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Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології 

та їх використання в професійної діяльності» є: 

Компетентності для формування яких використовується дисципліна 

«Сучасні інформаційні технології та їх використання в професійній діяльності»: 

Загальні компетентності: 

ЗК03 – Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК08 – Здатність розробляти та управляти проектами; 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК5 – Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології; 

ФК10 – Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях 

  

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: 

 

 " Інформаційні системи та технології в діяльності психолога";  

 "Математичні методи в психології"; 

 "Експериментальна психологія". 

 "Моделювання та багатомірні методи аналізу даних"  

 

Для означених дисциплін ці курси є ґрунтовними у вивченні сучасних 

інформаційні технологій та їх використання в психологічної діяльності. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні 

технології та їх використання в професійної діяльності» 

 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні: поняття та види інформаційних технологій; 

напрямки використання інформаційних технологій в психологічній діяльності; 

2) на фундаментальному рівні: застосування нормативно-правової бази 

для підвищення ефективності психологічних досліджень; методологія обробки 

інформації в психології. 

3) на практично-творчому рівні: застосування інформаційно-аналітичних 

технологій для розрахунку психологічної інформації, проведення моніторингу 

психологічних індикаторів, аналіз та прогнозування найважливіших груп 

показників. 

 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: застосування методів аналізу інформації в 

психології. 

2) на алгоритмічному рівні: здійснювати розрахунки, аналізувати, 

прогнозувати та проводити обробку та аналіз психологічних даних; 
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3) на евристичному рівні: формувати власну точку зору щодо прийняття 

конкретних рішень, дотримуватись логічної послідовності у професійній 

діяльності; 

4) на творчому рівні: використовувати свої теоретичні знання та практичні 

навички для підвищення ефективності професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 

ПРН1 – Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих 

знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій  

ПРН6 – Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

ПРН8 – Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати 

рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації 

ПРН10 – Здійснювати  аналітичний пошук відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності. 

ПРН11 – Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПРН12 – Здійснювати діагностику психічного, психологічного здоров’я та 

структурно-логічну обробку інформації щодо придатності особистості для 

здійснення заданих функцій в особливих умовах, зокрема екстремальних та 

кризових. 

 

 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕМА 1. Використання інформаційних WEB-ресурсів в роботі психолога 

Сайти з психологічною тематикою в мережі Internet.  Інформаційно-

пошукові портали. Пошук інформації в мережі Internet. Електронні бібліотеки з 

психологічної тематики. Сайти навчальних та наукових закладів, в яких 

проводяться дослідження в галузі психології.  Проведення психологічних 

досліджень за допомогою мережі Internet. Використання засобів Google.  

Підвищення власної професійної кваліфікації за допомогою мережі Internet. 

Інформаційні ресурси, продукти та послуги для дистанційної освіти. Соціальні 

технології в Інтернеті (Web 2.0, Блоги, Wiki та т.п.). Соціальні мережі (social 

networking). 

 

ТЕМА 2. Використання інформаційно-аналітичної технології Mind Mapping у 

психологічної діяльності 

 

Технологія візуалізації процесу мислення Mind Mapping. Поняття 

ментальної карти. Переваги ментальних карт. Області застосування ментальних 

карт. Огляд програм візуалізації класу Mind Mapping. Вивчення програм Cmap 

Tools, iMindMap. Онлайнові сервіси для роботи з ментальними картами. 

Вивчення програми XMind. Інтерфейс програми.  Створення нової карти. 

Відкриття карти. Пошук карти. Закриття карти. Додавання тем. Додавання 

центральної теми. Опції форматування. Додавання зображень. Додавання головні 

теми .Додавання підтем Додавання винесень, коментарів, приміток, посилань. 

Вкладення документів.  Мітки тем Інформація завдань. Кодування тем маркерами.  

Додавання легенди. Фонові зображення. Додавання границь. Вставка 

взаємозв'язків. Вставка нагадувань. Мозковий штурм.  Балансування. 

Використання фільтрів. Режими відображення карти. Експорт карт в інші 

формати. Друк карти. Приклади ментальних карт. Використання програми XMind 

в діяльності психологів.  

 

ТЕМА 3. Реалізація візуальних методів Data Mining засобами пакету MS 

Office 

Графічний аналіз статистичних даних засобами Microsoft Excel, побудова 

графіків і діаграм, пошук оптимальних рішень. Види діаграм в Excel. Можливості 

та недоліки програми Microsoft Excel щодо обробки та аналізу статистичних 

даних психологічних досліджень. 

Загальні відомості про мультимедійні технології, мультимедійні 

комп'ютери, мультимедійні проектори (технології TFT, LCD, DMD/DLP). 

Класифікація авторських засобів мультимедіа. Види та типи презентацій. Робота з 

програмою PowerPoint. Основні способи створення презентацій. Вставка таблиць, 

діаграм, малюнків, відеокліпів, звукозаписів, гіперпосилань, використання 

анімаційних ефектів. Застосування презентацій в практичній діяльності психолога 

та під час захисту магістерських робіт. 
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ТЕМА 4. Розробка психодіагностичних інформаційних систем засобами 

пакету MS Office 

Проведення психологічного анкетування за допомогою використання форм 

у додатку Microsoft Word. Проведення психологічного тестування та анкетування 

за допомогою використання форм і списків у додатку Microsoft Ехсеl. 

Використання Microsoft EXCEL як інструменту створення бази даних (списку) та 

виконання операцій над даними в базі: сортування інформації, аналіз даних 

списку, отримання підсумкового висновку.   

Робота з програмою Microsoft ACCESS з метою розробки 

психодіагностичної системи: створення та редагування баз даних, команди 

підрахунку, отримання звітів різних форм, утворення зв'язків між відношеннями, 

розробка та отримання запитів. Ознайомлення з існуючими комп'ютерними 

психодіагностичними системами (Oberon, Violator, Лонгитюд-ЭДК). 

 

ТЕМА 5. Статистичний аналіз даних психологічного експерименту на базі 

сучасних статистичних пакетів (SPSS) 

 

Загальне призначення та інтерфейс пакету статистичного аналізу SPSS. Інсталяція 

пакету. Галузі використання SPSS, довідкова система пакету. Знаходження описових 

статистик засобами пакету. Перевірка гіпотез про рівність середніх двох 

генеральних сукупностей. Форми розподілу та виявлення відмінностей в 

розподілі ознаки. Однофакторний та багатофакторний дисперсійний аналіз 

засобами пакету. Кореляційний та лінійний регресійний аналіз засобами пакету. 

Факторний, дискримінантний, кластерний аналіз засобами пакету SPSS 

 

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, вмінь 

та інших компетентностей за навчальний семестр. 

З навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології та їх 

використання в професійної діяльності» передбачено: 

 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік;. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерієм успішного проходження здобувачем підсумкового оцінювання 

може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний граничний рівень оцінки визначається викладачем за 

допомогою якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної рейтингової шкали.  
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Критерії оцінювання аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи 

розроблено кафедрою індивідуально під навчальну дисципліну, з урахуванням 

загальних критеріїв, визначених Положенням про організацію освітнього процесу 

у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 
глибокому знанні принципів та законів психології, теорії та практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання 
виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні основних принципів психології, теорії та практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість 
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які 
потребують подальшого усунення. 

1 

Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися 
під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 
навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології та їх 

використання в професійної діяльності» засобами успішності навчання виступає 

залік. Інструменти діагностики: програмне забезпечення для комп’ютерного 

тестування. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів. 

 

Пропонується наступне оцінювання самостійної роботи студентів: 

1. Ведення конспекту навчального матеріалу: 

 10 балів – наявність занотованого матеріалу з усіх питань, які 

підлягають вивченню; 

 5 балів – наявність занотованого матеріалу з основних питань, які 

підлягають вивченню; 

 0 балів – відсутність занотованого матеріалу з основних питань, які 

підлягають вивченню. 

2. Презентації – 5 балів; 
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3. Словники термінів – 5 балів; 

4. Проходження тестів з питаннями, які підлягають самостійному вивченню 

(в тому числі за допомогою МУДЛ): 

 Оцінка «5» – 10 балів; 

 Оцінка «4» – 8 балів; 

 Оцінка «3» – 5 балів. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи студентів. 

 

Пропонується наступне оцінювання індивідуальної роботи студентів: 

1. Опублікування статті у наукометричних та наукових виданнях України – 

15 балів; 

2. Тези доповідей на науково-практичних заходах університету та вище – 

15 балів (за умови опублікування); 

3. Кросворд – 5 балів; 

4. Створення ментальної карти (mind map) – 5 балів 

5. Реферат – 5 балів; 

6. Есе – 5 балів.  
 

 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

1. Комп'ютери з операційною системою MS Windows 7(10) 

2. Постійне підключення комп’ютерного класу до мережі Інтернет відповідної 

швидкості 

3. Мультимедійне обладнання (проектор та інше) 

4. Офісний пакет MS Office 10(16) 

5. Спеціальне програмне забезпечення  по вибору викладача (Xmind, SPSS та 

інше). 

6. Програмне забезпечення для тестування.  
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 Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

___________ Лариса НАЛИВАЙКО 

 

______________  2019 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Освітній ступінь  магістр         Спеціальність    053 «Психологія» 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання   Заочна     Обсяг   3  кредитів ЄКТС (90 годин). 

Факультет  ПЦО ННІ ЗНПК 

Курс 1   Групи  Група МЗ-ПС-021 

 №
 т

ем
и

 Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
а
г
а
л

ь
н

и
й

  
о
б
ся

г
 

г
о
д

и
н

 
Аудиторна робота 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 т

а
 

ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
т
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Використання інформаційних WEB-ресурсів в роботі 

психолога  
18 4 2  2 14 

2 
Використання інформаційно-аналітичної технології Mind 

Mapping у психологічної діяльності 
16 2   2 14 

3 
Реалізація візуальних методів Data Mining засобами 

пакету MS Office 
16 2   2 14 

4 
Розробка психодіагностичних інформаційних систем 

засобами пакету MS Office 
16 2   2 16 

5 
Статистичний аналіз даних психологічного експерименту 

на базі сучасних статистичних пакетів (SPSS) 
22 2   2 20 

 Разом за семестр 90 12 2  10 78 

 Форма підсумкового контролю залік 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної та інформаційної безпеки, 

протокол від «25» червня 2019 №13 

 

Керівник кафедри                              _________              Едуард РИЖКОВ 
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Додаток 2.  

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Сучасні інформаційні технології та їх використання в професійної діяльності 

  

 

Освітній ступінь  магістр         Спеціальність    053 «Психологія» 
(назва ступеня вищої освіти)                      (шифр і назва) 

 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/95-ВР (Редакція від 21.02.2019) 

2. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII із змінами та 

доповненнями / Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — 

ст. 650. 

3. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 червня 1993 року / 

Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 33. — ст. 345.  

4. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 

22.05.2003 р. 

5. Закон України "Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003 р. 

6. Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 

2004-2006 роки / Постанова КМУ від 23.09.2003 № 1494.  

7. Про затвердження Положення про дистанційне навчання / Наказ Міністерства 

освіти і науки України № 40 від 21.01.2004. 

 

Підручники: 

 

1. Інформаційне забезпечення юридичної діяльності: підручник / кол. авт.; ред. 

В.Б. Вишня. - Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2018. - 245 с. 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

1. Носенко Е.Л.  Методика та організація наукових психологічних досліджень: 

ідентифікація  проблеми  дослідження,  методи  обробки  емпіричних 

результатів  дослідження.  Методичний  посібник  /  Е.Л. Носенко, Д.В. 

Носенко. – Дніпро: ТОВ «Роял Принт», 2017. – 36 с. 

2. Григорьев, П. Е.  Статистические методы в психологических исследованиях: 

учебное пособие / П. Е. Григорьев, И. В. Васильева; Тюменский 

государственный университет, Институт психологии и педагогики. – Тюмень : 

Издательство Тюменского государственного университета, 2018. – 216 с. 
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3. Вассерман Л. И. Психологическая диагностика и новые информационные 

технологии. / Л. И. Вассерман, В. А. Дюк, Б. В. Иовлев, К. Р. Червинская. — 

СПб. : СЛП, 2018. — 203 с.  

4. Дюк В.А. Data Mining: учебный курс / В. А. Дюк, А. П. Самойленко. — СПб. : 

Питер, 2001. — 368 с.  

5. Дюк В. А. Компьютерная психодиагностика / В. А. Дюк. — СПб. : Питер, 2018. 

—276 с.  

6. Информатика: экспресс-подготовка к интернет-тестированию : учеб. пособие / 

В. М. Титов, О. Н. Рубальская, О. В. Маленкова ; под ред. О. Н. Рубальской. — 

М. : Финансы и статистика, 2010. — 240 с.  

7. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий центр 

"Академія", 2003. – 344 с. 

8. Макленнен Дж. Microsoft SQL Server 2008: Data Mining — интеллектуальный 

анализ данных / Дж. Макленнен, Чж. Танг, Б. Криват ; пер. с англ. Д. М. 

Вишталь. — СПб. : БХВ-Петербург, 2009. — 720 с. 

9. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining / А. А. Барсегян, 

М. С. Куприянов, В. В. Степаненко, И. И. Холод. — СПб. : БХВ – Петербург, 

2004. — 336 с.  

10. Мороз Г. Б. Статистичний аналіз даних в ОВС засобами Microsoft Excel. 

Практикум / Г. Б. Мороз, О. Є. Пакриш. — К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 

2018. — 60 с.  

11. Муртазин Э.В. Современный самоучитель работы в Internet / Э.В.Муртазин.- 4-

е изд. испр. и доп. – М.: ЭСКМО-Пресс, 2018. – 592 с. 

12. Наследов А.Д. Математические методы в психологических исследованиях / 

А. Д. Наследов. — СПб. : Речь, 2018. — 392 с. 

13. Наследов А.Д. SPSS: Компъютерный анализ данных в психологии и 

социальных науках / А. Д. Наследов. — СПб. : Питер, 2007.— 416 с.  

14. Сапегин А.Г. Психологический анализ в среде Excel. Математические методы 

и инструментальные средства / А. Г. Сапегин. — М. : Ось-89, 2018. — 144 с.  

 

Інші джерела: 

 

1. Сапегин А.Г. Психологический анализ в среде Excel. Математические методы 

и инструментальные средства / А. Г. Сапегин. — М. : Ось-89, 2018. — 144 с.  

2. Чекотовский Э.В. Графический анализ статистических данных в Microsoft 

Excel 2000 / Э. В. Чекотовский. — М. : Вильямс, 2017. — 464 с.  

3. Хахановський В. Г. Математичні методи у психології : основні поняття, 

терміни та визначення : навч.-практ. посіб. / В. Г. Хахановський, О. Є. Пакриш, 

О. М. Хлонь. — К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2018. — 68 с. 

 

Інтернет-ресурси: 

 

4. Сайт, присвячений питанням з психологічної тематики. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: – http://psyfactor.org 
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5. Сайт, містить навчально-методичний комплекс з дисциплни "Сучасні 

інформаційні технології в психології".– [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: – www.naiau.kiev.ua/nnipfpskm/files/KIT/03_НМК_СІТ_new.doc 

6. Сайт, присвячений питанням застосування сучасних інтернет-технологій. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.citforum.ru  

7. Сайт, присвячений питанням психологічного тестування. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: – http://psi.webzone.ru/ 

8. Сайт, містить часопис з психологічної тематики. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: – http://www.voppsy.ru/ 

9. Сайт, містить портал психологічних видань. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: – http://psyjournals.ru/ 

10. Сайт, містить електронну бібліотеку з психологічної тематики. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: – http://psylib.org.ua 

11. Сайт, містить опис використання програми SPSS в соціальних науках : Field A. 

P. Discovering statistics using SPSS, SAGE Publications Ltd, 2009. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: – 

http://books.google.com/books?id=5253SAL5nDgC 

12. Сайт "Академія Google" містить інструментарій щодо пошуку наукової 

літератури з різних навчальних дисциплін. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: –  http://scholar.google.com.  

13. .Сайт містить пошукову систему матеріалів в сфері освіти з рубрикацією 

результатів: тексти, сайти, відео, тести, поняття. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: – instaGrok.com. 
 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної та інформаційної безпеки, 

протокол від «25» червня 2019  № 13 

 

 

 

Керівник кафедри                              _________     Едуард РИЖКОВ 

 

 


