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Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Психологічна експертиза» складено 

відповідно до освітньо-професійної програми Клінічна психологія 

другого(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053Психологія. 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -  3,0 кредити ЄКТС. 

Семестровий контроль - екзамен 

Опис навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Психологічна 

експертиза» 

 

Лекції: 20 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні (семінарські): 8 

год.  

 Цикл: 

професійної підготовки  

 
Індивідуальне завдання:  

2 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного модуля: 

обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

60 год.,  

у тому числі на виконання 

індивідуального завдання:  

12 год.  

Семестр: ІІІ 

 

Індивідуальне завдання:  

Діагностика та 

інтерпретація складного 

випадку (кейс) 

 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів (годин):  

3,0 (90 год.)  

Вид та форма 

семестрового контролю:  

тестовий екзамен 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни – є ознайомлення студентів з 

принципами виконання судових психологічних експертиз, набуття основних 

навичок проведення експертного дослідження та підготовки заключення. 

Формування професійно-орієнтованих знань, умінь і навичок та психологічної 

готовності до їх застосування в практиці. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “Психологічна експертиза” 

полягають у формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: 

здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю 

умов і вимог. А також таких загальних компетентностей: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Фахових компетентностей: 

1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного 

консультування та психотерапії з елементами наукової новизни і / або 

практичної значущості. 

3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної практичної 

діяльності. 

4. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих 

методів та технік. 

5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 
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керуватися загальнолюдськими цінностями. 

10. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі психологічної 

діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням сучасних наукових 

методів. 
        

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

знати: 

 предмет, мету та завдання психологічної експертизи; 

 правила здійснення експертизи в різних галузях психології; 

 права та обв’язки психолога, що здійснює експертизу. 

 

вміти:  

 застосовувати психологічну експертизу в різних галузях психології; 

 здійснювати експертні процедури; 

 розробляти експертні висновки. 

 

                   2. Структура навчальної дисципліни 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Загальні засади психологічної експертизи як навчальної дисципліни 

1 Теоретичні та методологічні 

засади експертизи. 

Особистісна і професійна 

готовність психолога до 

проведення психологічної 

експертизи 

6 2 2   4 

2 Методика підготовки до 

проведення психологічної 

експертизи 

6 2 2   4 

3 Методика діагностування в 

контексті психологічної 

експертизи 

6 2 2   4 

4 Аналіз, узагальнення, оцінка 

даних експертизи 

10 4 2 2  6 

5 Формулювання експертного 

висновку й оформлення 

документів з експертизи 

10 4 2 2  6 

6 Індивідуальне завдання 14 2   2 12 

 Разом за частиною 1 52 16 10 4 2 36 

Частина 2. Галузі застосування психологічної експертизи 

7 Комплексна психолого-

психіатрична експертиза 

10 4 2 2  6 

8 Психологічна експертиза у 

кримінальному та 

цивільному процесах. 

6 2 2    4 

9 Участь психолога у трудовій, 

військовій експертизі. 

Судово-психологічна 

6 2 2   4 
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експертиза у справах, 

пов’язаних із керуванням 

технікою 

 

10 Психолінгвістична 

експертиза 

6 2 2   4 

11 Психологічна експертиза при 

проведенні медико-

педагогічних комісій 

10 4 2 2  6 

 Разом за частиною 2 38 14 10 4  24 

 Всього годин 90 30 20 8 2 60 

 Екзамен - усний       

 

 

 Індивідуальне завдання. 

  

Використовуючи відомі Вам психодіагностичні методики, продіагностуйте та 

проінтерпретуйте експертний випадок (письмово). 

 

 

 

 3. Методи навчання 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність ( 

навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, іспит, індивідуальні 

завдання, питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, іспит. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

4. Оцінювання результатів навчання 
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Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання. Семестрова атестація проводиться у 

вигляді екзамену. Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-

бальна шкала оцінювання.  

Сума балів Оцінка ECTS Національна оцінка 
90-100 А  Відмінно 

82-89 В Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 С Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 D Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Е Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 FX Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 F Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до іспиту 

 

1. Психологічна експертиза, її місце в системі експертних наук; 

2. Мета та завдання психологічної експертизи; 

3. Сфери застосування експертного знання; 

4. Джерела і правила збору емпіричного матеріалу; 

5. Взаємодія психолога з представниками суміжних професій; 

6. Професійна компетентність експерта; 

7. Принципи, організація та проведення судово-психологічної 

експертизи; 

8. Етапи судово-психологічної експертизи; 

9. Складання висновків експертизи і передача їх суду; 

10. Оцінка висновків судово-психологічної експертизи; 

11. Судово-психологічна експертиза свідків; 

12. Предмет та завдання комплексної психолого-психіатричної 

експертизи; 

13. Відбір експертів та визначення їх компетентності; 

14. Проведення трудової експертизи; 

15. Діагностика працездатності; 

16. Особливості медико-педагогічної експертизи; 

17. Оцінка агресивності та жорстокості; 

18. Оцінка рівня тривожності; 

19. Етапи психологічної експертизи; 

20. Здійснення експертних процедур; 

21. Розробка експертного висновку; 

22. Ретроспективна трудова експертиза; 
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23. Метод експертних оцінок у практичній психології; 

24. Психологічне обстеження з метою експертизи; 

25. Довільна саморегуляція особистості в незвичних умовах; 

26. Поняття психічне здоров’я; 

27. Встановлення педагогічної запущеності та психологічного 

інфантилізму; 

28. Предмет та завдання психолінгвістичної експертизи; 

29. Організація та проведення  психолінгвістичної експертизи; 

30. Використання проективних методів у експертизі; 

31. Планування та проведення експертизи; 

32. Етапи психологічної експертизи; 

33. Оформлення результатів експертизи; 

34. Розробка експертного висновку; 

35. Дотримання умов психологічної експертизи; 

36. Методологічні засади психологічної експертизи. 

37. Запит на проведення психологічної експертизи. 

38. Етапи психологічної експертизи. 

39. Склад і створення експертної команди. 

40. Розробка концепції та плану проведення експертизи. 

41. Вимоги до інтерпретації отриманих результатів. 

42. Розробка змісту експертного висновку. 

43. Систематизація матеріалів для експертного висновку. 

44. Факти та їх інтерпретація в матеріалах експертизи. 

45. Зміст звіту експерта-психолога. 

 

 

6. Рекомендована література 

 

1. Бочелюк В. Й. Юридична психологія. Навч. пос. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 336 с. 

2. Давидюк Н.М. Юридична психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – 100с. 

3. Експертиза у судовій практиці. // За загальною редакцією Б. Г. 

Гончаренка. Юрінком Інтер,  2005. – 380с. 

4. Кудрявцев И. А. Комплексная судебная психолого - психиатрическая 

экспертиза. Изд.-тво МГУ, 2009. -498с. 

5. М. М. Коченов. Судебно-психологическая экспертиза. Теория и 

практика Изд. - ство: Генезис, 2010. - 354с. 

6. Медицинская и судебная психология. Курс лекций. Издательство: 

Генезис, 2009. - 608 стр. 

7. Нагаев В.В. Основы судебно-психологической экспертизы: Уч. пос. 

для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 3 – е издание, 2010. - 

333 с. 

8. Пасніченко В.В. Судово-психологічна експертиза: Навчальний 

посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2008. – 136 с. 

9. Положення про експертизу психологічного і соціологічного 

інструментарію, що застосовується в навчальних закладах 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/97061/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/97061/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856612/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5534613/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858654/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858654/
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Міністерства освіти і науки України/ Наказ ИОНУ № 330 від 

20.05.2001р. 

10. Сафуанов, Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном 

процессе: учебник для вузов. - М., 2008. – 548 с. 

11. Сумець О. М., Голодний В. Ф. Основи експертизи дорожньо-

транспортних пригод: автотехнічна експертиза: Навчальний посібник. 

Вид-во: Хай-Тек Пресс, 2008. – 196с. 

12. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. 

Россинской. — М.: Юристъ, 1999. — 552 с. 

13. Яценко І.В., Якубчак О.М., Білик Р.І., Кам’янский В.В.Організаційні і 

процесуальні основи судово-ветеринарної експертизи в Україні: 

Навчальний посібник. – Харьків, Київ, 2009. – 109 с. 

14. Белкин Р. С. Эксперимент в следственной и экспертной практике. —

М., 1986. 

15. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К.: 

Здоров’я, 1986. – 280с. 

16. Кудрявцев И.А., Ратинова Н.А. Криминальная агрессия (экспертная 

типология и судебно-психологическая оценка). – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2000. - 192 с. 

17. Практикум по патопсихологии / Под. ред. Б.В. Зейгарник, 
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