1. Назва модуля: Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях
психології
2. Код модуля: ПППБ 1.3.17.
3. Тип модуля: Обов’язковий
4. Семестр: VI
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 120 (кредити ЄКСТ – 4,0) аудиторні години:
денна форма навчання - 68 год (лекцій – 38 год., практичних занять -30 год.), заочна – 12 год.
( лекцій – 8 год., практичні заняття – 4 год.
6. Лектор: доктор психологічних наук,. професор Мілютіна К.Л.
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: принципи призначення експертиз, види та типи психологічних експертиз, критеріїї
побудови експертних висновків.
вміти: проаналізувати надані матеріали, провести допоміжні обстеження, написати виснови.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: юридична психологія, патопсихологія, психологія релігії
 кореквізит: психологія праці
10. Зміст модуля:
Психолог як носій спеціальних пізнань. Форми використання спеціальних психологічних
пізнань. Принципові умови використання психології як спеціальних пізнань для отримання
нових фактів. Поняття експертизи. Сфери застосування експертного знання. Підстава
призначення експертизи. Порядок призначення СПЕ. Відбір експертів і визначення їх
компетентності. Права і обов'язки експерта. Види експертиз по характеру проведення:
стаціонарна, амбулаторна; комплексна; комісійна; додаткова, повторна і тому подібне.
Судово-психологічна експертиза (СПЕ). Поняття про об'єкт і предмет СПЕ. Види СПЕ по
предмету дослідження. Однорідна і комплексна експертизи. Поняття судово-психіатричної і
комплексної судово психолого-психіатричної експертиз (КСППЕ). Компетентність і межі
компетентності психолога в проведенні КСППЕ. Експертне дослідження. Дев’ять класів
судових експертиз. Експертиза в юрисдикційному процесі. Нормативне і методичне
регулювання судово-психологічної експертизи.
11.
Рекомендована література:
 Горьковая И.А. Основы судебно-психологической экспертизы: Учебное пособие. – М.,
СПб.: СПбЮИ, 2003.-396с.
 Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних
досліджень. Наказ Міністерства юстиції України 08.10.1998 N53/5 у редакції від
29.12.2006
 Орбан-Лембрик Л. Є. Юридична психологія: навч. посібник / Л. Є. Орбан-Лембрик, В.
В. Кошинець. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 447с.
 Пасніченко В.В. Судово-психологічна експертиза. Навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів (психологів, соціальних педагогів, юристів), а також
практичних працівників правоохоронних органів, 2008. – 136 с. ( Видавництво: Книги
XXI ).
 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном
и уголовном процессе/ Е.Р. Россинская. -М.: НОРМА, 2005. -656 с.
12.
Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: практичні заняття, , самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.
Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів;
підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50
балів. Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська.

