
 

 

СИЛАБУС  

ВИБІРКОВОГО ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ 

           ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

 

 Контакна інформація викладача: 

 Електронна пошта: marianna.yaroshchuk85@gmail.com 

 

Профайл викладача: 

Маріанна Володимирівна Ярощук – старший викладач кафедри 

педагогіки та психології, кандидат психологічних наук, викладач загальної 

психології, основ психодіагностики, педагогічної психології, диференційної 

психології. 

Викладач має 12-річний досвід роботи за спеціальністю, є автором 

понад 10 наукових та навчально-методичних праць. 

Загальна інформація про курс: 

ОК Основи професійної психологічної експертизи є однією з 

вибіркових компонентів освітньо-професійної програми Психологія для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Підсумковий контроль - залік. 

Обсяг курсу– 4 кредити ЄКТС / 120 год 

Консультації з курсу відбуваються щосереди, 15.00-17.00 год. (ауд. № 

89,  режим Zoom конференції). 

Мета та цілі курсу 

          Мета курсу Основи професійної психологічної експертизи 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. 

Цілі вивчення дисципліни Основи професійної психологічної 

експертизи: визначити основні методологічні принципи, на яких будуються 

психологічні експертизи; усвідомлення теоретико-методологічних основ 

експертної діяльності. Пізнавальні: розширення базових знань у галузі 

психологічної експертизи; аналіз різновидів психологічної експертизи; 

ознайомлення з основними принципами й методами проведення 

психологічної експертизи; опанування знаннями про теоретичні основи 

проведення психологічної експертизи як форми соціальної практики. 

Практичні: формування вміння визначати соціально-психологічні та 

особистісні проблеми, що потребують психологічної експертизи; 

формування вмінь та навичок використання психологічних методик у різних 

видах психологічної експертизи; опанування знаннями про технологію 
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проведення психологічної експертизи як форми соціальної практики; 

формування здатності здійснювати експертне психологічне дослідження у 

різних сферах діяльності людини.            

  Курс Основи професійної психологічної експертизи спрямований на 

підсилення формування у студентів таких професійних компетентностей: 

Загальні компетентності : 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій. 

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження. 

Програмні результати навчання: 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

Формат курсу – лекційні занятя, семінарські заняття, індивідуальні та 

групові консультації.                 

 Методи навчання: Лекції (традиційна, лекція-візуалізація), 

пояснення, розповідь, семінарські заняття, евристична бесіда, бліц 

опитування, інструктаж, дискусія, диспут, інтерактивні вправи, 

ілюстрування, творчі завдання, опрацювання наукових джерел, виконання 

ІНДЗ.                 

Методи та форми дистанційного  навчання: освітня платформа 

Moodle, Інтернет-конференція на платформі Zoom , вебінари. 

 Форми контролю: усне та письмове опитування, поточне тестування, 

оцінювання ІНДЗ та самостійної роботи, підсумковий тест. 

Підсумковий контроль - залік.     

 Технічне й програмне забезпечення (обладнання) – електронний 

варіант тез лекцій, тематика семінарських занять та практичних завдань до 

них, електронні версії інформаційного забезпечення на освітній платформі 

Moodle, тестові завдання. 

Передумови для вивчення дисциплін: 

Пререквізити: Основи психодіагностики, Основи психокорекції з 

практикумом. 

Постреквізити: Виробнича практика, кваліфікаційна (бакалаврська) 

робота . 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування занять 



Відвідування занять є обов’язковим. Допускаються пропуски занять з 

поважних причин. Для  успішного засвоєння програмного матеріалу студент 

зобов’язаний самостійно вивчити матеріал пропущеного заняття; 

конструктивно підтримувати зворотній зв’язок на всіх заняттях;  

дотримуватись дедлайнів у виконанні завдань; брати участь у контрольних 

заходах (поточний та підсумковий контроль). 

Відпрацювання пропущених занять 

Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим незалежно від 

причини пропущеного заняття. Заняття відпрацьовується під час консультації 

викладача. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Академічна доброчесність 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями. 

Будь-яке    копіювання або відтворення результатів чужої праці 

кваліфікується як порушення норм і правил академічної доброчесності та 

передбачає притягнення винного до відповідальності у порядку, визначеному 

Положенням про академічну доброчесність в КОГПА ім. Тараса Шевченка,  

Положенням про запобігання плагіату та впровадження практики належного 

цитування у навчальному процесі КОГПА ім. Тараса Шевченка.   
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