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І. Опис дисциплiни 

Шифр дисципліни СВ02 

Загальнi характеристики 

дисциплiни 

Навчальне навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i форми 

контролю 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Кiлькiсть кредитiв - 3 Методи навчання 

Поєднання активних та 

інтерактивних методів: 

розгляд ситуацій, ігрове 

виконання творчих завдань, 

рольові ігри, тестування і 

самотестування, аналіз 

візуального матеріалу тощо. 

Спецiальнiсть 

053 Психологія 

Загальна кiлькiсть годин - 90

  

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень 

Бакалавр 

Лекцiї: 

20 6 

Семiнарськi (практичнi) 

заняття: 

Нормативна 6 2  (4) 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом 4 

  

18 - Форми поточного контролю -  

тестовий Індивiдуальна робота: 

        

8 семестр    

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 3 

- самостiйна робота   

46 78 

Форма пiдсумкового 

контролю -  

залік 

  Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС:  

Мова навчання -українська 1 / 2,5 1 /  

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – теоретичні основи та методичні особливості 

проведення експертного психологічного обстеження.   

Мiждисциплiнарнi зв'язки: загальна психологія, вікова психологія, психодіагностика, 

патопсихологія, спеціальна психологія. 

Мета навчальної дисципліни. Мета – підготовка студентів до застосування 

психологічних знань та умінь в ситуації експертизи.  

Завдання – ознайомити студентів з історією розвитку та впровадженням експертизи як 

своєрідного виду психологічного обстеження; сформувати знання про класифікацію, умови 

призначення психологічної експертизи, а також знання про права, обов’язки та відповідальність 

експерта і підекспертної особи; ознайомити студентів з особливостями діяльності експертних 

установ, розвинути уміння організовувати, проводити різні види експертного психологічного 

обстеження та оформляти висновок спеціаліста в умовах гуманітарної експертизи.   

 

ІІ. Основні результати  навчання i компетентності  згідно з  вимогами  освiтньо-наукової  

програми: 

№ 

з/п 

Результати навчання Компетентності 

1. Знати: структуру та умови оформлення експертного 

висновку; особливості проведення психологічної 

експертизи неповнолітнього обвинуваченого, потерпілого, 

свідка; умови складання та структуру психограми 

працівника; особливості психологічної експертизи 

конфлікту; критерії оцінки рекламного повідомлення. 

Дослідницька 

компетентність 

 

 



Вміти: висувати і точно формулювати гіпотези, будувати 

обґрунтовані, логічно несуперечливі теорії, які пояснюють 

певні явища, стани; пізнавати інших і розуміти їх, 

об’єктивно оцінити ситуацію і відносно неї прогнозувати 

свою поведінку; послідовно розмірковувати, будуючи 

ланцюжки міркувань, які приводять до запланованого 

результату; будувати правильні умовиводи на основі 

фактів, окремих понять. 

 Знати: предмет, мету, завдання, класифікацію експертизи 

як своєрідного виду психологічного обстеження; історію 

впровадження експертизи в практику діяльності 

психологів; законодавчі акти про призначення, проведення 

та регламентацію експертизи; права, обов’язки та 

відповідальність психолога-експерта, права підекспертної 

особи. 

Вміти: аналізувати стан розвитку певних психічних 

процесів, явищ, якостей, фізичного та психічного здоров’я 

особистості; самостійно організовувати та виконувати  

психолого-педагогічні експериментальні дослідження; 

описувати, аналізувати та критично оцінювати 

експериментальні дані; оформляти результати дослідження 

у вигляді висновків; розмірковувати, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати результати своєї 

науково-дослідницької діяльності, робити необхідні 

висновки. 

Когнітивна 

компетентність 

2. Знати: структуру та умови оформлення експертного 

висновку; особливості проведення психологічної 

експертизи обвинуваченого, потерпілого, свідка; умови 

складання та структуру психограми працівника. 

Вміти: формулювати певні проблеми; ставити попередні 

діагнози, уточнювати їх; генерувати ідеї, передбачати 

результат взаємодії з клієнтом та характер зворотної 

реакції на свої вимоги; створювати певні завдання 

експертного та розвивального характеру; психологічну 

експертизу 

Операційна 

компетентність 

 

 

ІІІ. Тематичний план 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

№  

з/п

  

 

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин 

(заочна(вечiрня) форма 

навчання) 
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Змістовий модуль 1. Судово-психологічна експертиза 

 Тема 1. Сутність 

психологічної експертизи, 

методи та історія 

3 2 1  6 1 1 

 

  10 



 Тема 2. Процедура 

призначення і проведення 

психологічної експертизи 

3 2 1  6     10 

 Тема 3. Судово-

психологічна експертиза 

емоційних станів 

6 2 2 2 6 1 1   10 

 Тема 4. Психологічна 

експертиза неповнолітніх 

4 2 2  6 1 1   10 

 Тема 5. Судово-

психологічна експертиза  

в цивільному та 

адміністративному 

процесах 

6 2  4 6 2  2  10 

 Разом за змістовим 

модулем 1 

22 10 6 6 30 5 3 2  50 

Змістовий модуль 2. Гуманітарна (несудова) психологічна експертиза як прикладна 

галузь психології 

 Тема 6. Професійна 

(трудова) психологічна 

експертиза. Психологічна 

експертиза конфлікту 

8 4  4 5 3 1  2 9 

 Тема 7. Психологічна 

експертиза педагогічних 

технологій.  

6 2  4 6 2 1  1 10 

 Тема 8. Психологічна 

експертиза реклами. 

Експертиза письмового 

мовлення. Фізіономічна 

експертиза 

8 4  4 5 2 1  1 9 

 Разом за змістовим 

модулем 2 

22 10  12 16 7 3  4 28 

Разом: 44 20 6 18 46 12 6 2 4 78 

 

ІV. Змiст дисципліни 

№  

з/п 

4.1.Назва модулiв, тем та їх змiст К-сть годин 

Всього в т.ч. 

лекцiй 

 Змістовий модуль 1. Судово-психологічна експертиза   

 Тема 1. Сутність психологічної експертизи, методи та історія 

Змiст теми: Сутність, значення експертизи як своєрідного виду 

психологічного обстеження. Предмет, цілі і задачі психологічної 

експертизи. Основні класифікації психологічних експертиз. Види 

експертиз за кількістю експертів. Види експертиз за повнотою 

висновків. Методи психологічної експертизи. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела:  1, 2, 3, 4, 5, 6.  

9 2 

 Тема 2. Процедура призначення і проведення  

психологічної експертизи 

Змiст теми: Принципи психологічної експертизи. Процедура 

призначення і регламентація психологічної експертизи. Права і 

обов’язки учасників експертизи. Етапи експертного дослідження. 

Оформлення висновків судово-психологічної експертизи. Підготовка 

9 2 



експертів. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 1, 2, 3.  

 Тема 3. Судово-психологічна експертиза емоційних станів 

Змiст теми: Юридичне значення експертизи емоційних станів. 

Формулювання питань до психологічної експертизи емоційних 

станів. Характеристика афективних процесів в рамках експертизи: 

фізіологічного афекту, стресу, фрустрації тощо. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 8, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 

21.  

12 2 

 Тема 4. Психологічна експертиза неповнолітніх 

Змiст теми: Юридичне значення психологічної експертизи 

неповнолітніх. Формулювання питань для психологічної експертизи 

неповнолітніх. Особливості проведення психологічної експертизи 

неповнолітнього обвинуваченого. Психологія неповнолітніх свідків 

та потерпілих. Експертиза групових злочинів неповнолітніх. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 8, 18, 19, 20, 25.  

10 2 

 Тема 5. Судово-психологічна експертиза  

в цивільному та адміністративному процесах 

Змiст теми: Компетенція психологічної експертизи в 

цивільному та адміністративному процесах. Психологічна експертиза 

морального відшкодування. Порок волі: юридична формула і 

психологічний зміст. Психологічна експертиза у справах про 

створення «фінансових пірамід». Психолог-експерт у сімейних 

справах. Інженерно-психологічна експертиза дорожньо-транспортної 

пригоди. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 6, 19, 20, 22. 

12 2 

 Змістовий модуль 2. Гуманітарна (несудова) психологічна 

експертиза як прикладна галузь психології 

  

 Тема 6. Професійна (трудова) психологічна експертиза. 

Психологічна експертиза конфлікту. 

Змiст теми: Компетенція трудової психологічної експертизи. Види 

професійної експертизи. Історія впровадження психологічного 

випробування в ситуаціях відбору. Принципи проведення трудової 

психологічної експертизи. Професіограма і психограма працівника. 

Експертна оцінка робочих стосунків в організації. Специфіка 

ретроспективної трудової експертизи. Поняття про конфлікт. Стадії 

проведення експертизи конфлікту. Зміст конфліктологічної 

психологічної експертизи. Особливості експертизи ситуації у регіоні. 

Підходи до здійснення експертизи внутрішньоорганізаційних 

конфліктів. Експертиза конфліктогенів спілкування. Роль психолога 

як арбітра у розв’язанні конфлікта. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 7, 9, 16, 17, 23, 24. 

13 4 

 Тема 7. Психологічна експертиза педагогічних технологій. 

Змiст теми: Основні етапи психологічної експертизи педагогічних 

іноваційних технологій. Положення про експертизу психологічного і 

соціологічного інструментарію. Діяльність Українського науково-

методичного центру практичної психології і соціальної психології.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 4, 5, 26. 

12 2 

 Тема   8. Психологічна експертиза реклами. Експертиза письмового 

мовлення. Фізіономічна експертиза 

Змiст теми: Рекламне повідомлення як єдність вербальних та 

невербальних смислових компонентів. Характеристика вербальних 

(ім’я, слово, слоган) та невербальних (образ, композиція) 

компонентів. Критерії оцінки реклами. Експертна оцінка зовнішньої 

реклами. Історія виникнення графології і фізіогноміки. Особливості 

проведення почеркознавчої, авторознавчої, психографологічної та 

13 4 



психолінгвістичної експертизи. Психолінгвістичні показники та 

психографологічні особливості письмової продукції. Фізіогномічна 

характеристика особистості. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 14, 15, 23, 24. 

 

4.2. Плани семiнарських, практичних, лабораторних занять 

Змiст завдань до лабораторних (практичних, семiнарських) занять 

 

Тема 1. Сутність психологічної експертизи, методи та історія 

Сутність, значення експертизи як своєрідного виду психологічного обстеження. 

Предмет, цілі і задачі психологічної експертизи. Основні класифікації психологічних експертиз. 

Види експертиз за кількістю експертів. Види експертиз за повнотою висновків. Методи 

психологічної експертизи. 

 

Тема 2. Процедура призначення і проведення психологічної експертизи 

Принципи психологічної експертизи. Процедура призначення і регламентація 

психологічної експертизи. Права і обов’язки учасників експертизи. Етапи експертного 

дослідження. Оформлення висновків судово-психологічної експертизи. Підготовка експертів. 

 

Тема 3. Судово-психологічна експертиза емоційних станів 

 Юридичне значення експертизи емоційних станів. Формулювання питань до 

психологічної експертизи емоційних станів. Характеристика афективних процесів в рамках 

експертизи: фізіологічного афекту, стресу, фрустрації тощо. 

 

Тема 4. Психологічна експертиза неповнолітніх 

Юридичне значення психологічної експертизи неповнолітніх. Формулювання питань для 

психологічної експертизи неповнолітніх. Особливості проведення психологічної експертизи 

неповнолітнього обвинуваченого. Психологія неповнолітніх свідків та потерпілих. Експертиза 

групових злочинів неповнолітніх. 

 

Тема 5. Судово-психологічна експертиза 

в цивільному та адміністративному процесах 

Компетенція психологічної експертизи в цивільному та адміністративному процесах. 

Психологічна експертиза морального відшкодування. Порок волі: юридична формула і 

психологічний зміст. Психологічна експертиза у справах про створення «фінансових пірамід». 

Психолог-експерт у сімейних справах. Інженерно-психологічна експертиза дорожньо-

транспортної пригоди. 

 

Тема 6. Професійна (трудова) психологічна експертиза. 

Психологічна експертиза конфлікту 

Компетенція трудової психологічної експертизи. Види професійної експертизи. Історія 

впровадження психологічного випробування в ситуаціях відбору. Принципи проведення 

трудової психологічної експертизи. Професіограма і психограма працівника. Експертна оцінка 

робочих стосунків в організації. Специфіка ретроспективної трудової експертизи. Поняття про 

конфлікт. Стадії проведення експертизи конфлікту. Зміст конфліктологічної психологічної 

експертизи. Особливості експертизи ситуації у регіоні. Підходи до здійснення експертизи 

внутрішньоорганізаційних конфліктів. Експертиза конфліктогенів спілкування. Роль психолога 

як арбітра у розв’язанні конфлікта. 

 

Тема 7. Психологічна експертиза педагогічних технологій. 

Основні етапи психологічної експертизи педагогічних іноваційних технологій. 

Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію. Діяльність 

Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної психології.  

 

 



Тема   8. Психологічна експертиза реклами. Експертиза письмового мовлення. 

Фізіономічна експертиза 

Рекламне повідомлення як єдність вербальних та невербальних смислових компонентів. 

Характеристика вербальних (ім’я, слово, слоган) та невербальних (образ, композиція) 

компонентів. Критерії оцінки реклами. Експертна оцінка зовнішньої реклами. Історія 

виникнення графології і фізіогноміки. Особливості проведення почеркознавчої, авторознавчої, 

психографологічної та психолінгвістичної експертизи. Психолінгвістичні показники та 

психографологічні особливості письмової продукції. Фізіогномічна характеристика 

особистості. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 4, 5,14, 15, 23, 24, 26. 

 

ІV. Засоби діагностики успiшностi навчання   форми та методи поточного i 

підсумкового контролю. 

Тестові завдання з теми «Судово-психологічна експертиза» 

1. Судово-психологічна експертиза - це 

A)  дослідження, яке проводить досвідчена особа - експерт - на основі спеціальних -знань в 

галузі психології з метою подання висновку, який після відповідної перевірки та аналіз} може 

бути доказом. 

Б) дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, 

які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, 

досудового та судового слідства. 

В) відповіді А та Б. 

2. Судову експертизу реіулюють 

A)  Закон України «Про судову експертизу». 

Б) Інструкція «Про призначення та проведення судових експертиз» і наказ «Про експертно- 

кваліфікаційні комісії та атестацію експертів». 

B)  Положення «Про експертизу психологічного і соціологічного 

інструментарію». Г)відповіді А та Б. 

Д) відповіді А. Б та В. 

3. Принципами судово-психологічної експертизи є 

A)  законності, незалежності, об'єктивності та повноти дослідження. 

Б) конфіденційності, особистісного підходу, професійної компетентності. 

B)  відповіді А та Б. 

4. Висновки експерта - це 

A)  письмове повідомлення про хід та результати проведеного дослідження. 

Б) письмове повідомлення про хід. результати дослідження та відповіді на поставлені питання. 

B)  письмовий висновок за результатами дослідження. 

5. Експерт має право 

A)  клопотати про надання нових матеріалів, необхідних для вирішення поставлених 

питань. Ь) збирані матеріали, які підлягають дослідженню. 

B)  повідомити про неможливість проведення експертизи, якщо матеріали виявилися 

недостатніми. 

6. За розголошення даних слідства експерт несе 

A)  дисциплінарну відповідальність  

Б) адміністративну відповідальність 

B)  кримінальну відповідальність. 

7. Експертиза із не складним за характером дослідженням проводиться протягом 

A)  10 днів         Б) 15 днів       В) місяця. 

8. Експерт зобов'язаний  



A)  складати окремий висновок експертизи у випадку незгоди з іншими членами експертної 

комісії. 

Б) з'явитися за викликом особи, що призначила експертизу, для допиту з приводу проведеною 

дослідження. 

B)  вказувати у висновку ті факти, які мають значення для справи і про які не були поставлені 

питання. 

9. Висновок експертизи складається з 

А) постанови про призначення експертизи, опису процесу дослідження, відповідей па 

питання.  

Б) вступної, досліджуваної частин та висновків дослідження. 

10. Предметом судово-психологічної експертизи є 

A)  особливості психічної діяльності та такі їх прояви в поведінці психічно здорової особи, які 

мають юридичне значення. 

Б) психічно здорові особи (підозрювані, обвинувачені, свідки, потерпілі). . 

B)  особливості психічних процесів і станів здорових людей, тимчасові не хворобливі зміни їх 

свідомості під виливом різних факторів. 

11. Головнями завданнями судово-психологічної експертизи є визначення підекспертної особи 

А) індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, емоційних реакцій та станів.  

Б) мотивотворних чинників поведінки. 

В) закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку.  

Г) відповіді А. Б та В  

Д) відповіді А та Б. 

12. У цивільних справах доцільніше призначати психологічну експертизу 

A)  після обвинувачення в кінці слідства 

Б) під час підготовки справи до розгляду в суді 

B)  під час судового розгляду. 

13. Судову експертизу може призначити 

А) суддя, прокурор, адвокат  

Б) суддя, прокурор, слідчий 

В) суддя, адвокат 

Г) слідчий, прокурор. 

15. Найрозповсюдженим видом судово-психологічної експертизи за предметом є 

А) експертиза емоційних станів. 

Б) експертиза неповнолітніх правопорушників 

В) експертиза групових злочинів неповнолітніх. 

16. Методичні труднощі проведення експертизи емоційних станів пов'язані 

А) із зацікавленістю підекспертної особи в результатах експертизи. 

Б) з неможливістю відтворити психічний стан людини в момент делікту через деякий час. 

В) залежність афекту від великою кількості об'єктивних та суб'єктивних факторів.  

Г) відповіді А та Б. 

Д) відповіді А, Б га В. 

17. Головними ознаками фрустрації виступають 

А) повна дезорганізація діяльності особистості та вибуховий характер реакції. 

Б) наявність життєво важливої потреби та непереборної перешкоди для її задоволення. 

В) наявність часткової амнезії та вибуховий характер реакції. 

18. Неповнолітньою вважається особа віком 

А) від 14 до 18 років  

Б) від і4 до 16 років 

В) від 1 6 до 18 років. 



19. Об'єктом судово-психологічної експертизи неповнолітніх виступають 

А) психічно здорові неповнолітні. 

Б) неповнолітні з відхиленнями від норми в сторону акселерації або ретардації. 

В) відповіді А та Б.  

20. Основною проблемою психологічної експертизи неповнолітніх обвинувачених є 

А) проблема усвідомлення своїх дій та здатності керувати ними; 

Б) проблема розуміння цілей своїх дій та їх оцінка з точки зору моральних та правових норм: 

В) проблема вільного вибору цілей та способів їх досягнення. 

21. Основними методами вивчення структури злочинної груші є 

А) соціометрія у поєднанні із аналізом матеріалів справи 

Б) створення психологічного портрету кожного учасника групи 

В) відповіді А та Б. 

22. Порок волі проявляється 

А)у невідповідності волі та волевиявлення  

Б) у неадекватному формуванні самої волі. 

В) відповіді А та Б. 

23. Психологічна експертиза неповнолітнього свідка вивчає  

А) правдивість його показань 

Б) індивідуальні особливості психічних процесів та схильність до фантазування.  

В) відповіді А і Б. 

 

Тестові завдання з теми «Гуманітарна психологічна експертиза» 

1. Професійно-трудова психологічна експертиза - це: 

A) визначення профпридатності особистості. 

Б) визначення психологом здатності особистості до праці за конкретною спеціальністю та 

посадою. 

B) відповіді А та Б. 

2. Видами професійно-трудової психологічної експертизи є: 

A) прогностична, ретроспективна, атестація персоналу 

Б) профвідбір та профорієнтація  

B) відповіді А та Б 

3. До принципів трудової психологічної експертизи відносяться: 

A) принципи наукового обгрунтування, системного, особистісного та діяльнісного підходу 

Б) принцип системного, особистісного та діяльнісного підходу, принцип динамічного та 

активного 

відбору, принцип конфіденційності 

B) принцип наукового обгрунтування, принцип системного, особистісного та діяльнісного 

підходу, 

принцип динамічного та активного відбору 

4. Психограма - це:  

A) психологічний портрет ідеального працівника 

Б) перелік професійно важливих якостей 

B) перелік професійних та ділових навичок 

Г) відповіді А та Б. 

5. Психограма робітника починається з: 

A) визначення специфіки посади та характеристики діяльності 

Б) вимог до професійно важливих якостей особистості 

B) вимог до індивідуальж>типологічних та психодинамічних особливостей особистості 

6. Досьє робітника - це: 

A) тестовий та експертний матеріал на конкретного робітника Із визначенням його професійно 

важливих якостей 

Б) підбір тестів та їх параметрів для конкретного випадку профвідбору 

B) відповіді А та Б 



7. Конфліктологічна експертиза має такі стадії: 

A) підготовчу, діагностичну та стадію прийняття рішення 

Б) підготовчу, діагностичну, прогностичну, стадії прийняття рішення та визначення його 

ефективності 

B) діагностичну, прогностичну та стадію прийняття рішення . 

8. До змісту конфліктологічної експертизи відносять: 

A) аналіз конфлікту та прогнозування перспектив його вирішення 

Б) визначення психологічних особливостей всіх структурних компонентів конфлікту та рівн/а  

конфліктогенності його учасників 

B) відповіді А та Б 

9. Конфлііктологічна експертиза починається з 

A) підбору експертів та розробки процедури експертних оцінок 

Б) збору конфліктологічного та психологічного анамнезу 

B) визначення шляхів вирішення конфлікту 

Г) відповіді А та Б 

Д) відповіді А. Б та, В  

10. Конфліктогени - це: 

A) компоненти поведінки особистості, що виникають у ввідповідь на конфліктну ситуацію.  

Б) компоненти поведінки особистості або групи, які провокують виникнення та ескалацію 

конфлікту 

B) відповіді А та Б 

11. Основними методами конфліктологічної експертизи є: 

A) соціологічне дослідження, вивчення місцевих документів 

Б) бесіди з місцевими експертами, ознайомлення з опублікованими дослідженнями громадської 

думки, аналіз публікацій у місцевій пресі 

B) соціологічне й психологічне дослідження та слідче розслідування 

Г) відповіді А, Б та В 

Д) відповіді А та Б 

12. Проведення психологічної експертизи нових педагогічних технологій є 

А) обов'язковим 

Б) необов'язковим 

13. Замовляє психологічну експертизу рекламних повідомлень 

A) виробник або реалі затор рекламного продукту 

Б) конкурент 

B) відповіді А та Б 

14. Видами експертизи письмового мовлення є 

A) почеркознавча, авторознавча, графологічна 

Б) графологічна, психолінгвістична  

В) почеркознавча, авторознавча, графологічна, психолінгвістична  

15. Почеркознавча експертиза встановлює  

A) стать, вік, темперамент, професію автора .  

Б) час, умови виконання рукопису, стан виконавця 

B) особистісні властивості автора 

Г) відповіді А та Б 

Д) відповіді А, Б та В. 

16. Рівень розвитку логічного мислення автора рукопису вивчає: 

A) графологічна експертиза 

Б) психолінгвістична експертиза 

B) почеркознавча експертиза 

Г) авторознавча експертиза 

17. Складність фізіономічного аналізу полягає в тому, щоб 

A) вивчити кожний фрагмент обличчя 

Б) скласти психологічний портрет особистості із окремих фрагментів 

B) відповіді А та Б  

18. Фізіономічна експертиза починається з 

A) аналізу загальних пропорцій голови й обличчя та асиметрії обличчя  



Б) аналізу форми голови  

B) аналіз зморшок на обличчі  

Г) відповіді А та Б 

Д) відповіді А, Б та В. 

19. Автора анонімного документа встановлює 

A) графологічна та почеркознавча експертизи 

Б) психолінгвістична експертиза 

B) авторознавча експертиза 

Г) графологічна та психолінгвістична експертизи 

20. Профпридатність обумовлюється 

A) віком, станом здоров'я 

Б) рівнем підготовки, наявністю знань, умінь та навичок 

B) покликанням 

Г) відповіді А,Б та В. 

Д) відповіді Б та В. 

21. Атестація персоналу проводиться з метою  

A) прийому на роботу 

Б) планування персоналу, підвищення зарплатні та преміювання 

B) відповіді А та Б 

22. Експертиза нових педагогічних технологій передбачає 

A) формування основної та контрольної вибірки досліджуваних 

Б) проведення дослідження до, під час та після.навчання за новими технологіями 

B) формування вибірки досліджуваних з дослідженням до та після навчання за новими 

технологіями 

Г) відповіді А та Б. 

23.Брехня і обман … 

А) не відрізняються. 

Б) відрізняються тим, що брехня – це свідоме перекручування істини, а обман – це свідома 

напівправда. 

В) відрізняються тим, що брехня – це свідома напівправда, а обман ґрунтується на щирій омані. 

24. Обман і неправда … 

А) не відрізняються. 

Б) відрізняються тим, що обман – це напівправда, яка провокує людину на помилкові висновки, 

а неправда – це свідоме перекручування фактів. 

В) відрізняються тим, що обман – це свідома напівправда, а неправда – щира омана суб’єкта. 

25. Діагностика обману, брехні і неправди полягає у … 

А) виявленні мотивації, наміру або бажання суб’єкта перекрутити інформацію.  

Б) визначенні індивідуально-психологічних властивостей сприймання, пам’яті, мислення 

суб’єкта. 

В) відповіді А і Б. 

26. Причиною помилки є … 

А) власна недбалість 

Б) необережна поведінка 

В) відповіді А і Б. 

27. Предметом психологічної експертизи помилки є … 

А) особливості когнітивної (пізнавальної) сфери особистості 

Б) особливості емоційної (афективної) сфери особистості 

В) особливості вольової сфери особистості. 

 

28. Право на користування своїм іменем відноситься до … 

А) нематеріальних благ 

Б) немайнових прав 

В) відповіді А і Б. 

29. Право на здоров’я і гідність особистості відноситься до … 

А) нематеріальних благ 

Б) немайнових прав 



В) відповіді А і Б. 

30. Психологічний тиск – це … 

А) цілеспрямоване і навмисне втручання в процеси психічного відображення дійсності іншої 

людини 

Б) примус, насильство над волею, переконаннями іншої людини 

В) відповіді А і Б. 

31. Прикладами психологічної експертизи в освітній галузі є … 

А) перевірка ефективності навчальних планів, програм, інноваційних педагогічних технологій, 

експертиза психологічного і соціологічного інструментарію 

Б) діяльність психолого-медико-педагогічної комісії 

В) визначення готовності дітей до навчання у школі 

Г) експертиза ігор  

Д) відповіді А, Б і В 

Е) відповіді А, Б, В і Г. 

32. Психологічними вимогами до ігрової продукції є … 

А) доступність гри для вікової групи 

Б) характер сприймання правил гри 

В) зручність використання стимульного матеріалу, стимуляція мотивації 

Г) відповіді А і Б 

Д) відповіді Б і В 

Е) відповіді А, Б і В. 

33. Експертиза в освіті – це … 

А) спосіб вивчення інноваційних явищ і процесів в освіті, який має за мету виявлення в них 

потенціалу розвитку 

Б) перевірка ефективності навчальних планів, програм, інноваційних педагогічних технологій 

В) експертиза освітніх проектів, дослідно-експериментальної роботи, авторських і навчально-

методичних комплексів 

Г) відповіді А, Б і В 

Д) відповіді А і Б 

Е) відповіді А і В. 

34. Метою психологічної експертизи рекламного повідомлення є … 

А) визначення його ефективності 

Б) детальний аналіз його кожної складової 

В) відповіді А і Б 

35. Рекламне повідомлення з психологічної точки зору – це … 

А) об’ява як засіб привертання уваги споживачів 

Б) єдність вербальних і невербальних смислових компонентів 

В) комплекс засобів стимулювання збуту продукції та формування попиту на неї 

Г) відповіді А, Б і В 

Д) відповіді А і Б 

Е) відповіді Б і В  

36. За способами впливу рекламне повідомлення може бути … 

А) раціональним 

Б) емоційним 

В) відповіді А і Б. 

37. Фізіогноміка – це …  

А) вчення про визначення типу особистості, її душевних якостей на основі аналізу зовнішніх 

рис обличчя та його виразу 

Б) мистецтво розпізнання особливостей характеру та схильностей особи за рисами її обличчя 

В) відповіді А і Б 

38. Конфліктологічна експертиза – це … 

А) оцінка достовірних даних з метою формулювання рекомендацій, ризик застосування яких 

співвіднесений з ризиком, ціною та ефективністю інших варіантів дій 

Б) особливий вид експертизи з метою аналізу конфлікту та оцінки його перспектив 

В) відповіді А і Б 

 



V. Форма підсумкового контролю успiшностi навчання – екзамен 

1. Сутність, значення експертизи як своєрідного виду психологічного обстеження.  

2. Предмет, цілі і задачі психологічної експертизи.  

3. Основні класифікації психологічних експертиз.  

4. Методи психологічної експертизи. 

5. Принципи психологічної експертизи.  

6. Процедура призначення і регламентація психологічної експертизи. 

7.  Права і обов’язки учасників експертизи.  

8. Етапи експертного дослідження.  

9. Оформлення висновків судово-психологічної експертизи. 

10. Підготовка експертів.  

11. Юридичне значення експертизи емоційних станів.  

12. Формулювання питань до психологічної експертизи емоційних станів.  

13.  Характеристика афективних процесів в рамках експертизи: фізіологічний афект. 

14. Характеристика афективних процесів в рамках експертизи: стрес. 

15. Характеристика афективних процесів в рамках експертизи: фрустрація.  

16. Юридичне значення психологічної експертизи неповнолітніх. 

17. Особливості проведення психологічної експертизи неповнолітнього обвинуваченого.  

18. Психологія неповнолітніх свідків та потерпілих.  

19. Експертиза групових злочинів неповнолітніх. 

20. Компетенція психологічної експертизи в цивільному та адміністративному процесах.  

21. Психологічна експертиза морального відшкодування.  

22. Порок волі: юридична формула і психологічний зміст. 

23. Психолог-експерт у сімейних справах.  

24. Інженерно-психологічна експертиза дорожньо-транспортної пригоди.  

25. Компетенція трудової психологічної експертизи.  

26. Види професійної експертизи.  

27. Історія впровадження психологічного випробування в ситуаціях відбору.  

28. Принципи проведення трудової психологічної експертизи. 

29.  Професіограма і психограма працівника.  

30. Експертна оцінка робочих стосунків в організації.  

31. Специфіка ретроспективної трудової експертизи.  

32. Поняття про конфлікт.  

33. Стадії проведення експертизи конфлікту.  

34. Зміст конфліктологічної психологічної експертизи.  

35. Особливості експертизи ситуації у регіоні.  

36. Підходи до здійснення експертизи внутрішньоорганізаційних конфліктів. 

37.  Експертиза конфліктогенів спілкування.  

38. Основні етапи психологічної експертизи педагогічних іноваційних технологій.  

39. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію.  

40. Діяльність Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної 

психології.  

41. Особливості діяльності психолога в психолого-медико-педагогічній консультації та комісії.  

42. Рекламне повідомлення як єдність вербальних та невербальних смислових компонентів.  

43. Характеристика вербальних (ім’я, слово, слоган) та невербальних (образ, композиція) 

компонентів.  

44. Критерії оцінки реклами.  

45. Експертна оцінка зовнішньої реклами.  

46. Історія виникнення графології і фізіогноміки.  

47. Особливості проведення почеркознавчої, авторознавчої, психографологічної та 

психолінгвістичної експертизи.  

48. Психолінгвістичні показники письмової продукції 

49. Психографологічні особливості письмового мовлення. 

50. Фізіогномічна характеристика особистості. 
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VІІ. Доповнення та змiни, внесенi до робочої програми в 20__/20__ н.р.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Доповнення та  змiни  до робочоi"  програми  додаються на  окремому аркушi,  затверджуються на засiданнi кафедри на початку навчального 

року.  
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