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1.Опис навчальної дисципліни  

   

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 3 

 

 

годин – 90 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність _053 

Психологія  

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)   

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

4 5 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

20  год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

50 год. 78 год.  

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: формування  у  студентів  теоретичних  основ  психологічної експертизи, 

ознайомити студентів з основними напрямами психологічної  експертизи, технологією їх проведення 

та підготовки; сформувати  здатність самостійно планувати та проводити психологічну експертизу,  

вибирати адекватні методи для дослідження особливостей особистості, виявляти та вивчати 

особистісні об’єкта експертизи.  

   

Завдання: 

- ознайомити з загальними основами та методикою проведення психологічної експертизи в різних 

галузях психології та сферах  життєдіяльності людини;   

- показати можливості використання наукових та прикладних психологічних знань у сфері 

експертних досліджень;  

- формувати вміння та навички використання психологічних методик в різних галузях 

психологічної експертизи;  

- формувати уміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в галузі психологічної 

експертизи;  

- розвивати професійне мислення;  

- сприяти професійному та особистісному зростанню студентів.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних  ситуаціях. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично  опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати  

психологічну інформацію з різних джерел   

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати  одержані результати, формулювати 

аргументовані  висновки та рекомендації  

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен: 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення  фахових завдань, у тому 

числі демонструвати лідерські якості.   

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної  діяльності психолога.   

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку,  слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у професійній та  громадській діяльності.   

ПР20. Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної  діяльності людини, що 

визначаються у загальній, віковій, соціальній,  юридичній, політичній, клінічній психології, 

етнопсихології.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

знати: 

- класифікацію та обставини застосування психологічної експертизи;   

- фундаментальні положення організації та теоретико-методичні основи проведення 

психологічної експертизи в різних галузях  психології;  

- способи відбору психологічних методик для вирішення експертних  задач;   

- нормативні положення та рекомендації стосовно оформлення  експертної документації;   

- особливості складання експертом соціально-психологічного проекту  розвитку особи, 

трудової групи;   

- методи вивчення особливостей клієнта, закономірностей психічної  діяльності, чинників, 

що впливають на якість функціонування  психіки людини у різних видах 

життєдіяльності.  

вміти: 

- класифікувати обставини застосування психологічної експертизи;  

- застосовувати фундаментальні положення організації та теоретико-методичні основи 
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проведення психологічної експертизи в різних  галузях психології;  

- використовувати способи відбору психологічних методик для  вирішення експертних 

задач;   

- застосовувати нормативні положення та рекомендації стосовно  оформлення експертної 

документації;   

- складати експертом соціально-психологічного проекту розвитку  особи, трудової групи;   

- застосовувати методи вивчення особливостей клієнта,  закономірностей психічної 

діяльності, чинників, що впливають на якість функціонування психіки людини у різних 

видах  життєдіяльності. 
 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1 Основи психологічної експертизи. 

Тема 1. Поняття про психологічну експертизу. Експерт – вимоги до спеціаліста.  

Психологічна експертиза  як напрям діяльності практичного психолога. Експерт: 

рівень вимог до спеціаліста. Компетентність як міра професіоналізму експерта. Об’єктивний 

і суб’єктивний методи добору експертів. Принцип формування експертної колегії. 

Професійна етичність та конфіденційність експерта. Етапи діяльності у роботі експерта. 

Тема. 2. Теоретичні та методичні аспекти експертної діяльності. Експертиза 

психологічного і соціологічного інструментарію. 

Проблематика експертної діяльності. Специфіка психологічного та соціологічного 

інструментарію. Вимоги щодо використання психодіагностичного інструментарію в системі 

освіти. Алгоритм проведення експертизи. Експертиза психодіагностичного інструментарію. 

Експертиза корекційно-розвивальних програм. Схема комплексної психолого-педагогічної 

експертизи навчальних матеріалів. Експертиза соціологічного інструментарію. Формування 

експертного висновку та структура аналітичного звіту . 

Змістовий модуль 2 Психологічної експертиза в різних галузях психології. 

Тема 3. Судово-психологічна експертиза (СПЕ). 

Системний підхід до вивчення особистості в судово-психологічній експертизі. Метод 

спостереження і його модифікації. Метод експерименту в судово-психологічній експертизі. 

Метод бесіди в судово-психологічній експертизі. Метод тестів і межі його застосування в 

експертній практиці. Метод психологічного аналізу документів. Контент-аналіз. Біографічні 

методи.  

Психологічний портрет злочинця. Поняття судово-психологічної експертизи. Види 

судово-психологічних експертиз. Питання судово-психологічних експертиз. Джерела 

інформації судово-психологічних експертиз. Остаточний документ судово-психологічної 

експертизи. 

Тема 4. Судово-психіатрична експертиза. Комплексна судово-психолого-

психіатрична експертиза (КСППЕ). 

Порядок проведення судово-психіатричної експертизи. Види судово-психіатричної 

експертизи. Предмет та об’єкт судово-психіатричної експертизи. Кількісний склад експертів 

судово-психіатричної експертизи.Запитання судово-психіатричної експертизи. Права та 

обов’язки експерта судово-психіатричної експертизи.Терміни проведення амбулаторної та 

стаціонарної судово-психіатричних експертиз.Зміст акту (висновку) судово-психіатричної 

експертизи. 

Переваги та відмінності комплексної судової психолого-психіатричної експертизи. 

Предмет, об’єкти й основні задачі КСППЕ. Необхідність призначення КСППЕ. Джерела і 

правила збору фактичної інформації. Права й обов’язки експертів. Виконання КСППЕ. Функції, 

ролі і принципи взаємодії експертів-психіатрів і експертів-психологів. 

Тема 5. Інженерно-психологічна експертиза дорожно-транспортних пригод 

(ДТП). Експертиза якості дитячих іграшок. 
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Поняття інженерно-психологічної експертизи. Питання інженерно-психоогічної 

експертизи. Проблема оцінки якості дитячих іграшок. Контроль якості дитячих іграшок. 

Критерії оцінки соціально-психолого-педагогічного впливу іграшок на здоров’я дитини.  

Тема 6. Медико-психологічна експертиза (МПЕ) та медико-педагогічна 

експертиза.  

Поняття про медико-психологічну та медико-педагогічну експертизи, їх предмет та 

об’єкт. Завдання медико-психологічної та медико-педагогічної експертиз. Питання медико-

психологічної та медико-педагогічної експертиз. Помилки і хиби експертиз. 

Тема 7. Трудова експертиза. Експертиза тимчасової непрацездатності (ЕТН). 

Сутність трудової експертизи та завдання. Психологічні особливості трудової 

експертизи. Об’єкт та предмет трудової експертизи. Види трудової експертизи. Методи 

проведення експертизи. Експертиза тимчасової непрацездатності. Організація експертизи 

тимчасової непрацездатності. Експертиза стійкої непрацездатності. Організація і склад 

медико-соціальних експертних комісій. Огляд (повторний огляд) осіб, що звертаються для 

встановлення інвалідності. Критерії встановлення інвалідності.  

Тема 8. Гуманітарна експертиза в навчальному закладі. 

Гуманітарна експертиза в навчальному закладі. Предмет та об’єкт гуманітарної 

експертизи. Види гуманітарної експертизи. Завдання гуманітарної експертизи. Типологічні 

категорії гуманітарної експертизи в освіті. Напрямки наукової експертизи. 
Тема 9. Конфліктологічна експертиза. Комплексні експертизи за участю 

психолога. 

 Конфліктологічна експертиза – як особливий вид експертизи. Етапи 

конфліктологічної експертизи. Питання конфліктологічної експертизи. Методи 

конфліктологічної експертизи. Висновки конфліктологічної експертизи. Комплексні 

експертизи за участю психолога. Комплексна психолого-лінгвістична експертиза. 

Комплексна психолого-педагогічна експертиза. Комплексна психолого-почеркознавча 

експертиза. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

Усь

ого 

у тому числі Усь

ого 

у тому числі 

л п/с ла

б 

ср л п/с Ла

б 

ср 

1 2 3 4 5 6 8 9 10  11  12  

Змістовий модуль 1 Основи патопсихології та нейропсихології  

Тема 1 Поняття про 

психологічну експертизу. 

Експерт – вимоги до 

спеціаліста.  

6 2 2  2 7 2   5 

Тема 2 Теоретичні та 

методичні аспекти 

експертної діяльності. 

Експертиза психологічного і 

соціологічного 

інструментарію. 

6 2 2  2 5    5 

Разом за змістовим 12 4 4  4 12 2   10 
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модулем 1 

Змістовий модуль 2. Психологічної експертиза в різних галузях психології. 

Тема 3. Судово-психологічна 

експертиза (СПЕ). 

22 4 4  14 24 2 2  20 

Тема 4. Судово-психіатрична 

експертиза. Комплексна 

судово-психолого-

психіатрична експертиза 

(КСППЕ). 

11 2 2  7 10 2   8 

Тема 5. Інженерно-

психологічна експертиза 

дорожно-транспортних 

пригод (ДТП). Експертиза 

якості дитячих іграшок. 

9 2 2  5 8    8 

Тема 6. Медико-

психологічна експертиза 

(МПЕ) та медико-

педагогічна експертиза.  

9 2 2  5 12 2 2  8 

Тема 7. Трудова експертиза. 

Експертиза тимчасової 

непрацездатності (ЕТН). 

9 2 2  5 8    8 

Тема 8. Гуманітарна 

експертиза в навчальному 

закладі. 

9 2 2  5 8    8 

Тема 9. Конфліктологічна 

експертиза. Комплексні 

експертизи за участю 

психолога. 

9 2 2  5 8    8 

Разом за змістовим 

модулем 2 

78 16 16  46 78 6 4  68 

Разом  90 20 20  50 90 8 4  78 

 

5. Теми семінарських занять 
Семінарські  заняття не передбачені. 

 

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

очна заочна 

1.  Психологічну експертизу як наукова дисципліна. Експерт – 

вимоги до спеціаліста.  

2  

2.  Теоретичні та методичні аспекти експертної діяльності. 

Експертиза психологічного і соціологічного інструментарію. 

2  

3.  Судово-психологічна експертиза (СПЕ). 4 2 

4.  Судово-психіатрична експертиза. Комплексна судово-

психолого-психіатрична експертиза (КСППЕ). 

2  

5.  Інженерно-психологічна експертиза. 2  

6.  Медико-психологічна експертиза (МПЕ) та медико-педагогічна 2 2 
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експертиза.  

7.  Трудова експертиза. Експертиза тимчасової непрацездатності 

(ЕТН). 

2  

8.  Гуманітарна експертиза в навчальному закладі. 2  

9.  Конфліктологічна експертиза. Комплексні експертизи за участю 

психолога. 

2  

 Разом 20 4 

 

7. Теми лабораторних  занять 
Лабораторні  заняття не передбачені. 

 

8. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 

Годин 

очна заочна 

1.  Роль та  місце психологічної експертизи в системі психологічних  наук 

(реферат). Організація та особливості проведення експертизи в різних 

галузях  психології (презентація). Роль,  методи та завдання 

психолога при роботі з підекспертними (реферат).  

2 5 

2.  Предмет та завдання психологічної експертизи (реферат). Сучасні 

юридичні проблеми проведення експертизи. Задачі та зміст 

психологічної експертизи (презентація).  

2 5 

3.  Аномалії психічного розвитку. Аномалії психічного розвитку. Зміст 

поняття та діагностика девіантність (практичне завдання). Зміст 

поняття  делінквентність. Зміст поняття аддиктивність. Аддикція: 

феномен і розлад (презентація).  

14 20 

4.  Методи та методики експертної роботи психолога.   Психодіагностика 

пізнавальних психічних процесів (практичне завдання). Сенсорна 

організація  людини. Психодіагностика свідомого і несвідомого 

(практичне завдання). Психодіагностика  вольової та емоційної 

сфер особистості (практичне завдання).   

7 8 

5.  Експертиза в роботі практичного психолога. Психолого-медико- 

педагогічна експертиза (реферат). Роль, методи та завдання 

психолога при роботі в психолого-медико-педагогічній консультації 

(ПМПК). Діяльність регіональних ПМПК (презентація). Склад  

центральної та регіональних психолого-медико-педагогічних 

консультацій. Вісім стадій розвитку за теорією Еріка Еріксона 

(презентація).  

5 8 

6.  Медико-соціальна експертиза. Критерії і межі станів непрацездатності, 

неосудності, недієздатності і  непридатності до військової служби 

(реферат). Роль, методи та завдання психолога при проведенні медико-

соціальної  експертизи (МСЕК) (презентація). Поняття інвалідності. 

Трохгрупова класифікація  інвалідності (презентація).  

5 8 

7.  Військово-лікарняна експертиза. Задачі та зміст професійно-

психологічного відбору у Збройних Силах України (реферат). 

Військово-психіатрична експертиза, методи діагностики 

(практичне завдання). Критерії і межі станів і  непридатності до 

військової служби (презентація). 

5 8 

8.  Експертиза в сфері маркетингу та менеджменту. Психологічна  

експертиза  при вирішенні проблем професійного відбору (практичне 
5 8 
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завдання). Психологічна експертиза при вирішенні проблем підбору 

кадрів (презентація).  Експертиза реклами (практичне завдання).  

9.  Історія становлення судово-психологічної експертизи.  Суть та 

значення експертизи (презентація). Цілі та завдання судово-

психологічної  експертизи. Форми використання спеціальних 

психологічних знань в експертизі. Використання психологічних знань в 

юридичній діяльності.  Сфера та межі компетенції судово-

психологічної експертизи. Види  судово-психологічних експертиз. 

Етапи проведення судово-психологічної  експертизи (презентація).  

5 8 

 Разом 50 78 

9. Методи навчання 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання практичних 

завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 

індивідуальних завдань: складання реферату і підготовку презентацій та практичні завдання. 

 

10. Форми контролю і методи оцінювання 

                          (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 

певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 

здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, практичні  

заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та 

оцінки результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового 

контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  

Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 

поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 

від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 



10 

 

Відмінно (5 балів за 

теми 1,2, 4-9, 10 

балів за тему 3) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 

наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 

аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 

першоджерела, тощо).  

Добре (4 балів за 

тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу.  

Задовільно (3 балів 

тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання (2 

балів за тему) 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни.  

Критерії оцінювання самостійної роботи  

Вид Максим к-

сть балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 3 здатність студента презентувати доповідь відповідно 

змісту навчального матеріалу та супроводити її 

оригінальним візуальним представленням. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела; продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних норм 

української літературної мови. 

Практичне  завдання 4 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

 

Критерії оцінювання під час іспиту 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 
30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 

вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 

прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу 

матеріалу, слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні 

практичних прикладів; 
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1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 

відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Психологічна експертиза  як напрям діяльності практичного психолога.  

2. Експерт: рівень вимог до спеціаліста. Компетентність як міра професіоналізму 

експерта.  

3. Етапи діяльності у роботі експерта. Проблематика експертної діяльності.  

4. Специфіка психологічного та соціологічного інструментарію. Вимоги щодо 

використання психодіагностичного інструментарію в системі освіти. 

5. Експертиза психодіагностичного інструментарію.  

6. Експертиза корекційно-розвивальних програм.  

7. Схема комплексної психолого-педагогічної експертизи навчальних матеріалів. 

8. Формування експертного висновку та структура аналітичного звіту . 

9. Метод спостереження і його модифікації. Метод експерименту в судово-

психологічній експертизі.  

10. Метод бесіди в судово-психологічній експертизі. Метод тестів і межі його 

застосування в експертній практиці.  

11. Метод психологічного аналізу документів. Контент-аналіз. Біографічні методи.  

12. Психологічний портрет злочинця.  

13. Поняття судово-психологічної експертизи. Види судово-психологічних експертиз.  

14. Остаточний документ судово-психологічної експертизи. Порядок проведення судово-

психіатричної експертизи.  

15. Види судово-психіатричної експертизи.  

16. Предмет та об’єкт судово-психіатричної експертизи.  

17. Кількісний склад експертів судово-психіатричної експертизи. 

18. Запитання судово-психіатричної експертизи. Права та обов’язки експерта судово-

психіатричної експертизи. 

19. Терміни проведення амбулаторної та стаціонарної судово-психіатричних експертиз. 

20. Зміст акту (висновку) судово-психіатричної експертизи. 

21. Переваги та відмінності комплексної судової психолого-психіатричної експертизи 

22. Предмет, об’єкти й основні задачі КСППЕ. Необхідність призначення КСППЕ.  

23. Джерела і правила збору фактичної інформації.  

24. Права й обов’язки експертів.  

25. Функції, ролі і принципи взаємодії експертів-психіатрів і експертів-психологів. 

26. Поняття інженерно-психологічної експертизи.  

27. Проблема оцінки якості дитячих іграшок. Контроль якості дитячих іграшок.  

28. Критерії оцінки соціально-психолого-педагогічного впливу іграшок на здоров’я 

дитини.  

29. Поняття про медико-психологічну та медико-педагогічну експертизи, їх предмет та 

об’єкт.  

30. Завдання медико-психологічної та медико-педагогічної експертиз.  

31. Питання медико-психологічної та медико-педагогічної експертиз.  

32. Сутність трудової експертизи та завдання.  

33. Психологічні особливості трудової експертизи.  

34. Об’єкт та предмет трудової експертизи.  

35. Види трудової експертизи.  

36. Методи проведення експертизи.  

37. Експертиза тимчасової непрацездатності.  

38. Організація експертизи тимчасової непрацездатності.  



12 

 

39. Експертиза стійкої непрацездатності.  

40. Критерії встановлення інвалідності.  

41. Гуманітарна експертиза в навчальному закладі. Предмет та об’єкт гуманітарної 

експертизи.  

42. Види гуманітарної експертизи. Завдання гуманітарної експертизи.  

43. Напрямки наукової експертизи. 
44. Конфліктологічна експертиза – як особливий вид експертизи.  

45. Етапи конфліктологічної експертизи.  

46. Методи конфліктологічної експертизи. Висновки конфліктологічної експертизи.  

47. Комплексні експертизи за участю психолога.  

48. Комплексна психолого-лінгвістична експертиза.  

49. Комплексна психолого-педагогічна експертиза.  

50. Комплексна психолого-почеркознавча експертиза. 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточний та періодичний контроль 

Підсумковий 

контроль 

(іспит) 

Сума 

балів Змістовий 

модуль №1 
Змістовий модуль № 2 

Індивідуальне 

самостійне 

завдання  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

10 40 100 5 5 10 5 5 5 5 5 5 

10 40 

Т1, Т2, Т3, Т4 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

13.Навчально методичне забезпечення 
- Робоча програма навчальної дисципліни; 

- Мультимедійні презентації; 

- Силабус; 

- допоміжний роздатковий матеріал.  
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3. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби освіти 
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