ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Код: ВБ 2.3;
2. Назва: Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології.
3. Тип: Обов’язковий.
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3.
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6.
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4.
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Колодич О.Б., кандидат психологічних
наук, доцент.
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним:
– 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.
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні
заходи…
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вступ до спеціальності, педагогічна
психологія, соціальна педагогіка.
• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):
психодіагностика і корекція, практикум з психології.
12. Зміст курсу:
Предмет і завдання психологічної експертизи.
Передумови проведення психологічної експертизи.
Особистісна та професійна готовність психолога до проведення експертизи.
Технологія проведення психологічної експертизи.
Психологічна експертиза в освіті.
Психологічна експертиза професійної діяльності.
Психологічна експертиза в соціальному управлінні.
Судово-психологічна експертиза.
Медико-психологічна експертиза.
Психологічна експертиза рекламної продукції.
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел)
1. Бедь В.В. Юридична психологія: навчальний посібник / Бедь В.В. — 2-ге вид., доп. і переробл. — К.:
МАУП, 2004. — 436 с.
2. Жабокрицький С.В. Судова психіатрія / С.В. Жабокрицький – К.: МАУП, 2004.- 176 с.
3. Землянська О.В. Особистість та методи її дослідження при проведенні судово-психологічної
експертизи / О.В.Землянська. – Х.: Титул, 2007.- 244 с.
4. Кримінальний кодекс України.- Режим доступа: http://meget.kiev.ua/kodeks/
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:
24 год. – лекцій, 24 год. – практичних занять, 72 год. – самостійної роботи. Разом – 120 год.
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження
ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання
мультимедійних засобів….
15. Форми та критерії оцінювання:
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування…...
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий, або усний в кінці VI семестру.
16. Мова викладання: українська.
Завідувач кафедри суспільних дисциплін

Ю.П Олексін

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE
1. Code: ВБ 2.3.
2. Title: The method of conducting psychological examination in various fields of psychology.
3. Type: Сompulsory.
4. Higher education level: І (bachelor).
5. Year of study, when the discipline is offered: 3.
6. Semester when the discipline is studied: 6.
7. Number of established ECTS credits: 4.
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kolodych Oksana, Ph.D. in Psychology
Sciences
9. Results of studies: after studying the discipline the student have tobe capable:
- to organize and conduct psychological examination;
- to apply methods and techniques of psychological examination;
- to draw a conclusion on the results of examination;
- to develop and substantiate recommendations on the results obtained during the psychological examination
conducted.
10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control activities ...
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: introduction to speciality, pedagogical psychology,
social pedagogy.
• Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline (if necessary): psychodiagnostics and
correction, practical psychology.
12. Course contents:
Subject and tasks of psychological examination.
Prerequisites for psychological examination.
Personality and professional readiness of a psychologist to conduct an examination.
Technology of conducting psychological examination.
Psychological examination in education.
Psychological examination of professional activity.
Psychological examination in social management.
Forensic psychological examination.
Medical psychological examination.
Psychological examination of advertising products.
13. Recommended educational editions:
1. 1. Bad VV Legal Psychology: Textbook / Bad V.V. - 2nd form., Additional. and reworked. - K .: MAUP, 2004. 436 pp.
2. Zhabokritsky S.V. Forensic Psychiatry / SV Zhabokritsky - K .: MAUP, 2004. - 176 p.
3. Zemlyanska O.V. Personality and methods of its research during forensic psychological examination /
O.V.Zemlyanska. - X .: Title, 2007. - 244 p.
4. The Criminal Code of Ukraine. - Mode of access: http://meget.kiev.ua/kodeks/
14. Planned types of educational activities and teaching methods:
24 hours - lectures, 24 hours. - practical classes, 72 hours. - independent work. Total - 120 hours Methods: interactive
lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and role games, case studies, individual and
group research tasks, use of multimedia tools ....
15. Forms and assessment criteria:
Current control (60 points): testing, poll ... ...
The evaluation is carried out on a 100-point scale.
Final examination (40 points): written exam, or test, or oral at the end of the VI semester.
16. Language of teaching: українська.
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