
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: - 
2. Назва: Комп’ютерні методи практичної психології; 

3. Тип: за вибором студента; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  2- 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-8 ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0 ; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Бабич Тетяна Юріївна, 

к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• використовувати математичні методи для обробки статистичних даних психологічних 

досліджень;  

• виявляти кореляційні зв’язки між досліджуваними даними; 

• застосовувати статистичні критерії для перевірки гіпотез у психологічних дослідженнях; 

• володіти навиками роботи в електронних таблицях Excel та програмному середовищі 

Statistica; 

• візуально представляти результати проведеного аналізу; 

• використовувати «хмарні» технології у практичній діяльності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: інформатика та комп’ютерна 

техніка; 

12. Зміст курсу: Сучасні інформаційні технології. Хмарні інформаційні технології в 
діяльності практичного психолога. Обробка та комп’ютерний аналіз статистичних даних 
наукового психологічного дослідження. Вимірювання у психології. Шкали вимірювання. 
Основні поняття математичної статистики. Статистичні спостереження. Аналіз зв’язку між 
змінними. Основи кореляційно-регресійного аналізу. Лінійна регресія. Методи 
статистичного висновку. Статистичні гіпотези. Дисперсійний аналіз.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Кириченко В. В. Основи інформатики та використання ЕОМ у психології : курс лекцій. 

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 59 с. 

2. Клімчук В.О. Математичні методи у психології. Навчальний посібник для студентів 

психологічних спеціальностей. Київ: Освіта України, 2009. 288 с. 

3. Руденко В.М., Руденко Н.М. Математичні методи в психології. Рівне: видавець Олег 

Зелень, 2007. 496 с.  

4. Сільченко М.В., Кучерява Т.О., Красюк Ю.М. Інформатика. Комп’ютерний аналіз 

економічних даних: моніторинг знань: зб. практ. завдань. Київ: КНЕУ, 2013. 354 с. 

5. Телейко А.Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології: Навч. посіб. Київ: 

МАУП, 2007. 421 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, розв’язування задач, використання 

мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 або 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, контроль виконання практичних 

робіт, контроль виконання самостійних індивідуальних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри  

комп’ютерних технологій  

та економічної кібернетики                                                        П.М. Грицюк, д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 
1. Code: - 
2. Title: COMPUTER METHODS FOR PRACTICAL PSYCHOLOGY 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the first (Bachelor’s degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2-4; 

6. Semester when the discipline is studied: 3-8 ; 

7. Number of established ECTS credits: 3,0.  

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Babych T.Iu., Candidate of 

Economic Sciences, Associated Professor 

9. Results of studies: the student must be able to: 

• use mathematical methods to process psychological research statistics; 

• identify correlations between the data being tested; 

• apply statistical criteria to test hypotheses in psychological research; 

• have skills in Excel spreadsheets and Statistica software; 

• visually present the results of the analysis; 

• use "cloud" technologies in practice. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent preparation, control measures 

11.  Disciplines preceding the study of the specified discipline:  Informatics and computer. 

12. Course contents: Modern information technologies. Cloud information technology in the practical 

psychologist activity. Processing and computer analysis of statistical data from scientific psychological 

research. Measurement in Psychology. Scales of measurement. Basic concepts of mathematical statistics. 

Statistical observations. Analysis of the relationship between variables. Fundamentals of correlation-

Regression analysis. Linear Regression. Methods of statistical inference. Statistical hypotheses. Analysis 

of variance. 

13. Recommended educational editions:  
1. Кириченко В. В. Основи інформатики та використання ЕОМ у психології : курс лекцій. 

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 59 с. 

2. Клімчук В.О. Математичні методи у психології. Навчальний посібник для студентів 

психологічних спеціальностей. Київ: Освіта України, 2009. 288 с. 

3. Руденко В.М., Руденко Н.М. Математичні методи в психології. Рівне: видавець Олег 

Зелень, 2007. 496 с.  

4. Сільченко М.В., Кучерява Т.О., Красюк Ю.М. Інформатика. Комп’ютерний аналіз 

економічних даних: моніторинг знань: зб. практ. завдань. Київ: КНЕУ, 2013. 354 с. 

5. Телейко А.Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології: Навч. посіб. Київ: 

МАУП, 2007. 421 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures - 14 hours, practical classes – 16 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, problem solving, use of multimedia 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control: completion at the end of the semester. 

   Current control (100 points): testing, questioning, control of the practical classes implementation, 

control of the independent individual tasks implementation.    

   16. Language of teaching:  Ukrainian.  
 
Head of the Computer Technology 

and Economic Cybernetics department, 

Doctor of Economics, professor      P.M. Hrytsiuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


