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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
професійний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань
0301 «Соціально-
політичні науки» нормативна

Напрями підготовки 
6.010107 «Практична

психологія»
Модулів –  2

Спеціальність:
_____________________

Рік підготовки
Змістових модулів – 2 4-й –
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: експертний 
висновок.

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 72

8-й –
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 4

Освітньо-професійний
рівень:

Перший (бакалаврський)

10 год. –
Практичні, семінарські
18 год.

Лабораторні
– –

Самостійна робота
36 год. –

Індивідуальні завдання: 
4 год.

Вид контролю: 
залік –



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Дисципліна  «Методика  проведення  психологічної  експертизи»  є
нормативною  дисципліною  циклу  професійно-практичної  підготовки
фахівців  з  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  «бакалавр»  за  спеціальністю
«Практична  психологія».  Програма  визначає  обсяги  знань,  які  повинен
опанувати  студент  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної
характеристики. Дисципліна вивчається у восьмому семестрі.

Мета  дисципліни –  ознайомити  студентів  з  основними  питаннями
психологічної  експертизи,  технологією  її  проведення  та  підготовки;
сформувати  здатність  самостійно  планувати  та  проводити  психологічну
експертизу,  вибирати  адекватні  методи  для  дослідження  особливостей
особистості,  виявляти  та  вивчати  особистісні  якості,  індивідуально-
психологічні та психофізіологічні особливості особистості.

Завдання:
1. ознайомити  з  загальними  основами  та  методикою  проведення

психологічної  експертизи  в  різних  галузях  психології  та  сферах
життєдіяльності людини;

2. показати  можливості  використання  наукових  та  прикладних
психологічних знань у сфері експертних досліджень;

3. формувати вміння та навички використання психологічних методик в
різних галузях психологічної експертизи;       

4. формувати уміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в
галузі психологічної експертизи;

5. розвивати  професійне  мислення,  сприяти  професійному  та
особистісному зростанню студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:

 структуру,  предмет,  основні  завдання  та  методи  дисципліни  «Методика
проведення психологічної експертизи»;

 класифікацію та обставини застосування психологічної експертизи;
 фундаментальні  положення  організації  та  теоретико-методичні  основи

проведення психологічної експертизи в різних галузях психології;
 способи відбору психологічних методик для вирішення експертних задач; 
 нормативні  положення  та  рекомендації  стосовно  оформлення  експертної

документації; 
 особливості складання експертом соціально-психологічного проекту

розвитку особи, трудової групи;
 методи  вивчення  особливостей  клієнта,  закономірностей  психічної

діяльності,  чинників,  що  впливають  на  якість  функціонування  психіки
людини у різних видах життєдіяльності.

уміти:
 організувати та провести психологічну експертизу;
 застосувати методи і методики психологічної експертизи;



 оформити висновок за результатами експертизи;
 розробити  та  обґрунтувати  рекомендації  щодо  результатів,

отриманих в ході проведеної психологічної експертизи.    
Навчальна  дисципліна  «Методика  проведення  психологічної

експертизи»  тісно  пов’язана  із  наступними  базовими  дисциплінами:
загальною,  соціальною,  віковою,  експериментальною  психологією,
психодіагностикою, психологією праці, клінічною, юридичною психологією
тощо. 

Обсяг курсу – 72 год., з яких: лекцій – 10 год., семінарських занять –
14 год.,  практичних занять – 4,  ндивідуальної роботи – 4 год.,  модульного
контролю – 4 год., самостійної роботи – 36 год. 

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Методика проведення
психологічної експертизи» завершується заліком.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий  модуль  1.  Психологічна  експертиза  як  професійна
діяльність. Психологічна експертиза в освіті.

Тема 1. Предмет, завдання та технологія проведення  психологічної 
експертизи

Психологічна експертиза: поняття, роль та місце серед інших напрямів
роботи  психолога.  Предмет,  об’єкт  і  основні  завдання  психологічної
експертизи.  Види  психологічної  експертизи.  Галузі  та обставини
застосування психологічної експертизи. Основні  проблеми,  що  потребують
психологічної   експертизи.  Основні  поняття  та  методологічні  принципи
експертного аналізу. 

Процедура  призначення  психологічної  експертизи.  Основні  етапи
проведення  психологічної  експертизи. Вибір  та  обґрунтування
психодіагностичного  інструментарію  при  вирішенні  експертних  задач.
Правила   інтерпретації   результатів  отриманих  в  ході  проведення
психологічної  експертизи.  Вимоги  до  оформлення  і  подання  експертної
документації,  звіту, висновку.  Права  та  обов’язки  учасників  психологічної
експертизи.  Психологічні  вимоги  до  експерта-психолога.  Основні  ознаки
професійної компетентності експерта. 

Лекція 1. Предмет,  завдання та технологія проведення психологічної 
експертизи (2 год.).

Семінарське заняття №1, 2 (4 год.).
Тема  2. Психологічна експертиза в освіті
Експертиза  психологічного  та  соціологічного  інструментарію,  що

застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.
Гуманістична  експертиза  освіти.  Експертиза  з  питань  навчання  та
інноваційно-дослідної  діяльності  в  освіті.  Комплексне  диференційно-
діагностичне обстеження дитини. 

Психологічна  експертиза  з  питань  готовності  дитини  до  школи,
адаптації  до навчання,  шкільної дезадаптації,  розвитку пізнавальної  сфери,



емоційної  сфери,  особливостей  особистості.  Психолого-медико-педагогічні
комісії, їх роль і функції в системі освіти. Роль психолога в роботі ПМПК. 

Лекція 2. Психологічна експертиза в освіті (2 год.).
Семінарське заняття №3 (2 год.). 
Практичне заняття №1 (2 год.).

Змістовий  модуль  2.  Психологічна  експертиза  в  різних  галузях
психології.

Тема  3.  Психологічна  експертиза  в  професійній  діяльності  та
соціальному управлінні

Експертиза професійної діяльності:  задачі  і  значення.  Компетенція та
методика  проведення  професійно-психологічної  експертизи.  Готовність
працівників  до  виконання  професійної  діяльності  та  професіоналізації
особистості.  Втрата  працездатності  та  втрата  професії.  Тимчасові  трудові
обмеження.  Проблема  визначення  стійкої  втрати  працездатності.  Зв’язок
професійно-психологічної експертизи з проблемами професійної орієнтації,
професійної  інформації  та  профвідбором.  Проведення  професійно-
психологічної  експертизи  на  спеціальності,  що  потребують  професійного
відбору.

Експертиза діяльності та розвитку організації: визначення філософії та
концепції діяльності, умов і засобів формування позитивного іміджу, стратегії

взаємодії організації з іншими організаціями;  визначення
характеру  взаємодії  соціального  об’єкта  та  суб’єкта  управління,
психологічного клімату в колективі, надання варіантів розв’язання соціальних
проблем;  визначення  перспективної  потреби  у  спеціалістах,  розробка
функціональних обов’язків персоналу та відбір спеціалістів.

Конфліктологічна  експертиза:  предмет  і  завдання.  Сутність
психологічної  експертизи  конфлікту. Особливості  психологічної  експертизи
різних видів конфліктів та соціальної взаємодії. 

Лекція  3.  Психологічна  експертиза  в  професійній  діяльності  та
соціальному управлінні (2 год.).

Семінарське заняття №4,5  (4 год.).
Практичне заняття №2 (2 год.).

Тема 5. Судово-психологічна експертиза
Судово-психологічна  експертиза:  предмет,  об’єкт  і  завдання.  Різниця

судово-психологічної  та  судово-психіатричної  експертиз. Компетенція
проблем  судово-психологічної  експертизи.  Кримінально-правове  значення
судово-психологічної  експертизи.  Основна  класифікація  судово-
психологічних  експертиз.  Правила  оформлення  акта  експертизи.  Участь
психолога у судовому засіданні. 

Лекція 4. Судово-психологічна експертиза (2 год.).
Семінарське заняття №6 (2 год.).
Тема 7. Медико-психологічна експертиза
Медико-психологічна експертиза:  об’єкт, предмет і  задачі. Особливості

та  напрями  роботи  експерта-психолога  з  психічнохворими  пацієнтами,



соматично-хворими людьми. Основні методи експертизи в клініці психічних
та  соматичних  захворювань.  Методика  проведення  експертизи  при
психопатологіях.  Особливості  проведення  психологічної  експертизи
психічного  здоров’я.  Експертна  психологічна  оцінка  ефективності
психотерапевтичного впливу на клієнта.

Лекція 5. Медико-психологічна експертиза (2 год.) .
Семінарське заняття №7 (2 год.).

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

денна форма
усього у тому числі

л с пр. з. інд. с. р.
1 2 3 4 5 6 7

Змістовий  модуль  1.  Психологічна  експертиза  як  професійна  діяльність.
Психологічна експертиза в освіті.
Тема 1. Предмет, завдання та технологія 
проведення  психологічної експертизи

14 2 4 - 2 6

Тема 2. Психологічна експертиза в освіті 14 2 2 2 - 8
Всього за Змістовим модулем 1. 28 4 6 2 2 14

Змістовий модуль 2.  Психологічна експертиза в різних галузях психології
Тема 3. Психологічна експертиза в 
професійній діяльності та соціальному 
управлінні

18 2 4 2 2 8

Тема 4. Судово-психологічна експертиза 11 2 2 - - 7
Тема 5. Медико-психологічна експертиза 11 2 2 - - 7

Всього за Змістовим модулем 2. 40 6 8 2 2 22
Модульний контроль 4 - - - - -

Усього годин 72 10 14 4 4 36

5. Плани семінарських та практичних занять

Семінарське заняття №1.
1. Предмет, об’єкт і основні завдання психологічної експертизи. 
2. Історія розвитку психологічної експертизи за кордоном і в Україні.
3. Види психологічної експертизи. 
4. Основні  проблеми,  що  потребують  психологічної  експертизи.
5. Основні поняття та методологічні принципи експертного аналізу.
6. Особи та установи, які можуть залучатися до експертизи.

Рекомендована література: [2,4,12,13,15,31,32].

Семінарське заняття №2.
1. Процедура призначення психологічної експертизи. 
2. Характеристика основних етапів проведення психологічної експертизи.
3. Вибір  та  обґрунтування  психодіагностичного  інструментарію  при

вирішенні експертних задач.
4. Вимоги до оформлення і подання експертної документації.



5. Складові професійної компетентності та вимоги до експерта-психолога.
Рекомендована література: [12,13,15,31,32].

Семінарське заняття № 3. 
1. Експертиза  психологічного  та  соціологічного  інструментарію,  що

застосовується  в  навчальних  закладах  Міністерства  освіти  і  науки
України. 

2. Гуманістична експертиза освіти. 
3. Експертиза  з  питань  навчання  та  інноваційно-дослідної  діяльності  в

освіті. 
4. Психолого-медико-педагогічні  комісії,  їх  роль  і  функції  в  системі

освіти. Роль психолога в роботі ПМПК.
Рекомендована література: [4,9,12,15,17,24,28,32].

Семінарське заняття №4.
1. Психологічна експертиза професійної діяльності: задачі і значення.
2. Експертна  оцінка  готовності працівників  до  виконання  професійної

діяльності та професіоналізації особистості. 
3. Проведення професійно-психологічної експертизи на спеціальності, що

потребують професійного відбору.
4. Експертиза  тимчасової  непрацездатності.  Втрата  працездатності  та

втрата професії. 
5. Проблема визначення стійкої втрати працездатності. 

Рекомендована література: [10,29,36,37,46,50].

Семінарське заняття №5.
1. Психологічна експертиза діяльності та розвитку організації.
2. Визначення перспективної потреби у спеціалістах.
3. Розробка функціональних обов’язків персоналу та відбір спеціалістів.
4. Експертна  оцінка  робочих  стосунків  та психологічного  клімату  в

колективі.
5. Експертна оцінка стилю керівництва.

Рекомендована література: [10,29,31,37,47].

Семінарське заняття №6.
1. Судово-психологічна експертиза: предмет, об’єкт і завдання. 
2. Компетенція проблем судово-психологічної експертизи. 
3. Основна класифікація судово-психологічних експертиз.
4. Правила оформлення акта експертизи. 
5. Участь психолога у судовому засіданні. 

Рекомендована література: [13,16,21,23,25,34,35,38,39].

Семінарське заняття №7.
1. Медико-психологічна експертиза: об’єкт, предмет і задачі. 
2. Компетенція проблем медико-психологічної експертизи.
3. Методика проведення експертизи психопатологій. 



4. Особливості проведення психологічної експертизи психічного здоров’я.
5. Експертна  психологічна  оцінка  ефективності  психотерапевтичного

впливу на клієнта.
Рекомендована література: [3,7,14,18,21,22,30,40,45].

Практичне заняття №1.
Опишіть  процедуру  проведення  та  обґрунтуйте  методи  психологічної

експертизи:
 готовності дитини до школи;
 шкільної дезадаптації;
 розвитку  пізнавальної  та  емоційно-вольової  сфери  дитини

підліткового віку.
Рекомендована література: [4,6,9,15,24,31,33,47].

Практичне заняття №2.
1. Конфліктологічна експертиза: сутність, предмет і завдання.
2. Особливості  психологічної  експертизи  різних  видів  конфліктів  та

соціальної взаємодії. 
3. Проведіть експертизу психологічного клімату колективу вашої групи та

визначте типи можливих конфліктних ситуацій.
Рекомендована література: [1,8,11,19,27,41,42].

6. Самостійна робота

№
теми

Назва теми самостійної роботи Кількість
годин

Тема 1  Наведіть  приклади  необхідності  застосування
психологічної  експертизи  в  різних  галузях
людської життєдіяльності.

 Визначте  основні  поняття  і  методологічні
принципи експертного аналізу.

 Проаналізуйте  основні  ознаки  професійної
компетентності експерта.

6

Тема 2  Визначте  мету  і  завдання  гуманістичної
експертизи освіти.

 Проаналізуйте  нормативні  документи,  які
стосуються  проведення  експертизи
психологічного  і  соціологічного  інструментарію,
що  застосовується  в  навчальних  закладах
Міністерства освіти і науки України.

8

Тема 3  Дослідіть  професійні  можливості  дорослої
людини.  Чи  наявні  в  неї  обмеження
працездатності?  Чи  може  вона  працювати  за

8



особливо небезпечних умов праці?
 Охарактеризуйте особливості аналізу структури та

якості  ділових  і  особистісних  відносин  в
організації.

 Дайте  характеристику  експертної  оцінки
психологічних особливостей керівника.

Тема 4.  Охарактеризуйте  основні  питання,  які  вирішує
психолог при проведенні судової експертизи.

 Визначте правове значення емоцій. Проаналізуйте
стан фізіологічного та психологічного афекту.

7

Тема 5.  Охарактеризуйте  основні  питання,  які  вирішує
психолог  при  проведенні  медико-психологічної
експертизи.

 Визначте  які  психодіагностичні  методики
необхідно  використати  при  дослідженні
неповнолітнього, щоб відповісти на запитання про
його психологічний вік.

7

Разом 36

7. Індивідуальні завдання

Індивідуальна  навчально-дослідна  робота є  видом  позааудиторної
індивідуальної  діяльності  студента,  результати  якої  використовуються  у
процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Методика
проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» – це вид
науково-дослідної  роботи  студента,  яка  містить  результати  дослідницького
пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета  ІНДЗ: самостійне  вивчення  частини  програмового  матеріалу,
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із
навчального  курсу,  удосконалення  навичок  самостійної  навчально-
пізнавальної діяльності. 

Зміст  ІНДЗ: завершена   практична  робота  у  межах  навчальної
програми  курсу,  яка  виконується  на  основі  знань,  умінь  та  навичок,
отриманих під час практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст
навчального курсу. 

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання: 
Експертний висновок, що включає:

 теоретичний аналіз технології проведення психологічної експертизи в
галузі, за якою готується експертний висновок (2 год.);

 власне написання експертного висновку за однією з галузей: 
1. експертиза психологічного інструментарію; 
2.  психологічна  експертиза  дослідно-іноваційної  діяльності  в  закладі
освіти; 



3. психологічна експертиза шкільної дезадаптації учня; 
4. конфліктологічна експертиза малої групи (4 год.).

№ 
з/п

Критерії оцінювання ІНДЗ Максимальна
кількість балів

за кожним
критерієм

1. Критичний  аналіз  суті  та  змісту  першоджерел з
проблеми  технології  проведення  психологічної
експертизи  в  галузі,  за  якою  готується  експертний
висновок. 
Виклад технології у вигляді тез

5 балів

2. Обґрунтування актуальності експертного висновку, аналіз
запиту, формулювання мети, завдань та визначення методів
проведення експертизи

7 бал

3. Опис  процедури  проведення  психологічної  експертизи  з
обраної галузі згідно запиту

5 балів

4. Аналіз результатів проведення експертизи 10 балів
5. Оформлення  експертного  висновку  та  протоколів

проведення експертизи
3 балів

Разом 30 балів

Шкала оцінювання ІНДЗ

Рівень виконання Кількість балів, що
відповідає рівню

Оцінка за традиційною
системою

Високий 27-30 Відмінно
Достатній 20-26 Добре 
Середній 10-19 Задовільно
Низький 0-18 Незадовільно

 
8. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації: 
• Словесні:  міні-лекція  із  застосуванням  комп'ютерних

інформаційних  технологій  (PowerPoint –  Презентація),  дискусія,  метод
«мозковий штурм».

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.
4) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом

викладача  –  самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання
індивідуальних навчальних проектів.



ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності:

1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання:  навчальні  дискусії;
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості
(метод цікавих аналогій тощо).

9. Методи контролю

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Методика проведення
психологічної  експертизи  в  різних  галузях  психології»  оцінюються  за
модульно-рейтинговою  системою,  в  основу  якої  покладено  принцип
поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,
накопичувальної  системи  оцінювання  рівня  знань,  умінь  та  навичок;
розширення кількості підсумкових балів до 100.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються
такі методи:

 методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне
опитування, співбесіда;

 методи  письмового  контролю: індивідуальна  письмова  робота,
поточне тестування;

 методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої  знання,
самоаналіз.

Поточний  контроль  успішності  студентів  здійснюється  в  усній  та
письмовій  формах   під  час  проведення  семінарських  занять.  Оцінка
поточного контролю знань студентів виставляється за:

1. систематичність  та  активність  на  семінарських  заняттях,  при  цьому
оцінюється рівень знань продемонстрованих у відповідях і виступах на
семінарських заняттях, активність при обговоренні дискусійних питань;

2. виконання  письмових  контрольних  робіт  за  планами  семінарських
занять  (при  цьому  оцінка  виставляється  за  практичні  навички  та
теоретичні знання, які набули студенти після опанування певної теми,
за  результатами  тестування,  відповідей  на  теоретичні  питання,
розв’язання  практичних  завдань,  виробничих  ситуацій,  виконання
індивідуальних завдань);

3. виконання  домашніх  письмових  завдань,  передбачених  самостійною
роботою студента.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських

заняттях,  під  час  виконання  самостійної  та  індивідуальної  навчально-
дослідної  роботи  залежить  від  дотримання  таких  вимог:  своєчасність
виконання навчальних завдань; повний обсяг їх виконання; якість виконання
навчальних  завдань;  самостійність  виконання;  творчий  підхід  у  виконанні
завдань; ініціативність у навчальній діяльності.

Після  вивчення  студентами  тем  навчального  курсу,  що  входять  до
окремої  змістової  теми,  проводиться  модульний  контроль.  Для  його
проведення використовуються варіанти модульних контрольних робіт. Зміст



завдань  охоплює  всі  питання  теми,  включаючи  винесені   на  самостійне
вивчення. 

Складовими частинами варіанту контрольного модульного завдання є:
тести,  теоретичні  питання та  ситуаційна вправа. Кожна контрольна робота
оцінюється  25  балами,  з   них:  10  балів  –  тестові  завдання  (1  правильна
відповідь – 1 бал),  10 балів – теоретичні  питання (90-100% відповіді  на 2
теоретичні  питання),  5  балів  –  ситуаційна  вправа  (90-100%  розв’язання
ситуаційної вправи). 

Протягом вивчення  дисципліни «Методика  проведення  психологічної
експертизи  в  різних  галузях  психології»  студент  повинен  виконати  три
комплексні модульні роботи. 

Підсумкове оцінювання студента відбувається під час складання іспиту
з  дисципліни  «Методика  проведення  психологічної  експертизи  в  різних
галузях психології».
 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання  здійснюється  відповідно  до  розподілу  балів,  які  отримують
студенти  (п.  10)  та  переводяться  згідно  системи  рейтингових  балів  у
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу. 

10.Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль

3

30Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
21 23 25 17 14

МКР1=25 МКР2=25
180:1,8=100

№
з/п Вид діяльності

Кількість
рейтингових

балів
1. Відвідування лекцій 7*1=7
2. Відвідування семінарських та практичних занять 9*1=9
3. Відповіді на семінарських заняттях 4*7=28
4. Поточний  письмовий  контроль  на  семінарських

заняттях
7*3=21

5. Робота на практичному занятті 2*10=20
6. Самостійна робота 3*5=15
7. Модульна контрольна робота 2*25=50
8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 1*30=30

Загальна сума балів за роботу в семестрі 180
Коефіцієнт перерахунку   180:100=1,8

Підсумковий рейтинговий бал (залік) 100



Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка за
національною

шкалою

Оцінка за шкалою  ECTS

Оцінка Означення

90-100

Зараховано

А
Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок)

82-89 В
Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома
помилками)

75-81 С
Добре

(в загальному вірне виконання з певною
кількістю суттєвих помилок)

67-74 D
Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю
помилок)

60-66 E
Достатньо

(виконання задовольняє мінімальні
критерії)

35-59
Незараховано

FX
Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1-34 F
Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

11.Методичне забезпечення навчальної дисципліни

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Методика проведення
психологічної експертизи в різних галузях психології» складають:

 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 збірка практичних завдань для роботи на семінарських заняттях;
 збірка тестових і  контрольних завдань для тематичного (модульного)

оцінювання навчальних досягнень студентів.

12. Питання до заліку

1.Предмет, об’єкт і основні завдання психологічної експертизи. 
2.Види психологічної експертизи. 
3.Історія розвитку психологічної експертизи за кордоном і в Україні.
4.Основні  проблеми,  що  потребують  психологічної  експертизи.
5.Основні поняття та методологічні принципи експертного аналізу.
6.Особи та установи, які можуть залучатися до експертизи.
7.Процедура призначення психологічної експертизи. 
8.Характеристика основних етапів проведення психологічної експертизи.
9.Необхідні умови для проведення психологічної експертизи.
10.Вибір  та  обґрунтування  психодіагностичного  інструментарію  при



вирішенні експертних задач.
11.Вимоги до оформлення і подання експертної документації.
12.Права та обов’язки учасників психологічної експертизи.
13.Основні  питання,  які  вирішує  психолог  при  проведенні  експертизи  в

освіті.
14.Складові професійної компетентності та вимоги до експерта-психолога. 
15.Експертиза  психологічного  та  соціологічного  інструментарію,  що

застосовується в навчальних закладах МОН України. 
16.Гуманістична експертиза освіти. 
17.Експертиза  з  питань  навчання  та  інноваційно-дослідної  діяльності  в

освіті.
18.Психолого-медико-педагогічні комісії, їх роль і функції в системі освіти.

Роль психолога в роботі ПМПК.
19.Комплексне диференційно-діагностичне обстеження дитини.
20.Психологічна експертиза готовності дитини до школи.
21.Психологічна експертиза шкільної дезадаптації.
22.Психологічна  експертиза  розвитку  пізнавальної  сфери  та  емоційно-

вольової сфери особистості.
23.Експертиза професійної діяльності: задачі і значення.
24.Компетенція  та  методика  проведення  професійно-психологічної

експертизи.
25.Основні  питання,  які  вирішує  психолог  при  проведенні  професійно-

психологічної експертизи.
26.Зв’язок професійно-психологічної експертизи з проблемами професійної

орієнтації, професійної інформації та профвідбором.
27.Експертна  оцінка  робочих  стосунків  та  психологічного  клімату  в

колективі.
28.Експертна  оцінка  готовності  працівників  до  виконання  професійної

діяльності та професіоналізації особистості. 
29.Проблема визначення стійкої втрати працездатності. 
30.Проведення  професійно-психологічної  експертизи  на  спеціальності,  що

потребують професійного відбору.
31.Основні  питання,  які  вирішує  психолог  при  проведенні  психологічної

експертизи в організації.
32.Експертиза діяльності та розвитку організації.
33.Психологічна  експертиза  структури  та  якості  ділових  і  особистісних

стосунків в організації.
34.Особливості експертної оцінки психологічних особливостей керівника.
35.Конфліктологічна експертиза: сутність, предмет і завдання.
36.Особливості  психологічної  експертизи  різних  видів  конфліктів  та

соціальної взаємодії. 
37.Судово-психологічна експертиза: предмет, об’єкт і завдання. 
38.Основні  питання,  які  вирішує  психолог  при  проведенні  судової

експертизи
39.Різниця судово-психологічної та судово-психіатричної експертиз. 



40.Компетенція проблем судово-психологічної експертизи. 
41.Класифікація судово-психологічних експертиз.
42.Кримінально-правове значення судово-психологічної експертизи.
43.Медико-психологічна експертиза: об’єкт, предмет і задачі. 
44.Основні  питання,  які  вирішує  психолог  при  проведенні  медико-

психологічної експертизи.
45.Особливості та напрями роботи експерта-психолога з психічно хворими

пацієнтами.
46. Особливості та напрями роботи експерта-психолога з соматично хворими

людьми.
47.Основні  методи  експертизи  в  клініці  психічних  та  соматичних

захворювань.
48.Методика проведення експертизи психопатологіях. 
49.Особливості проведення психологічної експертизи психічного здоров’я. 
50.Експертна психологічна оцінка ефективності психотерапевтичного впливу

на клієнта.
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