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КАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА 



Вступ 

Програма вивчення  навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної 

експертизи в різних галузях психології»: складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки напряму 053 – Психологія. 
 

Предметомнавчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в 

різних галузях психології»:виступають особливості професійної компетентності та 

діяльності психолога-професіонала. 

Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна «Методика проведення психологічної 

експертизи в різних галузях психології» пов’язана з такими навчальними дисциплінами як 

«Загальна психологія», «Медична психологія», «Юридична психологія», «Експериментальна 

психологія» та «Педагогічна психологія». 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 

1. Психолого-педагогічна експертиза. 
2. Судово-психологічна та комплексна гуманітарна експертизи. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни  «Методика проведення психологічної 

експертизи в різних галузях психології»є ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

принципами, методами та основними проблемами психологічної експертизи, технологією її 

підготовки та проведення у різних галузях психології. 

 
 

− 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика проведення 

психологічної експертизи в різних галузях психології» є 

• ознайомити з особливостями роботи психолога в якості експерта в різних 

галузях (виробництво, судова практика тощо); 
• проаналізуватиі підбирати відповідні методики для проведення експертизи; 
• визначитиметодології психологічної експертизи; 
• охарактеризуватиморально-етичні принципи судово-психологічної 

експертизи; 
• розкритипитання, які виносяться на психологічну експертизу; 

• закріпитиметодологію психологічної експертизи. 
 

 
  1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати: 
 

− види психологічних експертиз та їх специфіку; 

− основні принципи проведення експертизи; 

− психологічні методи, які використовує експерт-психолог; 

− питання, які виносяться на психологічну експертизу; 



− вимоги до експерта, його відповідальність, права та обов’язки; 

− морально-етичні засади судово-психологічної експертизи. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  90 годин / 03 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 
МОДУЛЬ І 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 

 
Тема 1. Поняття про психологічну експертизу. 
Тема 2. Психолого-педагогічна експертиза в освіті. 
Тема 3. Місце психолого-пед. експертизи в системі ПС в школі. 
Тема 4. Організація і зміст діяльності психолога в складі консиліуму та на ПМПК. 
Тема 5.  Психолого-пед. експертиза готовності дитини до школи. 

 
 

МОДУЛЬ ІІ 
 

СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ТА КОМАПЛЕКСНАГУМАНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗИ 
 
Тема 6.Використання психологічних пізнань у судово-психологічній практиці. 
Тема 7. Судово-психологічна експертиза афекту. 
Тема  8. Специфіка комплексної гуманітарної експертизи. 
Тема9.Психолінгвістичні підходи до експертизи текстів. 
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4. Засоби діагностики успішності навчання: 

• усні опитування на практичних заняттях; 
• індивідуальні завдання (написання рефератів, виконання аналітичного завдання); 
• дві письмові модульні контрольні роботи; 
• три усні питання на екзамені. 

 
5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 
 
 
 
 
 


