




СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА” 

 

1. Опис дисципліни “Соціально-психологічна експертиза” 

 

Дисципліна – 

“Соціально-психологічна 

експертиза” 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-професійна 

програма, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 

5  

Галузь знань – 23 

Соціальна робота 

Статус дисципліни – 

обов’язкова  

Мова навчання – 

українська 

Кількість залікових 

модулів – 4  

Спеціальність – 232 

Соціальне забезпечення 

 

Освітньо-професійна 

програма – “Соціальне 

забезпечення” 

Рік підготовки – 4   

 

Семестр – 7 

 

Кількість змістових 

модулів – 2  

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр  

Лекції – 26 год. 

 

Практичні заняття – 

26 год. 

Загальна кількість годин – 

150  

Індивідуальна робота – 

3 год.  

 

Тренінг, КПІЗ – 8 год. 

 

Самостійна робота – 

87 год. 

Тижневих годин – 11,5, з 

них аудиторних – 4 год. 

Види підсумкового 

контролю – екзамен 

 

  



2. Мета і завдання вивчення дисципліни “Соціально-психологічна 

експертиза” 
 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Програму дисципліни “Соціально-психологічна експертиза” призначено 

для студентів економічних спеціальностей освітнього рівня бакалавр денної 

форми навчання. Даний курс передбачає практичне оволодіння вміннями та 

навиками проведення психологічної експертизи у різних галузях 

життєдіяльності людини. Дисципліна “Соціально-психологічна експертиза” 

передбачає послідовне і систематичне вивчення основних питань, знання 

котрих необхідне для професійної підготовки бакалаврів. 

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні методології та теорії 

дослідження експертом матеріалів, що підлягають соціально-психологічній 

експертизі; вивченні організації її проведення; набуття студентами вмінь 

прогнозувати і оцінювати перспективні психологічні ризики, проєкти та 

програми. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

У результаті вивчення дисципліни “Соціально-психологічна експертиза” 

студенти повинні: 

- оволодіти знаннями з теоретико-методологічних основ 

психологічної експертизи; 

- засвоїти вміння використовувати різні типи і моделі психологічної 

експертизи для оцінки управлінських рішень, програм; 

- сформувати психологічні вміння і навики виконання оцінкової 

науково-дослідної роботи на засадах поваги, любові, добра, гуманізму. 

- домогтися гармонійного поєднання наукових знань, навчальних 

умінь, соціальних норм та культурних цінностей; 

- пізнати методику організації і проведення психологічної 

експертизи. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни:  

- здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів у професійній 

діяльності. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких передувало вивченню дисципліни 

“Соціально-психологічна експертиза”: “Соціальна профілактика”. 

 

2.5. Результати навчання: 

- визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, 

тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення. 

 



3. Програма дисципліни “Соціальна-психологічна експертиза” 

 

Змістовий модуль 1. Концептуальне підґрунтя соціально-психологічної 

експертизи 

 

Тема 1. Поняття про експертизу, її різновиди та функції 
Потреба в оцінці особистісного вчинення – необхідна умова проведення 

експертизи. Аналіз наукових визначень поняття “експертиза” та її головні 

завдання. Поняття, роль та місце серед інших напрямків роботи психолога-

експерта. Види психологічної експертизи. Галузі та обставини застосування 

психологічної експертизи. Основні поняття та методологічні принципи 

експертного аналізу.  

Сутність методології експертного дослідження як надскладової 

професійної діяльності, що здійснюється на індивідуальному і колективному 

рівнях. Профайлінг як один з методів експертної оцінки, добірка психологічних 

інструментів для оцінки та прогнозування поведінки людини. Напрямки 

профайлінгу сьогодення. Методологічні принципи.  

 

Тема 2. Вітчизняні та міжнародні стандарти проведення соціально-

психологічної експертизи 

 Сутність психологічного оцінювання як інструмента розв’язання 

складних ситуацій. Вітчизняні стандарти діагностики експертного дослідження. 

Вимоги до організації та надання психологічної оцінки. Порядок здійснення 

психологічної експертизи. Оцінка ефективності психологічного дослідження та 

виконання вимог стандарту. Характеристика міжнародних стандартів 

психологічної експертизи. Розгляд універсальних і регіональних правових 

актів.  

  

 Тема 3. Об’єкт, предмет дослідження та суб’єкти соціально-

психологічної експертизи 

 Експертиза діяльності та розвитку організації: визначення об’єкта і 

суб’єкта та основних завдань психологічної експертизи. Організаційні моделі 

соціально-психологічної експертизи. Форми участі експерта у проведенні 

експертизи. Прогноз і оцінка соціальної ситуації. Показники і норми соціальної 

експертизи. Компетенція і компетентність замовника експертизи. Порядок 

послідовності дій у визначенні соціальної проблеми. 

  

 Тема 4. Сфери застосування соціально-психологічної експертизи 

 Судово-психологічна експертиза як одна зі сфер застосування соціально-

психологічної експертизи, яка встановлює ті особливості психічної діяльності 

та такі її прояви в поведінці особи, які мають юридичне значення та 

викликають певні правові наслідки.  

 Експертиза в освіті полягає у вивченні інноваційних явищ і процесів в 

освіті, що має метою виявлення в них потенціалу розвитку. Трудова експертиза, 

тобто визначення фахівцями придатності людини до праці за конкретною 

професією. Сфера сімейних відносин і виділення основних складових 

благополучної сім’ї. 



Змістовий модуль 2. Технологія та процедура проведення психологічної 

експертизи 

 

 Тема 5. Етапи, процедури та критерії соціально-психологічної 

експертизи 

 Процедура призначення психологічної експертизи. Основні етапи 

проведення психологічної експертизи. Вибір та обґрунтування 

психодіагностичного інструментарію при вирішенні експертних задач. 

Інтерпретація результатів, отриманих в ході проведення психологічної 

експертизи.  

 Визначення концепції діяльності, умов і засобів формування позитивного 

ставлення, стратегії взаємодії соціально-психологічної експертизи з іншими 

галузями експертної діяльності. Визначення характеру взаємодії соціального 

об’єкта та суб’єкта психологічного клімату в колективі. Ознайомлення з 

традиційними і специфічними методами психологічної експертизи. 

  

 Тема 6. Структура, вимоги до формування та затвердження 

експертного висновку 

 Вимоги до оформленні і подання експертної документації, звіту, 

висновку. Права та обов’язки учасників психологічної експертизи. Розгляд 

реквізитів експертного висновку. Складання фахівцем висновку, що містить 

пропозиції, зауваження. Процедура складання і види висновків експерта. 

Оцінка достовірності висновку експерта. Достовірність і належність висновку 

експерта. 

 

 Тема 7. Особистісні та професійні риси експерта. Професійна етика 

експерта 

 Психологічні вимоги до експерта. Основні ознаки професійної 

компетентності експерта. Обов’язки експертів в процесі проведення 

психологічної експертизи. Пізнавальний та оціночні аспекти діяльності 

експерта. Аналітичність, широта та конструктивність мислення експерта. 

Прогностичність, тобто здатність передбачати, чи відчувати майбутній стан 

досліджуваного об’єкт. Позитивне ставлення до інновацій. Сформованість 

професійно-особистісних якостей експерта. 

 

 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни 

“Соціально-психологічна експертиза” 
 

Тема 

Кількість годин 

Лекції Практ. 

заняття 

Індив. 

робота 

Тренінг, 

КПІЗ 

СРС Контр. 

заходи 

Заліковий модуль 1 

Тема 1. Поняття про 

експертизу, її різновиди та 

функції 
3 3 - 

 

 

 

 

4 

12 

Поточне 

опитування, 

проблемні 

завдання 

Тема 2. Вітчизняні та 4 4 - 12 
Презентація 

результатів 



міжнародні стандарти 

проведення соціально-

психологічної експертизи 

виконаних 

завдань 

Тема 3. Об’єкт, предмет 

дослідження та суб’єкти 

соціально-психологічної 

експертизи 

4 4 1 12 

Кросворд 

Тема 4. Сфери застосування 

соціально-психологічної 

експертизи 

4 4 - 15 

Проблемні 

питання, 

тести 

Заліковий модуль 2 

Тема 5. Етапи, процедури та 

критерії соціально-психологічної 

експертизи 

 

4 

 

4 
1 

 

 

 

4 

 

12 

Поточне 

опитування, 

розв’язання 

ситуативних 

задач 

Тема 6. Структура, вимоги до 

формування та затвердження 

експертного висновку 

4 4 - 12 

Поточне 

опитування, 

тести 

Тема 7. Особистісні та 

професійні риси експерта. 

Професійна етика експерта 

3 4 1 12 

Питання 

Разом 26 26 3 8 87  

 

 

5. Тематика практичних занять 

 

Змістовий модуль 1. Концептуальне підґрунтя соціально-психологічної 

експертизи 

 

Практичне заняття № 1. 

Тема: “Поняття про експертизу, її різновиди і функції”. 

Мета: забезпечити оволодіння студентами основними категоріями 

експертизи, окреслити її теоретичні аспекти, етапи, різновиди. 

Питання для обговорення: 

1. Теоретичні аспекти експертизи. 

2. Сутність і особливості експертного дослідження. 

3. Мета, завдання та межі застосування експертизи. 

4. Основні функції експертизи у процесі оцінювання 

5. Методика проведення експертизи. 

6. Профайлінг як один з методів експертної оцінки. 

 

Практичне заняття № 2. 

Тема: “Вітчизняні та міжнародні стандарти проведення соціально-

психологічної експертизи”. 

Мета: розкрити вітчизняні і міжнародні стандарти проведення соціально-

психологічної експертизи. 

 Питання для обговорення: 

1. Характеристика вітчизняних стандартів. 

2. Вимоги міжнародних стандартів. 



3. Послідовність проведення соціально-психологічної експертизи. 

4. Оцінка ефективності психологічної експертизи та виконання вимог 

стандартів. 

 

Практичне заняття № 3. 

Тема: “Об’єкт, предмет дослідження та суб’єкти соціально-психологічної 

експертизи”. 

Мета: розкрити предмет дослідження, об’єкт і суб’єкт соціально-

психологічної експертизи. 

Питання для обговорення: 

1. Психологічна експертиза у соціальній сфері. 

2. Потреба у проведенні соціально-психологічної експертизи та її суб’єкти. 

3. Типи і види соціальної експертизи. 

4. Скласти психологічно-поведінковий портрет одногрупника. 

5. Методом групових і індивідуальних вправ відпрацьовувати практичні 

навики застосування експертизи. 

 

Практичне заняття № 4. 

Тема: “Сфери застосування соціально-психологічної експертизи”. 

Мета: висвітлити застосування соціально-психологічної експертизи у 

сферах судочинства, освіти, праці і сімейних відносин. 

Питання для обговорення: 

1. Соціально-психологічна експертиза у сфері судочинства. 

2. Психологічна експертиза у сфері освіти. 

3. Призначення та основні завдання трудової експертизи. 

4. Сімейні відносини як об’єкт соціально психологічної експертизи. 

 

Практичне заняття № 5. 

Тема: “Етапи, процедури та критерії соціально-психологічної експертизи”. 

  Мета: розкрити процедуру та відмітити критерії соціально-психологічної 

експертизи. 

Питання для обговорення: 

1. Етапи проведення психологічної експертизи. 

2. Процедура психологічної експертизи в системі психологічної практики. 

3. Доцільність призначення психологічної експертизи. 

4. Вимоги до критеріїв та методи соціально-психологічної експертизи. 

5. Здійснити практичну експертизу дитячої іграшки. 

 

Практичне заняття № 6. 

Тема: “Структура, вимоги до формування та затвердження експертного 

висновку”. 

Мета: відзначити ефективну підготовку структури і вимог до формування 

експертного висновку. 

Питання для обговорення: 

1. Чітка структура експертного висновку. 

2. Форма експертного висновку. 

3. Характерні основні вимоги, щодо результатів висновку. 



4. Дослідницька і заключна частина експертного висновку. 

5. Практично сформувати експертний висновок на основі укладеного 

договору експертизи. 

 

Практичне заняття № 7. 

Тема: “Особистісні та професійні риси експерта. Професійна етика 

експерта”. 

Мета: висвітлити особистісні і професійні риси експерта, відзначити 

рівень вимог фахової підготовки експерта. 

Питання для обговорення: 

1. Основні обов’язки експерта в процесі проведення психологічної експертизи. 

2. Важливість фахової підготовки експерта. 

3. Пізнавальні та оціночні аспекти діяльності експерта. 

4. Принципи формування експертної комісії. 

5. Професійна етичність та конфіденційність експерта. 

 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

 Індивідуальне завдання з дисципліни “Соціально-психологічна 

експертиза” виконується самостійно кожним студентом у формі письмової 

розробки за поданими темами дисципліни, які містяться у методичних 

вказівках до його виконання. Для виконання пропонованого індивідуального 

завдання студент має самостійно провести психологічну експертизу конкретної 

галузі, яка досліджується. КПІЗ оформлюється у відповідності зі 

встановленими вимогами і оцінюється за 100-бальною шкалою. У випадку 

неповного висвітлення питань проекту робота повертається студентові на 

доопрацювання. Студенти, які не виконали індивідуальну роботу або вона не 

зарахована викладачем, до складання іспиту з курсу “Соціально-психологічна 

експертиза” не допускаються.  

 

 

7. Самостійна робота студентів 
№ 

з/п 

Тематика К-сть 

год. 

1. Тема 1. Поняття про експертизу, її різновиди та функції 12 

2. Тема 2. Вітчизняні та міжнародні стандарти проведення соціально-

психологічної експертизи 
12 

3. Тема 3. Об’єкт, предмет дослідження та суб’єкти соціально-

психологічної експертизи 
12 

4. Тема 4. Сфери застосування соціально-психологічної експертизи 15 

5. Тема 5. Етапи, процедури та критерії соціально-психологічної 

експертизи 
12 

6. Тема 6. Структура, вимоги до формування та затвердження експертного 

висновку 

12 

7. Тема 7. Особистісні та професійні риси експерта. Професійна етика 

експерта 

12 

Разом: 87 

 



8. Організація і проведення тренінгу 

Тема: “Комунікабельність у проведенні психологічної експертизи” 

Завдання тренінгу: оволодіння соціально-комунікативним потенціалом 

особистості студентів, формування адекватної самооцінки та способів 

ефективної взаємодії в колективі експертів. 

Порядок проведення тренінгу 

1. Ознайомлення студентів з темою тренінгового заняття, проводиться 

вступна частина. 

2. Створення робочого настрою у колективі студентів, обговорення 

правил проведення тренінгового заняття. Роздатковий матеріал у вигляді 

програмок. 

3. Практична частина реалізовується шляхом виконання завдань у групах 

студентів у кількості 2-3 осіб з певних дослідницьких завдань теми 

тренінгового заняття. 

4. Обговорення підведених підсумків виконаних завдань у групах. Обмін 

думками з питань, які виносилися на тренінгові заняття.     

 

Структура тренінгу 

№ занять Завдання тренінгу 

Заняття 1 Розвинути соціально-комунікативні навички, почуття 

власної значимості, сформувати адекватну самооцінку на 

основі самопрезентації 

Заняття 2 Розвинути культуру спілкування, сформувати способи 

ефективної психологічної взаємодії у колективі 

Заняття 3 Проаналізувати способи ефективної взаємодії в колективі, 

закріпити отримані навики 

 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування  

результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни “Соціально-психологічна експертиза” 

використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студентів: 

- поточне тестування та опитування; 

- розгадування кросвордів на відповідну тему практичного заняття; 

- підсумкове тестування за кожним змістовим модулем; 

- ректорська контрольна робота; 

- оцінювання виконання КПІЗ; 

- підсумковий екзамен. 

  

Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Для виконання 

індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються 

конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 



 Політика щодо академічної доброчесності: Використання друкованих і 

електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів 

заборонено. 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, 

воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватися в 

он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та дозволу дирекції 

факультету. 

 

 

10. Критерії, форми поточного і підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Соціально-

психологічна експертиза” визначається як середньозважена величина, залежно 

від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

для екзамену: 
Заліковий  

модуль 1 

Заліковий  

модуль 2 

Заліковий 

модуль 3  

Заліковий  

модуль 4  

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

Усне опитування 

під час занять 

(3 теми по 5 

балів) = 30 

балів. 

Модульна 

контрольна 

робота = 70 

балів. 

Усне опитування 

під час занять 

(4 теми по 5 

балів) = 20 

балів.  

Модульна 

контрольна 

робота = 80 

балів. 

Написання КПІЗ, яке 

включає проведення 

психологічної експертизи 

конкретної галузі, яка 

досліджується, 

оформлення роботи згідно 

вимог = 60 балів. 

Захист КПІЗ = 30 балів 

Оцінка за тренінг = 10 балів. 

Відповідь на 2 

запитання, 

кожне з яких 40 

балів. У 

підсумку 80 

балів. 

Розв’язання 10 

тестів по 2 бали 

= 20 балів. 

 
Шкала оцінювання: 

За шкалою 

університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90 – 100  відмінно А (відмінно) 

85 – 89  добре В (дуже добре) 

75 – 84   С (добре) 

65 – 74  задовільно D (задовільно) 

60 – 64   E (достатньо) 

35 – 59  незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1 – 34   F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

№ 

з/п 

Найменування Номер теми 

1.  Електронний варіант лекцій. 1 – 7 

2. Електронний варіант завдань для проведення практичних 

занять. 

1 – 7 



3. Програмне забезпечення: Microsoft Office Word, Microsoft 

Power Point, AIMP, Moodle, Zoom. 

1 – 7  

4. Технічне забезпечення: ноутбук, проєктор. 1 – 7 
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