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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Методика проведення психологічної 

експертизи в різних галузях» спрямована на формування психологічної та 

професійної компетентності майбутнього фахівця в галузі викладання 

дисциплін психологічного циклу, здатного до саморозвитку, систематизації 

отриманих знань та застосування їх на практиці.  

У ході викладання дисципліни передбачається ознайомлення здобувачів 

вищої освіти із науковими методами пізнання, його основними ознаками, 

факторами, методології, стратегіями організації та ведення психологіної 

експертизи в різних галузях. 

Навчальна дисципліна призначена для здобувачів вищої освіти за 1 

освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 053 «Психологія». 

Мета вивчення дисципліни «Методика проведення психологічної 

експертизи в різних галузях»» полягає у формуванні загальних та фахових 

компетентностей передбачених освітньою програмою. 

Завдання курсу:  

- ознайомлення з основними теоретичними підходами до розуміння 

форм та методів психологічної експертизи; його складовими частинами та 

формами організації; специфікою проведення; шляхами наукового вивчення 

психологічних явищ та феноменів; 

- формуванні здатностей аналізувати вихідні дані в процесі експертного 

вивчення; форми експертизи; використовувати адекватні прийоми і методи 

психологічної експертизи; ефективно використовувати методи та методики в 

різних галізях. 

 

Очікувані результати вивчення курсу 

Інтегральна компетентність 

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК4. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних 

технологій 

Фахові компетентності спеціальності (ФК): 
ФК5. 7. Здатність до виокремлення прикладної психологічної 



проблеми, визначення її детермінант та шляхів розв′язування. 

Програмні результати навчання 

ПР2. Здатність демонструвати розуміння закономірностей та 

особливостей розвитку і функціонування психічних явищ в контексті 

професійних завдань 

ПР7. Здатність формулювати мету, завдання дослідження, володіти 

навичками збору первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури 

дослідження 

ПР18. Здатність демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям. 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щовівторка, з 10.00 до 13.00.  

 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щосереди з 12.00 до 16.00. 

E-mail викладача: nazarevich.v@gmail.com 


