості підекспертного
(правопорушника) в юридично значущіх ситуаціях; сформувати можливість в
межах своєї наукової компетенції професійно оцінити отримані при
дослідження особистості правопорушника факти.
Зміст дисципліни:
1 модуль
ТЕМА 1. Теоретичні та методологічні засади юридичної психології.
ТЕМА 2. Психологія особистості
ТЕМА 3. Формування і розвиток особистості юриста.
ТЕМА 4. Психічні пізнавальні процеси та емоційно-вольова сфера
особистості працівників правоохоронних органів.
2. модуль
ТЕМА 5. Психічний стани особистості.
ТЕМА 6. Психологія групової поведінки.
ТЕМА 7. Правова
соціалізація
і
правослухняна
поведінка
особистості.
ТЕМА 8. Психологія спілкування і психологія діяльності працівників
правоохоронних органів.
ТЕМА 9. Психологія особистості правопорушника.
Перелік знань та практичних навичок по закінченню вивчення
дисципліни:
Знати: основні поняття, методологічні основи судової психології як
науки; психологічну специфіку допиту свідків та потерпілих у суді;
психосоціальні фактори, які впливають на формування злочинної поведінки;
основи етики і психології правовідносин у різних сферах життєдіяльності;
психологічні особливості поведінки і дій потерпілого і звинувачуваного на
етапі попереднього слідства; закономірності проведення судовопсихологічної експертизи;
Вміти: використовувати методи діагностичного дослідження
особистості, її мотиваційно-емоційного сферу, емоційних станів, поведінки
тощо, які використовуються у судово-психологічній експертизі; володіти
спеціальними методами психологічного аналізу, які використовуються у
слідчої, оперативно-розшукової і судової діяльності.
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