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Силабус навчальної дисципліни 

«КРИМІНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 
Причини злочинності, пов'язані з якостями особистості 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою кримінальної психології є вивчення психології злочинності 

та віктимності (поведінка жертви), особистості злочинця / 

злочинних груп; дослідження типових особливостей, притаманних 

злочинцю, причин та закономірностей їх виникнення і розвитку, 

шляхів виправлення. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 Здійснювати аналітичний пошук відповідної до проблеми 

науково-практичної інформації із використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (документальні 

матеріали, методи, експертизи, т.д.). 

 Вмінню організовувати та проводити психологічне 

дослідження із застосуванням валідних та надійних методів 

діагностики криміногенних нахилів та віктимності. 

 Робити психологічний прогноз щодо розвитку злочинної 

особистості та групи. 

 Доступно і аргументовано представляти результати 

психологічного аналізу у писемній та усній формах, а також брати 

участь у фахових дискусіях у кримінальній галузі психології. 

 Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності (психологічний механізм 

правопорушень). 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 Володіти навичками в області науко-практичної комунікації й 

діагностики (захисна поведінка, невербальні прояви, взаємодія в 

процесі спілкування тощо) та знаннями щодо роботи із 

віктимними, злочинними особистостями та групами. 

 Здатність до обґрунтування психологічних висновків із 

судово-слідчої практики. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

1. Кримінальна-психологія у системі психології та правознавства. 

2. Злочинність як кримінально-психологічне явище. 

3. Поняття особистості злочинця та основні детермінанти її 

формування (біологічні, соціальні, демографічні, індивідуальні, 

тощо). 

4. Особистість як суб’єкт злочину (кримінально-психологічний 

портрет особистості; акцентуації характеру злочинців; 

класифікація злочинних типів). 

5. Психологічний механізм злочину. 

6. Психологія жертви злочину (віктимності). Психологічні 



/ 

 

 

рекомендації потенційній та реальній жертві. 

7. Група як суб’єкт злочину. Психологія організованої злочинності. 

8. Психологічні особливості злочинності неповнолітніх 

9. Психодіагностика криміногенних та віктимних нахилів. 

Види занять: лекційні, практичні заняття. 

Методи навчання: інтерактивні методи (дискусії, рефлексії, 

мозковий штурм, аналіз реальних особистостей та ситуацій) із 

використанням документальних матеріалів, фільмів, медіа та 

психодіагностичних методів. 

Форми навчання: очна, заочна (+онлайн-підтримка  Google meet, 

Вайбер). 

Пререквізити Загальна психологія, Соціальна психологія, Юридична психологія 

Пореквізити Знання із цієї дисципліни може бути використана під час 

переддипломної практики та при підготовці магістерської 

дипломної роботи  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Фонд НТБ НАУ: 

1. Медведєв В.С. Кримінальна психологія : підручник для вузів.– 

Київ : Атіка, 2004 . – 367 с.  

(http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=77304&lang=uk-

UA) 

2. Криміналістика. Академічний курс: підручник / 

Т.В.Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров. – К.: Юрінком 

Інтер, 2011. – 504 с. 

(http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=264655&lang=uk-

UA) 

3. Марчак В.Я. Обмежена осудність.-Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т., 2013. – 460 с.  

(http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=307986&lang=uk-

UA) 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Мультимедійна аудиторія кафедри 8.1203 (кабінет з комп’ютером, 

екраном та проектором для демонстрації медіа-матеріалів) 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік  

Кафедра авіаційної психології 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій  

Викладач(і) ПІБ: Подкопаєва Юлія Валеріївна 

Посада: доцент кафедри 

Вчений ступінь: кандидат психологічних наук 

Профайл викладача:  

Профіль Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&amp;user

=OOWhsOkAAAAJ 

Профіль ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-2932-2471 

Профіль ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/profile/Yuliia_Podkopaieva 

Профіль на сайті НТБНАУ: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12088 

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць): 

http://dspace.nau.edu.ua/simple-

search?location=%2F&amp;query=author%3A%D0%9F%D0%BE%D

0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0% 

Тел.: 406-71-16 

E-mail: yuliia.podkopaieva@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1201 каб. 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/137942/source:default
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=77304&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=77304&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=264655&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=264655&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=307986&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=307986&lang=uk-UA
http://dspace.nau.edu.ua/simple-search?location=%2F&amp;query=author%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%25
http://dspace.nau.edu.ua/simple-search?location=%2F&amp;query=author%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%25
http://dspace.nau.edu.ua/simple-search?location=%2F&amp;query=author%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%25
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ПІБ: Гордієнко Катерина Олександрівна 

Посада: викладач кафедри 

Профайл викладача:  

Профіль Google Scholar: 
scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=1&

user=WZ19fWoAAAAJ  

Профіль ORCID: 
orcid.org0000-0002-1049-7415 

Профіль ResearchGate: 
researchgate.net/profile/Kateryna_Hordiienko 

Профіль на сайті НТБ НАУ: 
lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12089 

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць): 
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=Гордієнко%2C+Катерина+

Олександрівна 

Тел.: 406-71-16 

E-mail: kateryna.hordiienko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1201 каб. 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Кримінальна психологія являє собою інтеграцію науково-

практичних досліджень психологів, юристів та криміналістів. 

Лінк на дисципліну  

 

 

https://orcid.org/0000-0002-1049-7415
https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Hordiienko
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12089
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=Гордієнко%2C+Катерина+Олександрівна
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=Гордієнко%2C+Катерина+Олександрівна

