
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Мета курсу – формування навичок щодо використання сучасних 

інформаційних технологій та автоматизованих інформаційних систем в 
практичній та науково-дослідницькій діяльності психологів. 

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Практикум із загальної психології», 
«Теоретичні методи психологічного дослідження», «Математичні методи в 
психології», «Психодіагностика». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентами дисципліни «Нейропсихологічна 
діагностика», «Основи індивідуального та сімейного консультування», 
«Психокорекційні інформаційні технології». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: володіння  практичними навичками щодо користування 
мультимедійними технологіями, основами комплексної обробки інформації з 
використанням комп’ютерних мереж, створення електронних систем 
тестування та анкетування.  

Програмні результати навчання: 
знати: класифікацію, напрямки розвитку та особливості використання 

сучасних інформаційних технологій в психологічній галузі; інформаційні 
технології створення та застосування психодіагностичних комп'ютерних тестів 
(в тому числі через мережу Internet). 

уміти: використовувати офісні програмні системи для створення систем 
тестування та анкетування; спеціалізовані програми для проведення 
статистичного аналізу результатів психологічних експериментів; 

володіти: сучасними комп’ютерними технологіями пошуку інформації в 
мережі Інтернет (в тому числі на іншомовних сайтах); мультимедійними 
технологіями пакету Microsoft Office для реалізації візуальних методів Data 
Mining.  

Зміст навчальної дисципліни:  
Сучасні технології отримання та уявлення даних в психології. 

Реалізація візуальних методів Data Mining засобами пакету Microsoft Office. 
Розробка психодіагностичних інформаційних систем засобами пакету Microsoft 
Office. Використання інформаційних WEB-ресурсів в роботі психолога. Сучасні 
технології аналізу та віддаленої обробки даних в психології. Статистичний 
аналіз даних психологічного експерименту на базі сучасних статистичних 
пакетів (SPSS). Технології дистанційного анкетування та тестування на базі 
Intranet та Internet. 

Сутність інформаційних технологій в психології. Моделі, поліпшення 
діагностики та психокорекції, сучасне програмне забезпечення – сутність 
інформаційних технологій в психології. Інформаційна технологія корекції 
когнітивних функцій у хворих на АГ після ішемічного інсульту. 
Психокорекційна інформаційна технологія реабілітації дітей з вадами розвитку. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,0 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 120  годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 60 
години самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: іспит. 
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