
ПЕРЕДМОВА 

Інформаційні системи і технології  сприяють професійному розвитку 

психолога.  Вони надають  можливість ознайомитися з новинами психологічних 

досліджень, обмінятися з колегами інформацією сучасними комунікаційними 

засобами, проводити  комп’ютерну психодіагностику  з допомогою професійного 

інструментарію,  прискорювати обробку даних психологічних спостережень, 

застосовувати комп’ютерні технології в корекційно-розвивальній роботі 

практичного психолога. У програмі розкриті можливості застосування сучасних 

інформаційних технологій в психології. 

Мета навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології» є 

формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної 

культури, набуття практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною 

технікою і використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання 

різноманітних задач фахової галузі. 

Завдання навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології» є: 

теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти з питань державної 

інформаційної політики, електронного урядування, інформаційно-аналітичного 

забезпечення фахової галузі, інформаційних систем та автоматизованого робочого 

місця фахівця, сучасних хмарних технологій, електронного документообігу, 

технологій аналізу числових даних, інформаційно-пошукових систем, захисту 

інформації. 

Об’єкт навчальної дисципліни вивчення інформаційних  систем і 

технології, які спрямовані на набуття студентами практичних навичок у 

застосуванні сучасних персональних електронних обчислювальних машин для 

оброблення різних видів інформації; на забезпечення майбутніми фахівцями 

можливості ефективного застосування засобів сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій для розв’язання задач у галузевій діяльності. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є: формування в здобувачів 

вищої освіти системи спеціальних, як теоретичних так і практичних знань    

інформаційно-комунікаційних технологій у галузі психології. 

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти такими 

компетентностями: 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій; 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні (фахові, предметні компетентності): 

- СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

Методи та форми навчання. 

 словесні методи навчання – лекція; 

 пояснювальний метод викладання, використовується під час проведення 

практичних занять; 

 наочні методи навчання: візуальні засоби, комп’ютерні програми, 

демонстрування, самостійне спостереження, презентації; 



 практичні методи навчання індивідуальні та практичні роботи. 

Форми проведення навчання: лекції інформаційні (тематичні); практичні 

роботи; індивідуальна робота студента; підсумкова контрольна робота студентів, 

тестування на комп’ютері. 

Організація поточного та підсумкового контролю знань: презентації 

результатів виконаних завдань та досліджень; студентські презентації та виступи 

на наукових заходах, тестові опитування, підсумковий контроль - 

диференційований залік. 

РЕЗУЛЬТАТИ  НАВЧАННЯ 

Програмними результатами навчання є: 

ПРН2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань; 

ПРН8. Презентувати результати власних досліджень усно/письмово для 

фахівців і нефахівців; 

 ПРН11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій; 

ПРН16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога; 

 ПРН17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

 

 

 


