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 Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 
заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 03 Галузь знань: 

05 – Соціально-

поведінкові науки 
Нормативна  

Напрям підготовки: 
 

053 – Психологія 

Модулів – 02  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 02 4-й 0-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 
90 

8-й 0-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 02 

аудиторних – 30 

самостійної роботи 
студента – 54 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

22 год. 0год. 

Практичні 

14 год. 0 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

54 0 год. 

Індивідуальні завдання 

0 год. 0 год. 

Вид контролю 

Екзамен  Екзамен  

 
Примітка. 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: 
для денної форми навчання – 22 /14 
для заочної форми навчання –  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метанавчальноїдисципліни«Методика проведення психологічної експертизи в різних 

галузях психології» навчити студентів основам здійснення психологічної експертизи як 

особливого виду професійної діяльності, спрямованого на вирішення різноманітних 

психологічних проблем. 
 

 
 
Завдання навчального курсу: 

-ознайомитиз знаннями різних галузей психології, психодіагностики, психокорекції для 

здійснення основних видів експертної діяльності; 
 

-проаналізувати та узагальнювати нормативні психологічні вимоги та рекомендації, 

створювати банки даних; 
 
        - визначити особливості клієнта, закономірності психічної діяльності, типи, характер, 

психічні стани, чинники, що впливають на якість функціонування психіки людини у різних 

видах життєдіяльності; 
- охарактеризуватипрограми діагностики та корекції психологічного клімату у 

колективі, аналізуючи конфліктні ситуації у колективі; аналізувати соціальні та психологічні 

проблеми зайнятості, приймати участь у розробці стратегії по роботі з персоналом; 
        - розкрититеоретичні питання, що стосуються загальних організаційних особливостей 

психологічної експертизи; 
       -закріпитиметоди та методики для здійснення задач експертизи, вільно володіти психо 
діагностичним інструментарієм та навичками складання експертних висновків. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
МОДУЛЬ 1 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 
 
 
Тема 1. Поняття про психологічну експертизу 

Експертна діяльність як важлива складова професійної діяльності психолога. 
Компоненти експертної діяльності. Визначення цілей і завдань експертизи. 
Види психологічної експертизи. Структура психологічного заключення. Фактори, що 

впливають на результати діагностичного обстеження. 
Етичні проблеми роботи експертів-психологів. 
Психолого-педагогічна експертиза діяльності вчителя. Оцінка ефективності діяльності 

вчителя. 
 

 
 

 
Тема 2. Психолого-педагогічна експертиза в освіті 
 
Класифікаціярізновидівсудово-психологічноїекспертизи. Одноосібна та 

комісійнаекспертизи. Основна і додатковаекспертизи. Експертизипервинні і повторні. 

Експертизи однорідні та комплексні.Класифікація різновидів судово-психологічної 

експертизи. Одноосібна та комісійна експертизи. Основна і додаткова експертизи. 
 
 
 
 

Тема 3. Місце психолого-пед. експертизи в системі ПС в школі 
Психолого-педагогічна експертиза діяльності вчителя. Оцінка ефективності діяльності 

вчителя.Вимоги до психодіагностичнихметодик. Обмеження у використання тестів та 

способи контролю якості тестових методик.  
Комплексна психологічна експертиза дітей «групи ризику». 

 
Тема 4. Організація і зміст діяльності психолога в складі консиліуму та на ПМПК 
Стадії постановки психологічного діагнозу. Психологічний прогноз та його умовно-
варіативний характер. Завдання експертної психодіагностичної діяльності психолога в школі. 

Організація та принципи психолого-педагогічної експертизи в системі діяльності 

практичного психолога. Психолого-педагогічний консиліум в школі. Медико-педагогічна 

комісія і її задачі.   
 
Тема 5.  Психолого-педагогічна експертиза готовності дитини до школи 
Психолого-педагогічна експертиза готовності дитини до школи. 
Психолого-педагогічна експертиза соціально-педагогічної занедбаності  
Психолого-педагогічна експертиза обдарованих учнів.  
 

 



 
МОДУЛЬ 2 

СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ТА КОМПЛЕКСНАГУМАНІТАРНА ЕКСПЕРТИ 
 

Тема 6.Використання психологічних пізнань у судово-психологічній практиці 
Предмет судово-психологічної експертизи. Критерії потенційних можливостей експерта-

психолога. Ознаки судово-психологічної експертизи. Стадії судово-психологічної 

експертизи. Етапи психодіагностичного дослідження.  

 
Тема 7. Судово-психологічна експертиза афекту 
Методологічна основа судово-психологічної експертизи. Вимоги до методів судово-

психологічної експертизи. Вимоги, які пред’являються до експерта-психолога. Базові етичні 

та моральні цінності судово-психологічної експертизи. 
 
Тема  8. Специфіка комплексної гуманітарної експертизи 

Принципи етики судового експерта-психолога. Специфіка практичного застосування етичних 

норм при використанні висновку судово-психологічної експертизи судово-слідчими органами. 

Компоненти незалежності експерта-психолога. Етика наукових досліджень.Класифікація різновидів 

судово-психологічної експертизи. Одноосібна та комісійна експертизи. Основна і додаткова 

експертизи. Експертизи первинні і повторні. 

 
Тема9.Психолінгвістичні підходи до експертизи текстів 
Експертизиоднорідні та комплексні. Видисудово-психологічнихекспертиз за місцем і 

умовампроведення. Видисудово-психологічноїекспертизи за процесуальним становищем 

підекспертних. Предметнівидисудово-психологічноїекспертизи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назвизмістовихмодулів і 

тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього у тому числі усьго у тому числі 

л п ла

б 
інд. с.р. л п лаб інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.Психолого-педагогічна експертиза. 
Тема 1. Поняття про 

психологічну експертизу  2 - - - 6 - 2 - - - 6 

Тема 2. Психолого-
педагогічна експертиза в 

освіті 
 

 4 2 - - 6 - 4 2 - - 6 

Тема 3. Місце 

психолого-пед. 
експертизи в системі ПС 
в школі 

 2 2 - - 6 - 2 2 - - 6 

Тема 4. Організація і 

зміст діяльності 

психолога в складі 

консиліуму та на ПМПК 

 2 2 - - 6 - 2 2 - - 6 

Тема 5. Психолого-пед. 
експертиза готовності 

дитини до школи 
 2 2 - - 6 - 2 2 - - 6 

Модуль  2. Судово-психологічна та комплексна гуманітарна експертизи 
Тема 6.Використання 

психологічних пізнань у 

судово-психологічній 

практиці 

 2 2 - - 8 - 2 2 - - 8 

Тема 7. Судово-
психологічна експертиза 

афекту 
 4 2 - - 8 - 4 2 - - 8 

Тема  8.Специфіка 

комплексної 

гуманітарної експертизи 
 2 - - - 4 - 2 - - - 4 

Тема9.Психолінгвістичні 

підходи до експертизи 

текстів 
 2 2   4  2 2 - - 4 

Усього годин 90 22 14 - - 54 90 22 14 - - 54 
 

 
 
 



 
 
 

Теми практичних занять (денна форма) 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1. Психологічна експертиза в структурі діяльності практичного психолога. - 
2. Завдання експертної психодіагностичної діяльності психолога. Шкільний 

консиліум. 
2 

3. Психолого-педагогічна експертиза готовності дитини до школи. 2 
4. Судово-психологічна експертиза афекту . 2 
5. Психолінгвістичні підходи до експертизи текстів.  2 

6. Психологічна експертиза реклами. 2 
7. Психологічна експертиза в структурі діяльності практичного психолога 

Вимоги до експертного заключення.  
2 

8. Компетенція судово-психологічної експертизи. - 
9. Графологічна експертиза. 2 

Разом: 14 
 

5. Самостійна робота (денна форма) 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1. Психологічна експертиза навчально-дидактичних матеріалів. 4 

2. Психолого-педагогічна експертиза готовності дитини до школи. 10 

3. Психолого-педагогічна експертиза особливостей психічного розвитку 

аномальних дітей.  10 

4. Судово-психологічна експертиза стану афекту. 10 

5. Психологічна експертиза реклами. 8 

6. Психологічна експертиза іграшок (письмова робота). 6 

7. Вимоги до експертного заключення. 6 

Разом: 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. Самостійна робота 
Самостійна робота студента з навчальноїдисципліни«Методика проведення 

психологічної експертизи в різних галузях психології»полягаєунавчанні студентів 

основам здійснення психологічної експертизи як особливого виду професійної діяльності, 

спрямованого на вирішення різноманітних психологічних проблем 
 
Самостійна робота студента з предмету «Методика проведення психологічної 

експертизи в різних галузях психології»оцінюється за 20-ти бальною системою і 

включаєвиконанняаналітичногозавдання. 
 

 
 
 

ВИКОНАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАВДАННЯ: 
Перерахуйте основнізавданняексперта-психолога при проведенніекспертизи у 

соціальномууправлінні. 
 
 
 

8. Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної 

експертизи в різних галузях психології»викладач використовує наступні групи методів 

навчання: 
1. Словесні (лекція, бесіда, обговорення, інструктаж). 
2. Наочні (ілюстрація, демонстрація (з використанням нормативно-законодавчих 

актів, таблиць та схем, електронних презентацій, показ відеолекцій). 
3. Практичні (опитування на практичних заняттях; виконання тестових завдань; 

робота з підручником, першоджерелами; виконання індивідуальних завдань 

самостійної роботи (див. вище); контрольні роботи). 
 

 
 

9. Методи контролю 
 

Викладач використовує наступні групи методів контролю знань студентів, які 

вивчають навчальну дисципліну «Методика проведення психологічної експертизи в 

різних галузях психології»: 
1. Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме питання теми 

практичного заняття у індивідуальній та фронтальній формах; запитально-
відповідна бесіда під час роз’яснення проблемного питання на практичному 

занятті; залік у формі усної відповіді на два запитання з переліку питань). 
2. Письмовий контроль (виконання індивідуальної самостійної роботи; модульна 

контрольна робота; дидактичні тестові завдання). 
3. Методи практичного контролю (перевірка змістового наповнення електронної 

презентації. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7  
30 6 6 4 6 4 4 

Індивідуальна самостійна 

робота 
Індивідуальна самостійна  

робота 
 

20 
 10 10 

Модульна контрольна  
робота № 1 

Модульна контрольна  
робота № 2 

 
50 

25 25 

Всього: 100 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів за 

всі 

види 

навчаль

ної 

діяльно

сті 

ОцінкаE

CTS 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 
64–73 D задовільно 
60–63 E 
35–59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 
незараховано з можливістю 

повторного складання 
0–34 F незадовільно з 

обов’язковимповторнимвивчення

мдисципліни 

незараховано з 

обов’язковимповторнимвивчення

мдисципліни 

 

 

 



 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

«Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології»: Навчальна 

програма дисципліни: (для студентів спеціальності 053- Психологія /  Світлана Хоркава. –Ужгород, 

2019. –12с. 

 

 
12.Рекомендована література 

 
Базова 

 
1.Боянжу М. Г. Психолого-педагогічнаекспертиза: метод. посіб. / Маркс Григорьевич 

Боянжу. – Херсон, 2003. – 178 с. 
2.Бедь В.В. Юридична психологія . Навчальний посібник. – К., 2002 
3.Гупаловська В.А. Психологія реклами: навчальний посібник / В.А.Гупаловська. – Львів 

.: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2010. – 384с. 
4.Леонтьев Д. А. Комплекснаягуманитарная експертиза / Д. А. Леонтьев, Г. В. Иванченко. 

– М.: Смысл, 2008. – 135 с. 
5.Семаго М. М. Экспертная деятельность психолога образовательного учреждения: 

метод, пособие / М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, Н. А. Ратинова, О. Д. Ситковская; под 

общей ред. М. М. Семаго. – 2-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2005. — 128 с. 
6.Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы: учеб. пособ. для вузов / В. 

7.В.Нагаев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. - 333 с.  
8.Коченов М. М. Судебно-психологическаяэкспертиза[Электронный ресурс] / Михаил 

Михайлович Коченов. - М.: Право, 1977. 
9.Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] / С. Ф. Сафуанов - М., 1998. 
 

 
 

 
 
 

Допоміжна 
 

1. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що 

застосовується у закладах освіти Міністерства освіти та науки України. Наказ №330 МОН 
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