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Вступ 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Математичні методи в 
психології" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030102 – «Психологія ». 
 
 
Предмет навчальної дисципліни: 
вивчення таких основних тем, як матрицІ, системи 
алгебраїчних рівнянь, задачі лінійного програмування та методи їх рішення, методи статичного 
аналізу в психології. 
 
            2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета - Навчальна дисципліна „Математичні методи психології ” ознайомити студентів 

із можливостями використання 
математичних методів як в теорії психологічних досліджень, так і у психологічній 
практиці, формувати початкові уміння та навички застосування статистичних 
критеріїв для доведення гіпотез психологічних досліджень, розвивати професійне 
мислення. 
Завдання опанування методів математичної обробки статистичних даних, отриманих в 

результаті проведення експерименту, формулювання висновків. 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: 
- структуру, предмет, основні завдання та методи дисципліни „Математичні 

методи в психології”  
- особливості вимірювання у психології, шкали вимірювання; 
- закони розподілу вибіркових характеристик; 
- параметричні та непараметричні критерії перевірки статистичних гіпотез; 
- специфіку використання кореляційних, факторних та регресійних 
- залежностей. 
вміти: 
- застосовувати математичний апарат в процесі проведення наукового 

дослідження у різних галузях психології; 
- 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; 

- використовувати у соціальній практиці психологічні технології та методики 
математичної обробки психологічного дослідження, виділяти і оцінювати з 
їх допомогою соціальні, політичні, культурні вихідні складові 

соціальнопсихологічних 
явищ; 

-  формувати мету, конкретні завдання та програми дослідження. Створювати 
емпіричну базу та банки даних; 

- перевіряти гіпотези досліджень відповідними статистичними критеріями. 
засвоїти: 
- предмет, Математичні методи психології  її завдання та принципи; 
- структуру, основні завдання та методи дисципліни „Математичні 

методи в психології; 
- критерії перевірки статистичних гіпотез. 

 
Після вивчення дисципліни студенти складають екзамен. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Вимірювання у психології. 
Предмет та завдання курсу. Мета математичної обробки результатів 
психологічного дослідження: узагальнення, опис, пояснення, передбачення та 
контроль. Методи збору даних. Поняття про вимірювання. Роль вимірювання у 
психології, джерела даних (самоспостереження, експертна оцінка, 
інструментальне вимірювання, об’єктивне тестування). Вимірювання як фіксація 
кількості, інтенсивності та тривалості. Шкали вимірювання: номінативна, 
порядкова, інтервальна, шкала рівних відношень. Одиниці вимірювання. Ознаки 
та змінні (неперервні, дискретні, категоріальні, дихотомічні). Точність та 
чутливість вимірювального інструменту. Табличне та графічне подання даних 
психологічного дослідження. 
 
 
Тема 2. Сукупності та вибірки. 
Закони розподілу вибіркових характеристик. Способи формування вибіркових 
сукупностей і статистична оцінка вибіркових характеристик. Визначення 
потрібної чисельності вибірки. Мала вибірка. Ступінь свободи варіації. 
 
Тема 3. Статистична перевірка гіпотез. 
Нульова та альтернативна гіпотези. Помилки першого та другого роду. Поняття рівня 

статистичної значущості. Етапи прийняття статистичного рішення. Поняття нормального 

розподілу. Критерій Пірсона (х2): порівняння емпіричного розподілу з теоретичним, порівняння 

двох експериментальних розподілів, використання критерію х2 для порівняння показників у 

межах однієї вибірки. Критерій Колмогорова – Смірнова. Критерій Фішера. 
 
Тема 4. Статистичне обґрунтування та математичне оформлення залежностей. 
Поняття про статистичне обґрунтування залежностей. Дисперсійний аналіз як метод 

розкладення загальної дисперсії на суму компонент. Статистична оцінка значимості компонент. 

Однофакторний дисперсійний аналіз. Етапи математичного оформлення залежностей: вибір 

рівняння розрахунок коефіцієнтів, перевірка якості рівняння, визначення довірчої зони. 

Графоаналітичний та аналітичний способи розрахунку коефіцієнтів. Метод найменших 

квадратів. 
 
Тема 5. Математичне планування експерименту. 
Поняття про математичне планування експерименту. Стандартний масштаб аргументів. 

Рівняння регресій в стандартному масштабі. Ортогональні плани експерименту, їх послідовна 

побудова. Обчислення коефіцієнтів регресії, їх оцінка через дисперсію адекватності. 

Планування, розрахунок та оцінка результатів одно-, двох- і трьох факторного експериментів. 
 
Тема 6. Статистичні гіпотези та статистичні критерії.  
Поняття гіпотези. Наукові та статистичні гіпотези. Нульова та 
альтернативна гіпотези. Формулювання гіпотез. Статистичний критерій та 
ступінь свободи. Порівняльна характеристика статистичних критеріїв. Перевірка гіпотез 

за допомогою статистичних критеріїв. 
Рівень статистичної значущості. Правила прийняття статистичних 
рішень. Статистичні рішення та ймовірність помилки. Помилки першого та помилки 

другого роду. Таблиці критичних значень. Традиційна інтерпретація 
рівнів значущості. Змістовна інтерпретація статистичного рішення. 
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Класифікація завдань і методів їх розв’язання. 
 
Тема 7. Перевірка статистичних критеріїв на основі 
параметричних критеріїв. 
 Психологічна задача виявлення різниці між двома, трьома та більш 
вибірками. Співставлення рівневих показників у різних вибірках. 
Критерій Стьюдента t (незв’язні вибірки однакових обсягів, незв’язні 
вибірки різних обсягів, зв’язні вибірки). 
Перевірка статистичних гіпотез на основі непараметричних критерій 
Виявлення відмінностей у рівні ознаки. Критерій Розенбаума Q, U – критерій 
Манна-Вітні. Критерій тенденцій Джонкіра S. Оцінювання вірогідності зсуву 
у значеннях ознак.  
 
Тема 8. Поняття про кореляційний зв’язок у психологічних 
Дослідженнях. 
Поняття кореляції у психології і математиці. Моделі зв’язку у шкалах 
інтервалів і відношень. Призначення та обчислення коефіцієнтів кореляції 
Пірсона (rxy). Моделі зв’язку при порядкових вимірюваннях. Коефіцієнт 
рангової кореляції Спірмена (r). Область значень коефіцієнта кореляції та 
рівень статистичної значущості. Особливості інтерпретації коефіцієнта кореляції. 

 
 

МОДУЛЬ 2. 
 

Тема 9. Основи факторного та кластерного аналізу. 
Мета факторного аналізу. Підготовка даних до факторного аналізу 
Інтерпретація результатів факторного аналізу. Задачі про кількість факторів. 
Особливості факторного аналізу та його місце у структурі експерименту. 
Основні поняття кластерного аналізу: подібність і дистанція. Дендрограма 
кластерного аналізу. Використання комп’ютерних програм для полегшення 
обробки статистичних даних. 
 
Тема 10. Лінійна регресія. 
Лінійна регресія — це метод моделювання залежності між скаляром y та векторною (у 

загальному випадку) змінною X. У випадку, якщо змінна X також є скаляром, регресію 

називають простою. 
 
При використанні лінійної регресії взаємозв'язок між даними моделюється за допомогою 

лінійних функцій, а невідомі параметри моделі оцінюються за вхідними даними. Подібно до 

інших методів регресійного аналізу лінійна регресія повертає розподіл умовної імовірності y в 

залежності від X, а не розподіл спільної імовірності y та X, що стосується області 

мультиваріативного аналізу. 
 
При розрахунках параметрів моделі лінійної регресії як правило застосовується метод 

найменших квадратів (МНК), але також можуть бути використані інші методи. Так само метод 

найменших квадратів може бути використаний і для нелінійних моделей. 
 
 
 

             Тема 11. Параметричні методи порівняння двох вибірок досліджуваних. 
Для порівняння вибіркових середніх величин, які належать до двох сукупностей даних, і для 

вирішення питання про те, чи відрізняються середні значення статистично достовірно один від 
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одного, використовують tкритерій Стьюдента або його непараметричні аналоги Критерій 

розроблений англійським математиком Вільямом С. Госсетом (1876-1937). 
 
           «Стьюдент» – це псевдонім, під яким В. Госсет друкував свої роботи, працюючи в 

Дубліні на пивоварні Артура Гіннеса. Інший дослідник, який свого часу працював на Гіннеса, 

опублікував статтю, що містила конфіденційну комерційну інформацію, – з того часу 

працівникам підприємства було заборонено публікуватися (незалежно від змісту публікації). 
 
 
            Обмеження застосування Оскільки t-критерій Стьюдента є параметричним, його 

застосування супроводжується рядом обмежень. Загальне обмеження для усіх варіантів 
критерію Стьюдента – нормальність розподілу. Якщо дані розподілені ненормально, 

застосовувати критерій Стьюдента не можна. Обмеження, яке стосується виключно t-критерію 

Стьюдента для незалежних вибірок, – гомогенність дисперсій обох вибірок. Якщо дисперсії 
негомогенні, користуватися цим варіантом критерію Стьюдента не можна, – слід обрати 

критерій Велша. 
 
 
 
             Тема 12. Непараметричні методи порівняння вибірок Досліджуваних. 
 

Теоретичні засади та сфера застосування U-критерій вперше був запропонований 

Ф. Вілкоксоном (1945) для аналізу значимості відмінностей між двома однаковими за 

обсягом  незалежними вибірками. Дослідники Г.Б. Манн та Д.Р. Уітні (1947) 
модифікували  його для вибірок різного обсягу. О. В. Сидоренко зазначає, що існує 

кілька способів обчислення U-критерія і, відповідно, кілька варіантів таблиць 

статистичної значимості, тож працюючи за формулою із одного джерела, варто 

користуватися  саме тією таблицею статистичної  значимості, яка у цьому ж джерелі 

наводиться.  
 
Також  можна  зустріти  різні назви цього  критерію: критерій Манна-Уітні 

Вілкоксона (скорочено – MWW), критерійВілкоксона-Манна-Уітні, критерій рангови  

сум  Вілкоксона. U-критерій Манна-Уітні використовується  для порівняння  між собою 
результатів досліджень у двох незалежних  вибірках. Формальним  критерієм 
незалежності  вибірок є відсутність кореляції  між ними. 
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Теми для написання рефератів 
 

1. Поняття вимірювання. Типи вимірювальних шкал. 
2. Формули наближених обчислень.Способи первинного опису даних. 
3. Графіки та діаграми. Алгоритм побудова діаграм. 
4. Асиметрія та аксес, перевірка нормальності розподілу. 
5. Поняття гіпотеза.  Наукові та статистичні гіпотези, прийняття та відторгнення 

гіпотез. 
6. Статестична значущість, залежні та незалежні вибірки.  
7. Ступені свободи. Класифікація та призначення критеріїв 
8. Статистичне рішення та ймовірність помилки. 
9. Направлені та не направленні альтернативні гіпотези. 
10. Призначення та загальні поняття дисперсійного аналізу. 
11. Поняття однофакторного дисперсійного аналізу. 
12. Загальні принципи дисперсійного аналізу. 
13. Поняття кореляції. Лінійна та нелінійна кореляції. 
14. Визначення значущості кореляції, рівні значущості кореляції. 
15. Регресійний аналіз. Математико-статистичні ідеї регресійного аналізу. 
16. Порівняння емпіричного та рівномірного розподілів. 
17. Факторний аналіз. Призначення та задачі факторного аналізу. 
18. Види та методи Факторного аналізу. Послідовність факторного аналізу. 
19. Дискримінантний аналіз. Задачі дискримінантного аналізу. 
20. Поняття Кластерний аналіз, призначення та задачі кластерного аналізу. 
21. Методи Кластерного аналізу. 
  

 
Вимоги до написання рефератів: 
– реферати приймаються тільки в рукописному варіанті; 
– структура реферату включає 4 обов’язкові структурні елементи: титульна сторінка (з       
відповідними реквізитами), зміст, основна частина, список використаної літератури; 
– мінімальний об’єм основної частини реферату не повинен становити менше 10 сторінок; 
– максимальна кількість виконаних рефератів – 1. 
Максимальний бал здобутий за виконання та захист реферату становить 10 балів. 
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12. Рекомендована література  
Базова 
1. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов: Учебник/ О. Ю. 

Ермолаев. - М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2006. - 
336 с 

2. Іванюта І.Д. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики / І.Д. 

Іванюта, В.І. Рибалка, І.А. Рудоміно-Дусятська. - К.: Слово, 2006. - 272 с.  
3. Рудоміно-Дусятська  І.А. Збірник завдань з курсу «Теорія ймовірностей та 

математична статистика» / І.А. Рудоміно-Дусятська – К.: УЕП «КРОК», 2003. – 
54 с. 

4. Суходольский Г.В. Математика для гуманитариев / Г.В. Суходольский. - 
Харьков: Издательство Гуманитарный Центр, 2007.- 256 с. 

5. Гмурман В.Е. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику / 
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