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Опис дисципліни
Дисципліна «Психологічна експертиза» розглядає професію експерта як миследіяльнісно
зорієнтовану, інтелектоємну працю, котра спрямована на постановку і розв’язання суспільних та
особистих проблем; обґрунтовує важливість та уміння мистецьки оперувати аналітико-синтетичним
методом, фаховим мисленням, досконалою діяльністю і професійним методологуванням, що слугують
інтегральною передумовою компетентного проведення комплексної психологічної експертизи.
Дисципліна спрямована на засвоєння студентами теорії дослідження експертом-психологом
матеріалів, що підлягають психологічній експертизі; вивчення процедури оцінки, аналізу та прогнозу
психологічних аспектів певної ситуації, в якій перебуває особа, а також надання рекомендацій щодо
запобігання або подолання негативних наслідків психічних станів людини в тій чи іншій дезадаптивній
ситуації.
Структура курсу

Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

4/4

1. Психологічна
експертиза як наукова
система

Навчити аргументувати сутність методології
експертного оцінювання як надскладної
професійної діяльності, що здійснюється на
індивідуальному та колективному рівнях;
формувати власні обґрунтовані судження на
основі вивченого матеріалу.

Поточне
опитування,
проблемні
завдання

4/4

2. Модель психологопедагогічної експертизи
освітніх експериментів

Вмотивувати важливість підготовки
висококомпетентного спеціаліста – експертапсихолога з оцінки освітніх експериментів;
нормувати рівень вимог до експертів-психологів
як спеціалістів з експертизи освітніх інновацій.

Проблемні
питання,
презентації
результатів
виконаних

завдань
4/ 4

3. Основні складові
технології психологічної
експертизи та її
процедура проведення

Розкрити психологічну сутність оргтехнологічної
моделі психолого-педагогічної експертизи;
оволодіти широкою ерудицією і високою
культурою ведення діалогу на тему процедури
проведення експертизи.

Тести,
проблемні
завдання

2/2

4. Різновиди
психологічних експертиз:
судово-психологічна
експертиза

Обґрунтовувати власну позицію, робити
самостійні висновки щодо випадків, необхідних
для проведення психологічної експертизи у
цивільних та кримінальних справах;

Поточне
опитування,
тести, есе,
підготовка
рефератів,
кейси

2/2

5. Різновиди
психологічних експертиз:
гуманістична експертиза
освіти

Здійснювати пошук інформації з різних джерел,
у т.ч. з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для
вирішення професійних завдань; творчо
ставитись до своїх обов’язків і утверджувати
гуманні стосунки із одногрупниками-експертним
під час проведення експертизи наданих
матеріалів.

Поточне
опитування,
есе

2/2

6. Різновиди
психологічних експертиз:
психологічна експертиза
професійної придатності
працівника

Здійснювати інформування, оцінювання,
генерування і висування нових ідей. Розкрити
професійну придатність фахівця шляхом оцінки
його професійних компетентностей .

Поточне
опитування,
тести,

4/4

7. Експертиза на
поліграфі як один із
сучасних різновидів
психофізіологічної
експертизи

Вивчити особливості використання технічного
пристрою ‒ поліграфа та практично з ним
ознайомитися. Рефлексувати та критично
оцінювати достовірність одержаних результатів
на поліграфі. Навчити дієво використовувати
методику проведення експертизи на поліграфі
та вміти задати часові рамки експертизи на
детекторі брехні в кожному окремому випадку.

Проблемні
питання,
кейси
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і
допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні
пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Заліковий модуль 1 (письмове опитування / тестування)

30

Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)

40

Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ)

30

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

ECTS

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

