Юридична психологія
Мета дисципліни - є формування у студентів знань з психологічного
опосередкування правових відносин, та правової поведінки і діяльності осіб
що здійснюють правотворчість і правозастосування, та осіб, щодо яких
норми застосовуються, чиї права захищаються чи охороняються.
Основні завдання дисципліни - реалізувати зміст освіти відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки фахівців; допомога студентам в
оволодінні необхідним понятійним апаратом, який дозволяє мати уявлення
про новий погляд.
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:
Модуль 1. Студент повинен:

Знати: теоретичні та методологічні засади юридичної психології;
визначати психологічні особливості юридичної діяльності; визначати умови
формування особистості юриста; знати основні характеристики психічних
процесів, їх роль і значення у життєдіяльності людини.

Уміти: застосовувати в професійній діяльності психологічні
методи вивчення особистості, складання психологічного портрету; знати
зовнішні прояви типів темпераменту особистості і їх вплив на поведінку
людини; адекватно оцінювати психічні стани особистості та їх прояв в різних
життєвих ситуаціях.
Модуль 2. Студент повинен:

Знати: психологію групової поведінки; умови правової
соціалізації і особливості формування право слухняної поведінки
особистості; психологічні основи спілкування і діяльності працівників
правоохоронних органів; методи і прийоми психологічного впливу на
об’єкти професійної діяльності.


Уміти: виявляти лідерські якості, брати на себе відповідальність
за прийняті рішення; вирішувати між особові конфлікти і запобігати їх
переростанню в агресивні дії, бути готовими до повного контролю над собою
в екстремальних ситуаціях, зберігати самовладання і здатність до виконання
професійних обов’язків.
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