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Tematy Metody wykorzystania technologii komputerowej 

Całkowita liczba punktów i liczba godzin 

studiowania dyscypliny 

3,0 punktów / 90 godzin 

Rodzaj kontroli końcowej Zaliczenie 

Nauczyciel Boreychuk Iryna Olehivna 

Profil nauczyciela (w) na stronie internetowej 

wydziału, w sieci społecznościowej 

http://kzpp-rshu.org.ua/ 

 

E-mail nauczyciela: irina_boreychuck@mail.ru 

Link do konwencji edukacyjnej tej dyscypliny 

w CMS Moodl (jeśli jest dostępny) lub w innym 

zasobie 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/ 

Język instrukcji ukraiński 

Konsultacje  Konsultacje okulistyczne: 2 lata tygodniowo zgodnie z 

harmonogramem. 

Konsultacje online: Wtorek od 8:00 do 10:30 

 

http://kzpp-rshu.org.ua/
http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/


Cele dyscypliny 

Cel nauczanie kursu w dostarczaniu studentom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania nowoczesnych 

technologii informacyjnych i zautomatyzowanych systemów informacyjnych w działalności praktyczno-badawczej psychologów.  

Zadanie kierunek - polegają na nabyciu przez studentów wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie: 

 graficzne przedstawienie danych podczas badań psychologicznych; 

 technologie informacyjne do konstruowania, interpretowania i analizowania wyników eksperymentów psychologicznych; 

 technologie informacyjne do tworzenia i wykorzystywania zautomatyzowanych i zdalnych systemów przesłuchań i testów; 

 technologie informacyjne do rozwoju nowych technik psychodiagnostycznych; 

 technologie wyszukiwania informacji zorientowanych zawodowo (w tym na zagranicznych stronach internetowych). 

 

Zgodnie z programem edukacyjno-zawodowym „Psychologia” specjalność 053 „Psychologia praktyczna” I stopnia (licencjata) studiów 

wyższych, studenci w trakcie studiowania tego kierunku muszą posiadać następujące kompetencje: 

Kompetencje ogólne (GQ): 

LC1 Umiejętność zastosowania wiedzy w sytuacjach praktycznych; 

ZK3.Umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

Kompetencje zawodowe (SC) 

SC4 Umiejętność samodzielnego gromadzenia i krytycznego przetwarzania, analizowania i podsumowywania informacji psychologicznych z 

różnych źródeł 

SK7 Umiejętność analizy i systematyzacji wyników, formułowania uzasadnionych wniosków i rekomendacji 

 

 

Programowalne efekty uczenia się 

PR03. Szukaj informacji z różnych źródeł, w tym wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do rozwiązywania 

problemów zawodowych. 

PR08 Przedstaw wyniki własnych badań ustnie / pisemnie profesjonalistom i niespecjalistom. 

 

Warunki wstępne studiowania dyscypliny w celu kształtowania programowych efektów uczenia się i kompetencji 

Wydajność opanowanie treści dyscypliny "Metody wykorzystania technologii komputerowej»Znacząco wzrośnie, jeśli kandydat opanował 

wcześniej materiał z takich dyscyplin jak:„ Psychologia ogólna ”,„ Practicum ZP ”,„ Psychodiagnostyka ”.  

W procesie studiowania dyscypliny stosuje się zarówno motywację wewnętrzną, jak i zewnętrzną studentów, a mianowicie: różne metody 

motywowania, stymulowania, zaangażowania w działalność naukową, które wyznaczają kierunek, intensywność uczenia się oraz promują zdolności 

twórcze i kreatywność szkolnictwa wyższego. dla przyszłego życia chęć zdobycia prestiżu wśród rówieśników i nauczycieli.  

Wspólne (grupowe) działania przyczyniają się do aktywizacji i efektywności szkolnictwa wyższego, wychowania między nimi humanitarnych 

relacji, samodzielności, umiejętności udowodnienia i obrony swojego punktu widzenia, a także wysłuchania opinii rówieśników, kultury dialogu, 

odpowiedzialności za swoją pracę. 



Samodzielna praca osób ubiegających się o wykształcenie wyższe polega na: przygotowaniu do zajęć stacjonarnych (wykłady i ćwiczenia); 

wykonanie indywidualnych zadań z dyscypliny w trakcie semestru; praca nad określonymi tematami dyscyplin naukowych, które są zgłaszane do 

samodzielnego opracowania; przygotowanie do wszystkich rodzajów kontroli (bieżąca, końcowa); udział w zajęciach do wyboru, specjalnych 

seminariach itp.; udział w pracach naukowych i naukowo-metodycznych działów, udział w konferencjach naukowych i naukowo-praktycznych, 

seminariach, konkursach, olimpiadach itp. 

 

  

Lista tematów 

Moduł treści 1. Wprowadzenie 

Temat 1. Wprowadzenie do komputerów i technologii informatycznych. Przedmiot i zadania.Pojęcie technologii informacyjnej. Wykorzystanie 

technologii informacyjnych w pracy psychologa. Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjnych w analizie danych 

Temat 2. Podstawowe pojęcia i kategorie teorii i praktyki przetwarzania danych. Czynniki, znaki, zmienne. Obserwacja statystyczna. Wagi 

pomiarowe. Pobieranie próbek i jego charakterystyka. Hipotezy statystyczne. Kryteria statystyczne. 

Temat 3. Zastosowanie kryteriów statystycznych w przetwarzaniu danych na komputerze. Informacje ogólne. Testy na dwóch próbach. Testy 

nieparametryczne 

 

MODUŁ TREŚCI 2. Formy i metody wykorzystania technologii komputerowych w pracy psychologa 

Temat 4. Wykorzystanie zasobów internetowych informacji w pracy psychologa. Zapoznanie się z witrynami wydziałów psychologicznych 

uczelni wyższych i placówek naukowych specjalizujących się w tematyce psychologicznej. Zapoznaj się z bibliotekami elektronicznymi o tematyce 

psychologicznej. 

Temat 5. Technologie zdalnego zadawania pytań i testowania w oparciu o Intranet. Korzystanie z systemów wyszukiwania informacji. 

Wykorzystywanie Internetu do prowadzenia badań psychologicznych. Technologie edukacji na odległość. 

Temat 6. Wykorzystanie najnowszych technologii komputerowych w początkowym procesie w placówce edukacyjnej. Technologie uczenia się 

informacji. Informatyzacja edukacji. Kreatywność komputerowa. Oprogramowanie edukacyjne. 

 

Zalecana literatura i źródła informacji 

Podstawowy 

1. Glinsky JM Internet: Sieci, HTML i telekomunikacja: Podręcznik. instrukcja / Ya. M. Glinsky, VA Ryazhskaya. - Lwów: SPD Hlynsky, 2007. - 

224 str. 

2. Jackson P. Wprowadzenie do systemów ekspertowych / P. Jackson; pas ruchu. z angielskim D. Ya. Ivanenko. - М .: Вильямс, 2001. - 624 с. 

3. Duke VA Psychodiagnostyka komputerowa / VA Duke. - СПб. : Питер, 1994. —276 с. 

4. Informatyka i technika komputerowa: podręcznik. sposób. / LM Dibkova. - wyd. 3, Ext. –.K.: Akademvidav, 2011. - 464 pkt. 

5. Informatyka: ekspresowe przygotowanie do testów internetowych: podręcznik. ręczna / VM Titov, ON Rubalskaya, OV Malenkova; pod red. ON 

Rubalskaya. - М .: Финансы и статистика, 2010. - 240 с. 

6. Nasledov AD Metody matematyczne w badaniach psychologicznych / AD Nasledov. - СПб. : Речь, 2006. - 392 с. 



7. Khakhanovsky VG Metody matematyczne w psychologii: podstawowe pojęcia, terminy i definicje: praktyka pedagogiczna. sposób. / VG 

Khakhanovsky, OE Pakrysh, OM Khlon. - К .: Київськ. nat. Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Spraw, 2010. - 68 pkt. 

 

dodatkowo 
8. Wasserman LI Diagnostyka psychologiczna i nowe technologie informacyjne. / LI Wasserman, VA Duke, BV Iovlev, KR Chervinskaya. - СПб. : 

СЛП, 1997. - 203 с. 

9. Nasledov AD SPSS: Komputerowa analiza danych w psychologii i naukach społecznych / AD Nasledov. - СПб. : Питер, 2007.— 416 с. 

Linki do witryn 

1. http://psychology.net.ru 

2. http://www.psyhologam.ru 

3. http://psyhologu.blogspot.com 

4. http://www.koob.ru 

5. http://www.citforum.ru  

 

Sprzęt i oprogramowanie 

Wsparcie informacyjne składa się z zasobów bibliotecznych RDGU, możliwości pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), pracy własnej strony 

internetowej oraz urządzeń mobilnych do komunikacji online. W okresie między sesjami student potrzebuje dostępności sprzętu komputerowego i 

biurowego do wykonywania zadań samodzielnej pracy. Oprogramowanie użytkowe do pracy z treściami edukacyjnymi dyscypliny i wykonywania 

przewidzianych typów działań edukacyjnych: edytor tekstu MS Word do tworzenia dokumentów; Microsoft EXEL do tabelarycznego przetwarzania i 

analizy danych; program do tworzenia prezentacji (Microsoft Power Point). 

 

 
Rodzaje i metody szkolenia i oceniania 

Kod i nazwa kompetencji (wg OPP) Kod i nazwa wyniku uczenia się programu 
Metody 

nauczania 

Metody 

oceny 
efektów 

uczenia się 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych 
sytuacjach 

PR8. Przedstaw wyniki własnych badań ustnie / 
pisemnie profesjonalistom i niespecjalistom 

MH1, MH2, 
MH3, MH5 

MO1, MO7, 
MO8, MO9 

http://psychology.net.ru/
http://www.psyhologam.ru/
http://psyhologu.blogspot.com/
http://www.koob.ru/


ZK3.Umiejętności w zakresie korzystania z technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych 

 

PR3. Szukaj informacji z różnych źródeł, w tym 
wykorzystanie technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych do rozwiązywania problemów 

zawodowych 

MH1, MH3 MO4, MO3 

SC4. Umiejętność samodzielnego gromadzenia i 

krytycznego przetwarzania, analizowania i 
podsumowywania informacji psychologicznych z różnych 

źródeł 

PR3. Szukaj informacji z różnych źródeł, w tym 
wykorzystanie technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych do rozwiązywania problemów 

zawodowych. 

MH1, MH3 MO4, MO3 

SK7. Umiejętność analizy i systematyzacji wyników, 

formułowania uzasadnionych wniosków i rekomendacji 
PR8. Przedstaw wyniki własnych badań ustnie / 

pisemnie profesjonalistom i niespecjalistom 

MH1, MH2, 

MH3, MH5 

MO1, MO7, 

MO8, MO9 

 

METODY NAUCZANIA 

MN1 - metoda werbalna (wykład, dyskusja, wywiad itp.);  

MH2 - metoda praktyczna (laboratorium i zajęcia praktyczne);  

MH3 - metoda wizualna (metoda ilustracji i metoda demonstracji); 

MH4 - praca z literaturą edukacyjną i metodyczną (podsumowanie, podsumowanie, opatrzenie adnotacjami, recenzja, opracowanie abstraktu); 

MH5 - metoda wideo w połączeniu z najnowszymi technologiami informacyjnymi i komputerowymi narzędziami uczenia się (na odległość, 

multimedia, zorientowanie na sieć itp.). 

MH6 - samodzielna praca (rozwiązywanie problemów);  

MH7 - samodzielna praca naukowa. 
 

METODY OCENY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA 

MO2 - ankieta ustna lub pisemna  

MO4 - testowanie; 

MO6 - eseje, eseje; 

MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań;  

MO8 - prezentacje i wystąpienia na imprezach naukowych; 

MO9 - ochrona pracy laboratoryjnej i praktycznej;  

 



 
Rozkład punktów uzyskanych przez studentów szkół wyższych za studiowanie dyscypliny 

«Metody wykorzystania technologii komputerowej ” 
 
 

Bieżące testy i niezależna praca 
Test 

końcowy 
INDZ Suma 

Moduł treści 1 Moduł treści 2 

20 20 100 
T1-3 T4-6 

15 15 

Sterowanie 

modułowe - 15 

punktów 

Sterowanie 

modułowe - 15 

punktów 

 

System i kryteria oceny na Równieńskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 

. 

Rezultat działalności dydaktycznej kandydata na studia wyższe ocenia się zgodnie z Regulaminem w sprawie oceny wiedzy i umiejętności 

kandydatów na studia wyższe RPUH według następujących poziomów i kryteriów: 

 

Ilości 

punktó

w za 

100- 

skala 

punkto

wa 

Zalicze

nie w 

ECTS 

Wartość 

oceny 

ECTS 

Kryteria oceny 
Poziom 

kompetencji 

Wynik w skali kraju 

badanie test 



90-100 A doskonale 

Kandydat na studia wyższe wykazuje 
szczególne zdolności twórcze, potrafi 
samodzielnie zdobywać wiedzę, bez 
pomocy nauczyciela wyszukuje i 

przetwarza niezbędne informacje, potrafi 
wykorzystać zdobytą wiedzę i 
umiejętności do podejmowania decyzji w 
nietypowych sytuacjach, przekonująco 

argumentuje odpowiedzi, samodzielnie 
ujawnia swoje umiejętności. 

Wysoka 
(kreatywna) 

doskonale 

uznany 

82-89 B 
bardzo 
dobrze 

Absolwent biegle posługuje się materiałem 

teoretycznym, stosuje go w praktyce, 
swobodnie rozwiązuje ćwiczenia i 
problemy w standardowych sytuacjach, 
samodzielnie poprawia błędy, których 

liczba jest niewielka 

Wystarczające 
(zmienna 

konstruktywna) 

w porządku 

74-81 C w porządku 

Kandydat z wyższym wykształceniem 
potrafi porównać, podsumować, 

usystematyzować informacje
 doprowadziło nauczyciel na 
ogół samodzielnie stosuje go w praktyce; 
kontrolować własne działania; poprawiać 

błędy, wśród których są istotne, wybierać 
argumenty potwierdzające opinie 



64-73 D 
zadowalaj

ąco 

Kandydat z wyższym wykształceniem 

odtwarza znaczną część materiału 
teoretycznego, wykazuje znajomość i 
zrozumienie podstawowych przepisów, z 
pomocą nauczyciela może analizować 

materiał dydaktyczny, poprawiać błędy, 
wśród których znajduje się znaczna liczba 
istotnych 

Średni 
(reprodukcyjny) 

zadowalająco 

 

60-63 E dość 

Kandydaci na studia wyższe posiadają 
materiał dydaktyczny na poziomie 

wyższym niż podstawowy, znaczna jego 
część odtwarza na poziomie 
reprodukcyjnym. 

35-59 FX 

niezadowal
ający z 

możliwości
ą 

ponownego 
montażu 
kontroli 

semestralne

j 

Wnioskodawca dysponuje materiałem na 

poziomie poszczególnych fragmentów, 
które stanowią niewielką część materiału 

edukacyjnego. 

Niski (chłonny-
produktywny) 

niedostatecznie nie przypisano 

1-34 F 

niezadowal

ający z 
obowiązko

wym 
ponownym 

studiowanie
m 

dyscypliny 

Kandydat na studia wyższe dysponuje 
materiałem na poziomie elementarnego 

rozpoznawania i odtwarzania 

poszczególnych faktów, elementów, 
przedmiotów. 

Niski (chłonny-
produktywny) 

niedostatecznie nie przypisano 

 



Ocena końcowa (ogólna) z dyscypliny jest sumą ocen (punktów) ocenianych za poszczególne oceniane formy aktywności edukacyjnej: bieżąca 

i końcowa ocena stopnia opanowania materiału teoretycznego na zajęciach oraz samodzielnej pracy (kontrola modułowa); ocena (punkty) za testy 

laboratoryjne; ocena (punkty) za zajęcia praktyczne; ocena przez IDP; ocena (punkty) za udział w konferencjach naukowych, konkursach, 

przygotowywanie publikacji naukowych itp. 

Kandydaci na studia wyższe po zajęciach stacjonarnych mają prawo do podwyższenia swojej oceny tylko na egzaminach (końcowej kontroli 

modułowej) zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej. Test jest ustalany na podstawie wyników aktualnego sterowania modułowego, 

przeprowadzany jest po zakończeniu nauki z dyscypliny. 
 

Polityka dyscypliny 
Organizując proces kształcenia, kandydaci, nauczyciele, metodycy i administracja działają zgodnie z: Regulaminem organizacji procesu 

kształcenia w RDGU, Regulaminem rzetelności akademickiej, Regulaminem oceny wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o wykształcenie, 

Regulaminem praktyk, Regulaminem wewnętrznego zapewniania jakości . 

Każdy nauczyciel ustala system wymagań i zasad postępowania dla studentów uczelni wyższych na zajęciach, informuje ich o zasadach 

wykonywania różnego rodzaju pracy. Jednocześnie należy liczyć się z frekwencją na zajęciach i aktywnością na zajęciach praktycznych; (nie) 

dopuszczalność nieobecności i opóźnień na zajęciach; korzystanie z telefonu komórkowego, tabletu lub innych urządzeń mobilnych podczas lekcji; 

nieterminowe wykonanie zadania itp. 

 

Polityka uczciwości 

Kandydaci na studia wyższe, wykonujący pracę samodzielną lub indywidualną, muszą przestrzegać zasady uczciwości. W przypadku plagiatu w 

jakimkolwiek rodzaju pracy kandydata otrzymuje ocenę niedostateczną i musi ponownie wykonać zadania przewidziane w sylabusie.  

 

 
 

 


