
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ 
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ім. А.МАКАРЕНКА 

 
 
                                                                                       „ЗАТВЕРДЖУЮ” 
                                                                                  Заступник директора з Н.В.Р.                                 

                                                                             ______Кондратьєва В.П 
 «____»_________2012Р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

План практичних занять 
з навчальної дисципліни 

«Етика і психологія юриста» 
Спеціальність 5.03040101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Укладач:      /                             /   Бут Н.О.          
Розглянуто та схвалено на засіданні  
методичної комісіїпсихолого-педагогічних дисциплін 

Протокол №_____від________2012р. 
                   Голова комісії Гомеля Н.С.____________ 

 



 
«Мислення як вища форма пізнання. Емоційно-вольова сфера» 
 
                                                        В – 1 

Мета: Для фахівців правознавців найбільш складніший пізнавальний 
психологічний процес мислення – це вища форма відображення мозком 
оточуючого світу. Для студентів важливо знати, що мислення є 
опосередкованим пізнанням речей і явищ дійсності. 

Тема:Емоційно – вольова та мислительна діяльність,  як основа 
успішного навчання. 

Почуття та емоції 
 При написанні практичної роботи на тему: «Почуття та емоції» 
обговорити і уяснити різницю понять «емоцій» і «почуттів». 
 З точки зору педагогічної практики перед студентами поставити 
питання аналізу тих тем, що були опрацьовані раніше. 
 Наприклад вивчаючи роль емоцій у випадку навчальної, трудової 
діяльності, більш конкретно розібрати: 
- ситуацію, яка визиває перевантаження студента; 
- вплив ситуації на цілі і мотиви діяльності; 
- ступень активності студента під час переживання; 
- ступінь впливу переживання на діяльність студента. 

Поставити і розібрати перед студентами питання загального 
розуміння колективу практично скорегувати «здоровий дух» 
взаємовідносин у колективі. 

Таблиця емоцій і почуттів: 
 

… 
 
Тест «Емоційна вразливість» 

3.Визначте, в якому рядку, правильно названі форми мислення ? 
а) судження, міркування, умовивід, поняття; 
б)теоретичне, практичне, умовивід, судження; 
в)практичне, дискусивне, судження, поняття; 
г)міркування, практичне, теоретичне, дискусивне;  
д)рухова, емоційна, впізнання, згадування, оперативна; 

1.У якому рядку названо тільки афекти? 
а) бадьорість, сум, задоволення, гнів, радість; 
б) симпатія, обурення, страх, розпач; 
в) гнів, розпач, захват, жах; 
г) кохання, патриотизм, жах; 
д) ) подив, сумнів, почуття; 

1.Охарактеризуйте, та знайдіть у потрібному рядку види вольових дій: 
а)прості, складні; 
б) мимовільна, довільна; 



в) рішучість, наполегливість; 
г) прості, мимовільні; 
д) симпатія, обурення, страх, розпач; 
 
                                                       В - 2   

5.Визначте і охарактеризуйте індивідуальні особливості мислення: 
а)самостійність, критичність, гнучкість, глибина, послідовність, 
швидкість; 
б)судження, міркування, умовивід, поняття, самостійність, критичність; 
в)умовивід, самостійність, гнучкість, послідовність, швидкість, глибина; 
г)поняття, судження, швидкість, умовивід, самостійність, гнучкість; 
д )відтворення, запам’ятовування, пригадування; 

1.В якому рядку названо тільки естетичні почуття? 
а) гумор, дружба, любов, огида, почуття нового; 
б) подив, сумнів, почуття комічного, допитливість, совість; 
в) захоплення, почуття комічного, почуття прекрасного; 
г) сумнів, почуття нового, совість, подив, гумор; 
д) симпатія, обурення, страх, розпач; 

1. В якому рядку названо вольові якості людини? 
а) цілісність, спрямованість, ініціативність, витримка, самовладання, 
наполегливість, рішучість; 
б) бажання, прагнення при виборі, боротьба мотивів, рішучість; 
в) подив, сумнів, почуття комічного, допитливість, совість; 
г) міркування, практичне, теоретичне, дискусивне; 
д)рухливість, вираженість, реактивність, екстравертованість; 
 

Практичне значення роботи: уміння конкретизувати психічні процеси 
З точки зору педагогічної практики перед студентами поставити питання 
аналізу тих тем, що були опрацьовані раніше. 
 Наприклад вивчаючи роль емоцій у випадку навчальної, трудової 
діяльності, більш конкретно розібрати: 
- ситуацію, яка визиває перевантаження студента; 
- вплив ситуації на цілі і мотиви діяльності; 
- ступень активності студента під час переживання; 
- ступінь впливу переживання на діяльність студента. 

Поставити і розібрати перед студентами питання загального 
розуміння колективу практично скорегувати «здоровий дух» 
взаємовідносин у колективі. 

Тест «Емоційна вразливість» 
На практичній роботі розглянуться питання: розуміння сутності 

мислительного процесу його важливість у вивченні мислительних 
операцій, прийнявши до уваги, що кожна операція має свої особливості, 
що вони взаємопов’язані і обумовлені одна одною; 



- що являється результатом загальної діяльності мислення (поняття, 
судження, умозаключення); 

-  акт мислення, який представляє собою процес рішення будь-якої 
задачі, що виникає у ході пізнання практичної діяльності людини. 

 
Хід практичної роботи 

1. Короткий огляд важливих психологічних понять мислительної 
діяльності й емоційно-вольових актів, їх взаємоз’язок. Робота з 
таблицею . 

2. Видача завдання. Знайомство з інструкцією до практичної роботи. 
3.  Задача на мислительну діяльність. 
4.  Тест на «Емоційну вразливість». 
5. Знайомство зі зразком практичної роботи на задану тему. 
6. Самостійна робота студентів в аудиторії і вдома. 
7. Анонімний аналіз найбільш яскравих робіт (на наступному занятті). 

 
Задача: Тривалий час вивчаючи закони мислення, дослідник сам розв’язував 

якусь задачу і займався самоспостереженням. Спочатку цей шлях 
здавався плідним (зокрема, було виявлено, що мислення може 
здійснюватись і без участі наочних образів), але вподальшому 
психологія перейшла до експериментальних методів дослідження 
мислення. 

 Чому довелося відмовитись від самоспостереження? Що тут 
може дати експеримент?. 

 
 Тест:Дослідження аналітичності мислення 
Мета дослідження: визначення рівня розвитку аналітичності 
індуктивного мислення в умовах обмеженого часу. 
Матеріали та обладнання: бланк з 15 рядками чисел, складеними за 
певною закономірністю (варіант VI субтесту шкали Р. Амтхауера), 
ручка і секундомір. 

Література: 
Максименко С.Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: навч.посібник. 
– 2-ге вид. – К., 2001. – С. 255. 
М’ясоїд П.А. «Задачі з курсу - Загальна психологія»; К. Вища школа 
1998р. С.176;  
Швалб Ю.М., Данчева Ю.М. Практична психологія в економіці та 
бізнесі: навч.посібник. – К.: Лібра, 1998. – С. 266. 
 

 
 
 
 
 
 



 Практичне заняття на тему: 
 
«Моральні засади кримінально-процесуального доказування». 
Мета: Найбільш складний процес, який повинні засвоїти майбутні фахівці – 
правознавці заклечається у розслідуванні судового процесу, як  пізнання,що 
здійснюється фахівцями: криміналістом, слідчим, суддею і втілюється у 
форму доказування.   
 
Тема: «Психологічна характеристика процесуальної діяльності, основи 
доказування» 
                                             В - I 

При написанні практичної роботи на тему: «Особливі умови процесуальної 
діяльності». 
 З точки зору юридичної практики перед студентами поставити 
питання аналізу тих тем, що були опрацьовані раніше. 
 Наприклад вивчаючи роль процесуальної діяльності, більш конкретно 
розібрати: 

1. ситуацію, яка визиває перевантаження студента; 
2. вплив ситуації на цілі і мотиви діяльності; 
3. ступень активності людини у діяльності, якадіяльність притаманна 

людині; 
4. у чому різниця між вміннями і навичками? 
5. Які є етапи складного вольового акту? 
6. Чи існують особливості поведінки людини в конфліктних емоційних 

ситуаціях? 
7. Які психічні стани можуть виникнути у людини під час вчинення 

злочину? 
8. Як співвідносяться здібності і обдарованість? 

Поставити і розібрати перед студентами питання загального 
розуміння особливостей процесуальної діяльності та основ її 
доказування. 

 
Таблиця «Класифікація інформації в процесі допиту» 
                                                        *** 
 
Тест на «Чи сильне Ваше почуття обов’язку?» 
 
                                          «Тот, кто хочет, делать больше 
                                                   чем тот, кто может » 
                                                                              Г.  Мурей. 
 Цицерон говорил: «Трудолюбивый земледелец сажает деревья, плодов 
которых он никогда не увидет». 
 Для тех, кто верен своему долгу. 
 

1. Що ви більш за все цінуєте  у своїй роботі? 



 Пользу яку вона приносить (2-очка). 
 Моральне задоволення, яке особисто я отримую від неї (1). 
 Умови праці (заробітню платню, льглти)(0) 

2. Чи можете ви працьувати без вихідних? 
 Так, якщо це не підриває моє здоров’я та особисте життя (1). 
 Якщо треба- так треба (2). 
 Тільки під загрозою смертної кари, або звільнення (1). 

3. Як ви відноситесь до вказівок керівництва? 
 Вислуховую, а поступаю за власною думкою! (0) 
 Виконую їх даже тоді, коли вважаю, що керівник помиляється. 

(2) 
 Як правило підкоряюся їм. Крім випадків коли «шеф» явно не прав 

(1). 
4. Яке на казання за прорахунок у роботі на вас діє сильніше? 

 Грошовий штраф (0). 
 Догана від керівника(1). 
 Муки власної совісті (2). 

5. З яким із тверджень ви більш згодні? 
 Краще виконати доручення повільно, але гарно, ніж швидко але 

не якісно(1). 
 Важливо не те, як зроблена справа, а те як це донесли до 

«верхів»(0). 
 Немає межі вдосконаленню, а у праці – кінця. (2)  

 

Думка психолога: 

8-10 балів.  Ваше почуття обов’язку розвинено так сильно, що ви 
готові брати на себе відповідальність за чужі вчинки та пожертвувати 
собою заради інтересів ближніх. Але чи завжди вони заслуговують такого 
відношення до себе? 

                4-7 балів.   Вам присущі  відповідальність і почуття міри. Ви 
ніколи не берете на себе відповідальність наперед за обов’язки, що не 
мають завершеності, але звичайно доводите до кінця всі справи, що 
почали.  

0-3 бали. Якщо ваша розхлябаність досі не створювала вам проблем на 
роботі, лише тому, що колеги доблесно вас терплять. Вам потрібно 
серйозніше відноситесь до своїх обов’язків, але зовсім вімовитись від них.   

                                                      *** 

В - II 



 

1. Чи існують особливі умови процесуальної діяльності  як професії? 
2. У чому полягає роль людини у пізнанні злочину? 
3. Яки види розумових завдань вирішуються у судово-слідчий 

діяльності? 
4. Як співвідносяться логічне та інтуїтивне в судово-слідчому 

мисленні? 
5. Що таке структура характеру? 
6. Яки типу темпераменту вам відомі? 
7. У  чому полягає проблема співвідношення соціального та 

біологічного в особистості? 
8. Як співвідносяться воля зі свідомістю? 

 
 

Практичне значення роботи: уміння конкретизувати психічні процеси 
під час кримінально процесуального доказування 
 Закріпити певні етапи конструктивної діяльності криміналіста, 

слідчого(прогнозування, планування, прийняття рішень); 
 Розвивати вміння у комунікативній діяльності, як соціальній взаємодії 

спілкування; 
 Виховувати бажання до пізнання істини і вміння досконало 

відобразити  хід діяльності у процесуальних документах. 
 Вміти використовувати на різних стадіях процесу результати 

доказування, для широкого кола учасників  що містяться у 
процесуальних документах . 

 
Хід практичної роботи 

1. Короткий огляд 
важливих психолого-юридичних понять діяльності криміналіста, 
слідчого. 

2. Робота з 
таблицями. 

3. Робота з тестом. 
4. Видача завдання. 
5. Знайомство зі 

зразком практичної роботи на задану тему. 
6. Самостійна 

робота студентів в аудиторії і вдома. 
7. Анонімний аналіз 

найбільш яскравих робіт (на наступному занятті.) 
 

Література: 



1. Коновалова В.О, Шепітько В.Ю. «Юридична психологія »Підручник 
для студентів юрид. Спец. Вищ. Навч. Закл. – К.: Концерн «Видавничий 
дім «Ін юре», 2005.-424с       

                       Практичне заняття      

     «Спілкування як основний засіб вирішення конфліктів» 

Мета: Студенти – правознавці повинні розуміти важливість потреби 
самовизначення  людини у спілкуванні вміти використовувати свій 
досвід у соціальній комунікації, використовувати у змісті інформації і 
вміти підкреслити власні знання, відомості у юридичній діяльності. 

Важливо, щоб студенти майбутні фахівці правової сфери вміло 
складали міжособистісні стосунки в реальних умовах життя та 
діяльності людей у процесі їх взаємодії де важливу роль відіграє 
психологічний чинник  - їх ставлення один до одного, психологічна та 
практична готовність до співпраці, індивідуально-психологічні 
особливості людей.  Вміли виявляти суб’єктивні сторони характеру у 
міжособистісних стосунках, сумісності людей та конструктивно 
вирішувати конфлікти. 

 

Тема: дати відповіді на альтернативо-і тестові завдання для 
самоконтролю. 

 

 Таблиця : «співвідношення особливостей формальних та неформальних 
груп» 

                                       План: 

 Чи достатнім для характеристики спілкування  є твердження: 
«Спілкування – це обмін інформацією між людьми»? 
 Чи є принципова різниця між поняттями «міжособистісні контакти» 
та «спілкування»? 
 Чи завжди обмін інформацією є спілкування? 
 Чи можна обмін сигналами, що спостерігається у тварин, називати 
спілкуванням? 
 Чи правомірно порівнювати рефлексію їз дзеркалом? 
 Чи адекватно передає функцію невербального спілкування вираз «мова 
почуттів»? 



 Чи завжди упередженість у сприйманні людини людиною виникає на 
грунті попередньо установлених установок? 
 Чи завжди завершеність спілкування є необхідною умовою 
взаєморозуміння?   
 Чи можна конфлікт охарактеризувати як гострим, негативним, 
емоційним,станом його учасників? 
 Чи може конфлікт виявитися на рівні свідомості окремо взятої 
людини, як внутрішньоособистісний конфлікт, а також у 
міжособистісній взаємодії та на рівні міжособистісних групових 
стосунків? 
 Основні види конфліктів – це: 
- конструктивний 
- деструктивний 
- руйнівний. 
Тест: Т.Лірі «Метод діагностування міжособистісних відносин» 

 

                 Практичне значення роботи 

- Закріпити поняття спілкування, його взаємозв’язок з 2-ю 
сигнальною системою, що є основою рефлекторної  природи психіки 
людини. 
- Розвивати уміння  студентів, майбутніх фахівців правознавства 
естетично, грамотно  висловлювати власну думку. Коректно 
спілкуватися з співбесідником. 
- Виховувати бажання бережного відношення до себе та до 
подальшого самовдосконалення у спілкуванні. Володіти «язиком» 
вербального і невербального спілкування. 
- Вміти орієнтуватися по обстановці у конфліктних ситуаціях та 
вирішувати їх конструктивно. 
 

                   Хід практичної роботи : 

1. Короткий огляд важливих психологічних понять з вивченого 
матеріалу. 
2. Робота з таблицями. 
3. Видача завдання. Знайомство з інструкцією по практичній 
роботі. 
4. Анонімний аналіз найбільш яскравих робіт (на наступному 
занятті). 
 

Література:  



1.Максименко С.Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: 
навч.посібник. – 2-ге вид. – К., 2001. – С. 255. 
2.М’ясоїд П.А. «Задачі з курсу - Загальна психологія»; К. Вища школа 
1998р. С.176;  
3.Швалб Ю.М., Данчева Ю.М. Практична психологія в економіці та 
бізнесі: навч.посібник. – К.: Лібра, 1998. – С. 266. 
 
 
                                     Практичне заняття  
                   Тема: «Пеніцентиарна психологія» 
Мета: 
Проведення практичної роботи є виявленням засвоєння сутності 
пенітенціарної психології  як відокремленої галузі, яка за своїми 
характерними ознаками обумовлена складним характером питань, 
пов’язаних їз процесами корекції засуджених. Своєрідність методів 
вивчання їхньої особистості і психічних процесів, що відбуваються в 
період відбування покарань, розгляд інструментів вивчення особистості 
засудженого і методів виховного впливу.  
 
Тема: «Методи впливу на особу засудженого» 
                                     План: 
1.Метод психолого-педагогічнлого впливу на засудженого 
2.Соціально-психологічні відхилення у поведінці і способу життя що 
сприяють злочинній поведінці. 
3.Необхідні передумови для обрання методів психолого-педагогічного 
впливу на засудженого.  
 
                                  Робота з таблицею: 
                                «Зображення деяких татуювань» 
 
Тестові завдання 
1.Які методи  психолого-педагогічного впливу застосовуються у роботі 
з особами, що відбувають покарання за вчинення ними злочину? 
2.Чи є необхідною передумовою вивчення поведінки особи  засудженого 
для обрання методів психолого-педагогічного впливу на нього? 
3.Чи лежать в основі поведінки й діяльності кожної людини її потреби? 
4.Чи охоплюють матеріальні і духовні потреби задоволення життя 
кожної особистості? 
5.Чи домінують матеріальні потреби над  духовними потребами у світі 
«злочинного престижу»? 
6.Чи впливають на психіку засудженого методи переконання? 
7.Чи відносяться методи переконання до послідовних і вимогливих  щодо 
режиму праці і відпочинку засуджених осіб? 
8.Чи належать методи навіювання до найбільш важливих , які мають  
кримінально-виконавчий вплив? 



9.Чи сприяє метод передачі інформації соціального досвіду, одержанню 
і засвоєнню засудженим відомостей які він раніше не одержував (чи 
ігнорував), - прожиття суспільства, інтереси і діяльність людей, 
трудові процеси, культуру ? 
10.Чи впливає метод регулювання психічного спілкування на психічний 
стан засудженого, на його взаємодію з іншими засудженими, рідними і 
близькими йому людьми? 
11.Чи передбачає метод регулювання контроль за входженням 
засудженого до мікроколективу (у тому числі з негативною 
спрямованістю?) 
12.Чи впливає метод примушення на засуджених як залякуваний засіб?  
13.Чи впливає на засуджених метод примушування як зручний і 
перспективний у справі самовиправлення у пенітенціарної сфери. 
 

Задача: 

9.11.Е.Т.А. Гофман у новелі «Крихітка Цахес» описав пригоди 
«маленького виродка», який завдяки чарам феї набув неабиякої 
популярності і став міністром. Таємним впливом своїх рук фея 
нагородила Цахеса надзвичайним даром: у товаристві «красивих», 
розсудливих і розумних людей він сам визнається красивим, розумним і 
розсудливим, до того ж все, що хто- небудь з них думає, говорить або 
ж робить в його присутності, припускається йому. Довколишні 
начебто засліплені і з захватом нагороджують Цахеса «винятковими 
здібностями» за досягнення інших. І  лише коли студент Балтазар 
довідався, що чари криються в трьох чарівних волосинках на голові 
Цахеса і знищів їх, усі раптом побачили нещасне, обділене природою 
створіння. 

 Яке психічне явище у гротескній формі описане в цій новелі? 
Як його пояснити? 

Практичне значення роботи:  

 Особливо важливо, щоб студенти, майбутні правознавці вміло 
відповідали і використовували у практичній діяльності методи 
пенітенціарної психології. 
 Розуміли яке значення методи впливу займають у пенітенціарній 
психології, як вони впливають на  перевиховання засуджених осіб. 
 Вміли аналізувати і узагальнювати рівні потреб та інтересів 
правопорушників. 



 Вміло користувалися методом навіювання, засобом словесного 
переконання, та непрямого навіювання включаючи демонстрацію 
фільмів, вплив музикою, читанням художньої літератури. 
 
Хід практичної роботи:  

Короткий огляд важливих психолого-юридичних понять діяльності 
криміналіста, слідчого. 
1.Робота з таблицями. 
2.Робота з тестом. 
3.Видача завдання. 
4.Знайомство зі зразком практичної роботи на задану тему. 
5.Самостійна робота студентів в аудиторії і вдома. 
6.Анонімний аналіз найбільш яскравих робіт (на наступному занятті.) 

\ 
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