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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

«Обробка і аналіз результатів психологічного дослідження» є 

загальноосвітнім курсом професійної підготовки майбутніх магістрів – 

психологів, що спрямована на: засвоєння методів аналізу та обробки 

результатів тестування, опитування, анкетування; визначення кількісних 

показників результатів психологічних досліджень поведінки особистості; 

формування загально-математичної та соціально-психологічної культури 

студентів; оволодіння методами експертної оцінки якісних показників та 

характеристик суб’єктів дослідження. Знання з «Обробки і аналізу 

результатів психологічного дослідження» допоможе студентам розкрити 

свій потенціал психолога-дослідника, зрозуміти особливості використання 

кореляційного та факторного аналізу, методу експертних оцінок, що 

дозволить їм надалі ефективно розбудовувати методологію організації та 

проведення наукових психологічних досліджень. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Мета даного навчального курсу «Обробка і аналіз результатів 

психологічного дослідження» полягає у розкритті можливостей 

математичних (зокрема статистичних) методів обробки соціально-

психологічних характеристик, а також встановлення кореляційних зв’язків 

та закономірностей поведінки особистості в реальних умовах життя. 

 

Мова 

викладання 

Українська 

 

 

Навчальне навантаження Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Загальна 

кількість 

год. 



Денна форма 22 28 70 120 

Заочна форма  8 4 108 120 

 

 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програмного 

РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі 

програмні результати навчання: 

 

ПРНК02 
Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів. 

ПРНК06 

Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацїі, узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні 

висновки.  

ПРНК07 

Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми 

наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності, 

інтерпретувати дані психологічних досліджень та іншої емпіричної 

інформації з використанням пояснювальних можливостей психологічної 

теорії. 

ПРНА03 

Проводити самостійні наукові дослідження в межах здобутої спеціальності 

з тем, повністю нерозроблених або недостатньо розроблених у вітчизняній і 

закордонній науці, з залученням широкого кола первинних і вторинних 

джерел.  

ПРНА05 
Узагальнювати результати власних наукових досліджень у формі наукових 

звітів різних форм (тез, статей, доповідей, презентацій). 

ПРНП02 
Вирішувати складні фахові завдання (практичні та дослідницькі) з опорою 

на доступні ресурси. 

ПРНП11 Обґрунтовувати та управляти проектами або комплексними діями. 

 
Результати 
навчання 

 

Символ 

ПРН 

 

Після успішного завершення курсу 

цієї навчальної здобувач вищої 

освіти буде: 

 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК02 

ПРНК07 

ПРНП02 

ПРНП11 

Розуміти, що таке емпіричний 

розподіл, вміти створювати 

первинну таблицю даних. 

Формувати вибірку з генеральної 

сукупності  суб’єктів дослідження 

Лекції, презентації 

у форматі Power 

Point, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування, 

презентації у 

форматі Power 

Point, письмове 

узагальнення 

ПРНК07 

ПРНА03 

ПРНА05 

ПРНП11 

Створювати графічне представлення 

експериментальних даних 

(гістограма, полігон частот, полігон 

накопичених частот) 

Лекції, презентації 
у форматі Power 
Point, практичні 

заняття, 
консультації, 

самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування, 

презентації у 

форматі Power Point, 

письмове 

узагальнення 



ПРНК07 

ПРНА05 

ПРНП02 

ПРНП11 

Визначати числові характеристики 

вибірки (характеристики 

положення: середнє арифметичне, 

медіана, мода; характеристики 

розсіювання: розмах варіації, 

дисперсія, стандартне відхилення, 

коефіцієнт варіації; середнє 

статистичне) 

Лекції, презентації 
у форматі Power 
Point, практичні 

заняття, 
консультації, 

самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування, 

презентації у 

форматі Power Point, 

письмове 

узагальнення 

ПРНК06 

ПРНА03 

ПРНА05 

ПРНП02 

Аналізувати і розуміти функції 

розподілу випадкових величин 

(математичне очікування, моменти 

вищих порядків, нормальний 

розподіл, розподіл Стьюдента, 

розподіл Фішера тощо)  

Лекції, презентації 
у форматі Power 
Point, практичні 

заняття, 
консультації, 

самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування, 

презентації у 

форматі Power Point, 

письмове 

узагальнення 

ПРНК02 

ПРНК06 

ПРНА05 

ПРНП11 

Виокремлювати і використовувати 

критерії значущості щодо перевірки 

гіпотези дослідження (нуль-гіпотеза, 

альтернативна гіпотеза). Розуміти 

критерії, що гуртуються на 

нормальному розподілі. Знати типи 

критеріїв погодження, а також 

непараметричні критерії. 

Лекції, презентації 
у форматі Power 
Point, практичні 

заняття, 
консультації, 

самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування, 

презентації у 

форматі Power Point, 

письмове 

узагальнення 

ПРНК02 

ПРНА03 

ПРНА05 

ПРНП11 

Володіти елементами регресійного 

та кореляційного аналізу  

(створювати регресійні моделі, 

проводити оцінку параметрів 

рівняння регресії, оцінювати 

стандартну похибку, розуміти що 

таке поліноміальна регресія, вміти 

розраховувати коефіцієнти 

кореляції, будувати поле кореляції)  

Лекції, презентації 
у форматі Power 
Point, практичні 

заняття, 
консультації, 

самостійна робота 

Перевірка 

самостійної роботи, 

усне опитування, 

презентації у 

форматі Power Point, 

письмове 

узагальнення 

 
Зміст 

навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна 

ф/н) 

Тема 1. 

Основні поняття обробки та 

аналізу результатів психологічного 

дослідження  

ПРНК02 

ПРНК07 

ПРНП02 

ПРНП11 

2/4/8 (денна ф/н) 

1/1/10 (заочна ф/н) 

Тема 2. 
Емпіричний розподіл.. Генеральна 

сукупність. Поняття вибірки 

ПРНК07 

ПРНА03 

ПРНА05 

ПРНП11 

2/2/6 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 3. Числові характеристики вибірки 

ПРНА03 

ПРНА05 

ПРНП02 

2/2/8 (денна ф/н) 

1/-/12 (заочна ф/н) 

Тема 4. Основи теорії оцінок 

ПРНК07 

ПРНА05 

ПРНП02 

ПРНП11 

2/2/6 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 5. Оцінка генеральних параметрів 
ПРНК06 

ПРНА03 

2/2/6 (денна ф/н) 

-/1/10 (заочна ф/н) 



ПРНА05 

ПРНП02 

Тема 6. 
Критерії значущості і перевірка 

гіпотез 

ПРНК02 

ПРНК06 

ПРНА05 

ПРНП11 

4/4/8(денна ф/н) 

1/-/12 (заочна ф/н) 

Тема 7. Основи регресійного аналізу 

ПРНК07 

ПРНА03 

ПРНА05 

 

2/2/6 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 8. Кореляційний аналіз 

ПРНК03 

ПРНА01 

ПРНА07 

2/2/6 (денна ф/н) 

1/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 9. Факторний аналіз 

ПРНК02 

ПРНК06 

ПРНА05 

ПРНП11 

2/4/4(денна ф/н) 

-/1/12 (заочна ф/н) 

Тема 10 Коефіцієнт рангової кореляції  

ПРНК02 

ПРНА03 

ПРНА05 

ПРНП11 

2/4/8 (денна ф/н) 

1/1/12 (заочна ф/н) 
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Iнформацiйнi ресурси: 

1. Психологія: схеми, таблиці, коментарії: навчально–наочний 

посібник / [друге перероблене видання.] / О.М Пасько., О.М. Цільмак. [за 

загал. ред. Цільмак О.М.] – Одеса: ОДУВС, 2015. – 271 с. – з іл. – Електрон. 

дан. ( 1 файл ). – Режим доступу: 

http://www.oduvs.edu.ua/navch_pidruch_psixolog.html – Назва з экрану. 

2. Библиотека психологического форума «MyWord.ru» [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http:// psylib. myword. ru. 

3. «Психея» [Электронный ресурс] — (Режим доступа: 

http://www.psycheya.ru). 

4. Виртуальная библиотека по психологии. - [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http:// scitylibrary.h11.ru/Library.htm 

5. «Каталог психологической литературы». - [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http: //www.psycatalog. ru 

6. Hullmann A.  Trends in Information and Communication 

Technology on Disability Policy and Practice. National Council on 

Disability, Washington DC., 2006.-Р.1-55 www. librarу-odeku. 16 mb. com. 

http://www.oduvs.edu.ua/navch_pidruch_psixolog.html


7. Веряев А.А., Шалаев И.К. От образовательных сред к 

образователь-ному пространству: культурологический подход к 

проблеме. URL : https://www.altspu.ru/ Journal/pedagog/ 

pedagog_5/a03.html  

 

Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність 

- це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими 

мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ "ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

 доповіді та повідомлення на семінарах 25 

 виконання письмових індивідуальних завдань, рефератів, 

контрольних робіт 
15 

 опитування на семінарських заняттях 10 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 50 

 письмова компонента 25 

 усна компонента 25 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

https://www.altspu.ru/%20Journal/pedagog/%20pedagog_5/a03.html
https://www.altspu.ru/%20Journal/pedagog/%20pedagog_5/a03.html
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Вимоги викладача: 

вимоги до 

відвідування занять 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє  

ознайомлення з рекомендованою літературою. Підготовка 

презентацій, рефератів та доповідей за темами навчальної дисципліни. 



 


