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1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім'я, по батькові: Клочко Алла Олексіївна 

Науковий ступінь 

(спеціальність): 

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 

«Теорія та методика професійної освіти» 

Вчене звання 

(спеціальність): 

Доцент кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту 

Посада: Доцент  кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0622-3419 

Профіль: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OMOP

Az0AAAAJ&hl=ru 

e-mail: allalider1410@gmail.com 

Контактний телефон: +38067-426-15-48 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 6 

Лекції: 10 

Лабораторні заняття: - 

Практичні заняття: 12 

Самостійна робота: 158 

Курсова робота: - 

Вид контролю: залік 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: очна / дистанційна (з використанням репозитарію та 

програмного ресурсу Zoom)  

 

3. Інформація про доступність в мережі  

Профіль навчальної  

дисципліни 

-   

Репозитарій навчальної 

дисципліни: 

Доступ надається в індивідуальному порядку 

Консультації: 15.04.2020 р. 18:30 

Підключення до конференції Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/134293787?pwd=TDZFUUVJRWhWUVdUTHlH

bWdSQXlMUT09 

Індикатор конференції: 314293787 

Пароль: 018139 

22.04.2020 р. 19:00 

Підключення до конференції Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/322702641?pwd=OWVjUEdBMEtqSERQTDZlS0

FrY2FRQT09 

Індикатор конференції: 232702641 

Пароль: 014545 

 

https://orcid.org/0000-0003-0622-
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OMOPAz0AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OMOPAz0AAAAJ&hl=ru
mailto:allalider1410@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/134293787?pwd=TDZFUUVJRWhWUVdUTHlHbWdSQXlMUT09
https://us04web.zoom.us/j/134293787?pwd=TDZFUUVJRWhWUVdUTHlHbWdSQXlMUT09
https://us04web.zoom.us/j/322702641?pwd=OWVjUEdBMEtqSERQTDZlS0FrY2FRQT09
https://us04web.zoom.us/j/322702641?pwd=OWVjUEdBMEtqSERQTDZlS0FrY2FRQT09
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4. Перелік компетентностей та результатів навчання,  

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 

Здатність оцінити кількісно і якісно досліджувані явища та процеси  

(ЗК 1). 

Здатність імплантувати у професійну діяльність основи математичної 

статистики і принципи організації статистичної роботи (ЗК 2). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

(ЗК 3). 

Очікувані результати навчання: 

Оволодіння знаннями математичний апарат в процесі проведення 

наукового дослідження у різних галузях психології (РН 1). 

Здатність збирати, систематизувати й аналізувати статистичну інформацію (РН 2). 

Вміння та практичні навички проводити пошук інформації та аналізувати, 

систематизувати, узагальнювати її, а також проводити експериментальні та 

теоретичні дослідження і робити обґрунтовані висновки з питань соціальної та 

екологічної безпеки діяльності(РН 3). 

Навички міжособистісної взаємодії(РН 4). 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна:  

Обізнаність в питаннях математичної статистики (ПРН 3). 

Вміння та практичні навички здійснювати статистичний аналіз та 

узагальнення соціально-психологічної інформації, забезпечувати формування 

науково обґрунтованих висновків та пропозицій. Готувати аналітичні та 

статистичні матеріали для доповідей, звітів, статей, тощо (ПРН 9). 

Навички міжособистісної взаємодії(ПРН 14). 

 

5. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (практична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання. 

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні методи 

навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здібностей 

пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, кейси. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах навчання 

і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями за 

темами навчальної дисципліни.  

 

6. Мета та завдання навчальної дисципліни 
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Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої 

освіти знаннями за напрямом «Математична статистика та математичні методи 

в психології» та відповідними уміннями і здатностеми для здійснення 

ефективної професійної діяльності за спеціальністю. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

7.Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній дисципліні 

(пререквізити): загальна психологія. 

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): експериментальна 

психологія, психодіагностика, психологічна експертиза. 

 

8. Структура курсу та форма контролю знань 

Н
о

м
ер

 

ти
ж

н
я
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість  

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СР 

Змістовній модуль 1 

1 Лекція 1 Вимірювання у психології 2    1 

Практичне 

заняття 1 

Шкали вимірювання: 

номінативна, порядкова, 

інтервальна, шкала рівних 

відношень. Одиниці 

вимірювання 

  2  6 

Самостійна 

робота 1 

Роль вимірювання у 

психології, джерела даних 

(самоспостереження, 

експертна оцінка, 

інструментальне 

вимірювання, об’єктивне 

тестування) 

   32 8 

2 Лекція 2 Сукупності та вибірки 2    1 

Практичне 

заняття 2 

Перевірка масиву даних на 

нормальність розподілу 

досліджуваної ознаки 

  2  6 

Самостійна 

робота 2 

Способи формування 

вибіркових сукупностей і 

статистична оцінка 

вибіркових характеристик 

   32 8 

3 Лекція 3 Статистична перевірка 

гіпотез 

2    1 

Практичне 

заняття 3 

Перевірка статистичних 

гіпотез при виявленні 

відмінностей 

  2  6 



 

 

5 

 

(співставлення) у рівні 

досліджуваної ознаки 

Самостійна 

робота 3 

Помилки першого та 

другого порядку при 

відхиленні чи прийнятті 

нульової гіпотези. Рівні 

статистичної значущості 

   30 8 

4 Лекція 4 Статистичне 

обґрунтування та 

математичне оформлення 

залежностей 

2    1 

Практичне 

заняття 4 

Кореляція Пірсона. 

Кореляція Спірмена 

  2  6 

Самостійна 

робота 4 

Особливості підготовки 

даних психологічного 

дослідження до кореляції 

Пірсона.  

Особливості підготовки 

даних психологічного 

дослідження до рангової 

кореляції Спірмена 

   30 8 

5 Лекція 5 Математичне планування 

експерименту 

2    1 

Практичне 

заняття 5 

Лінійна регресія 

 

  2  6 

Практичне 

заняття 6 

Розрахунок факторних 

вагів 

 

  2  6 

Самостійна 

робота 5 

Використання факторного 

аналізу для прогнозування 

параметрів 

експериментального 

дослідження 

   34 8 

Всього за змістовний модуль 1 – 180 год. 10 - 12 158 76 

Залік 24 

Всього з навчальної дисципліни – 180 год. 100 

 

Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 6 балів). 

Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР 1 – 8 балів, СР 2 

– 8 балів, СР 3 – 8 балів, СР 4 – 8 балів, СР 5 – 8 балів). 

Підсумковий контроль – залік (24 бали). 

 

9. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 

1 бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
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навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. При виявлені у матеріалах курсу помилок, у тому числі описок, 

некоректного подання ілюстрацій, тощо, здобувачі вищої освіти отримують 

заохочувальні бали – 0,2 бали за кожну помилку. Для цього необхідно на 

електронну адресу викладача надіслати наступну інформацію: назва документу 

в якому зроблено помилку, сторінка та абзац (номер таблиці / номер рисунку) 

де знаходиться ця помилка, опис помилки та вірний правопис / значення. За 

плагіат та некоректну поведінку, у тому числі запізнення) знімаються штрафні 

бали. За плагіат – 25 балів; некоректну поведінку від 0,2 балів до 5 балів 

включно. 

 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою по видам 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій і практичних занять 11 

Участь у кейсах на практичних заняттях  25 

Самостійна робота (оформлення результатів кейсів з 

практичних занять, підготовка статей та тез доповідей, 

аналіз інформаційних джерел)  

40 

Залік (тестування за курсом навчальної дисципліни) 24 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види  

навчальної діяльності 

Оцінка за  

шкалою ЄКТС 

Оцінка за  

національною шкалою 

90 - 100 А відмінно 

80 - 89 В 
добре 

65 - 79 С 

55 -64 D 
задовільно 

50 - 54 E 
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35 - 49 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною дисципліною 

«Математична статистика та математичні методи в психології» (електронне 

видання, що знаходиться в репозитарії). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти за 

навчальною дисципліною «Математична статистика та математичні методи в 

психології» (електронне видання, що знаходиться в репозитарії). 
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