ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ»
Практичні заняття, годин – 14
Викладач – Пелісьє Ю.П.
Обсяг в
Назва та стислий зміст практичного
Мета роботи
годинах
заняття
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади вивчення кримінальної поведінки в
психологічній науці
Заняття
1. Вивчення
злочинної
Сформувати
уяву
про
теорії
поведінки
в
психології
та
злочинності
та
кримінологію
кримінології
(соціальну,
психологічну
та
1. Теорії злочинності.
2
психіатричну кримінологію).
2. Мультидисциплінарний характер
Визначити особливості злочинної
кримінології.
поведінки в цілому та особливості
3. Визначення злочинної поведінки.
обліку злочинів в Україні.
4. Особливості обліку злочинів.
Заняття 2. Виктоки злочинної
поведінки.
1. Природжені
злочинці.
Особливості фізичних станів
злочинців.
2. Дослідження близнюкових пар. Сформувати уяву про біологічні,
2
3. Особливості злочинної поведінки соціальні
та
наукові
витоки
прийомних дітей.
кримінальної поведінки.
4. Біхевіоризм
та
соціальне
навчення.
5. Ситуаційні
фактори,
які
стимулюють
та
керують
кримінальною поведінкою .
Заняття 3. Теорія Айзенка:
Визначити особливості теорії Айзенка
особистість та злочин.
1. Екстраверсія,
нейротизм
та щодо
особливостей
особистості
2
психотизм.
злочинця.
2. Злочин і обумовлення.
3. Ілюстрація теорії Айзенка.
Заняття 4 Делінквентність
неповнолітніх.
1. Визначення
делінквентності Закріпити знання щодо особливостей
неповнолітніх.
вивчення
делінквентності
2. Характер
та
поширеність неповнолітніх,
факторів
ризику
2
підліткової злочинності.
виникнення підліткової злочинності та
3. Соціальні,
психологічні
та профілактики та корекції підліткової
інтелектуальні фактори ризику злочинності.
виникнення
та
розвитку
підліткової злочинності.
Змістовий модуль 2. Злочинність та психічні розлади
Сформувати уяву про психопатії як
Заняття 5. Психопатії.
2
1. Особливості
поведінки психіатричний діагноз, особливості

психопатів.
кримінальної поведінки та фактори
2. Кримінальні психопати.
ризику скоєння злочинів психопатами.
3. Особливості психопатії у жінок.
4. Особливості
дитинства
психопатів.
Заняття 6. Шизофренія, депресивні
розлади та маячні розлади.
1. Особливості
кримінальної
поведінки та скоєння злочинів в
Засвоєння отриманих знань щодо
залежності
від
психічного
особливостей
психічно
хворих
розладу.
злочинців,
методів їх покарання,
2. Кримінальна відповідальність за
особливостей
звільнення
від
скоєння
злочинів
психічно
відповідальності
та
відбування
хворими.
покарання.
3. Особливості
відбування
покарання психічно хворими.
4. Визначення, прогнозування та
методи оцінювання небезпеки.
Змістовий модуль 3. Агресія та насилля
Заняття 7. Особливості вивчення Закріпити знання про поняття та
агресивної поведінки особистості: характеристику агресії, наукові теорії
агресії
(психоаналітичний
підхід,
теоретичний аспект.
1. Визначення та характеристика етологічний
підхід,
гіпотеза
агресії.
«фрустрація
- агресія», теорія
2. Наукові теорії агресії.
переносу
збудження,
соціальне
3. Когнітивні моделі агресії.
научення), когнітивні моделі та акти
4. Відкриті та скриті акти агресії. агресії.

2
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Обсяг в
годинах

2

Назва та стислий зміст практичного
Мета роботи
заняття
Змістовий модуль 3. Агресія та насилля
Заняття
1.
Фактори
ризику
виникнення агресивної поведінки та
її наслідки
1. Фактори
навколишнього
Засвоїти
отримані
знання
середовища.
щодо чинників, які суттєво впливають
2. Вплив ЗМІ.
на виникнення агресивної поведінки.
3. Спровокована агресія.
4. Патологічні процеси мозку та
агресія.
5. Спадковість та XYY-хромосоми.
Змістовий модуль 4. Вбивства та фізичні напади. Сексуальні злочини

2

2

2

Заняття 2. Соціологічні кореляти
Сформувати уяву про соціологічні
вбивств та нападів.
1. Соціологічні кореляти вбивств.
кореляти
вбивств
та
нападів;
2. Соціологічні кореляти нападів.
схарактеризувати особистість серійних
3. Характеристика серійних вбивць, вбивць та особливості масових
масових вбивств.
вбивств.
4. Психолого – соціальні фактори
злочинів, пов’язаних з насиллям.
Заняття 3. Особливості насилля по
відношенню до літніх людей та дітей.
1. Поширеність, частота та природа
насилля по відношенню до людей
похилого віку.
Закріпити знання щодо особливостей
2. Психологічні ефекти насилля та
насильницьких дій по відношенню до
жорстокості по відношенню до
людей похилого віку та дітей.
дітей.
3. Вбивства дітей, новонароджених та
малолітніх.
4. Теоретичні
основи
характеризування насилля в родині.
Заняття 4. Характеристика
сексуальних злочинів.
1. Типологія зґвалтування.
2. Поширеність та характеристика
Сформувати уяву про типології та
педофілії.
характеристики сексуальних злочинів;
3. Ситуативні
характеристики
та
визначити
особливості
виправної
характеристика
злочинця
–
роботи з такими злочинцями.
ексгібіціоніста.
4. Вуайєризм та фетишизм.
5. Особливості виправної роботи з
«сексуальними» злочинцями.
Змістовий модуль 5. Наркотичні речовини та злочини

Заняття 5.
Особливості впливу
наркотичних речовин на особистість
та виникнення злочинної поведінки.
1. Основні
категорії
наркотичних
Закріпити знання щодо впливу
речовин:
галюциногени,
2
наркотичних речовин на психічний
стимулятори, опіати, депресанти.
стан особистості.
2. Вплив наркотичних речовин на
психіку та поведінку людини.
3. Злочини під впливом наркотичних
речовин.
Змістовий модуль 6. Економічні злочини, злочини проти громадського порядку

2

Заняття
6. Крадіжки:
види
та
особливості.
Сформувати уяву про види та
1. Крадіжки зі зломом: мотиви,
особливості різних видів крадіжок;
особливості злочинців.
схарактеризувати
особистість
2. Крадіжки автомобілів та магазинні
злочинця.
крадіжки.
3. Грабежі:
характеристика
та

2

особливості злочинців.
Заняття 7. Комп’ютерні злочини,
захоплення заручників, підпали.
Сформувати уяву про такі види
1. Особливості
комп’ютерних
злочинів, як комп’ютерні, захоплення
злочинів.
заручників, підпали; схарактеризувати
2. Характерологічні
особливості
особистість злочинця відповідно до
захоплення заручників.
злочину.
3. Мотиви, поширеність підпалів та
вибухів.
Змістовий модуль 7. Корекційна психологія

2

Заняття 8. Корекційна система та
особливості діяльності корекційного
Схарактеризувати
особливості
психолога зі злочинцями.
1. Особливості
діяльності колекційної системи та діяльності
колекційного психолога.
корекційних
психологів
з
2. Корекційна система.
засудженими.
3. Психологічні наслідки засудження.
4. Виправна робота та реабілітація.

