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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Математичні методи в психології 

Викладач (-і) Коллер Оксана Іванівна, доктор психологічних наук, професор  

кафедри психології та соціальної роботи 

Контакти  (0312) 612008 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, 150 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни ’’Математичні методи  в психології’’ - є 

нормативною дисципліною природничо - наукового циклу підготовки фахівців за 

спеціальністю „ Практична психологія” в межах освітньо - кваліфікаційного рівня „ 

Бакалавр”. Дисципліна вивчається в третьому семестрі. Теми дисципліни дають 

уявлення про застосування статистичних та інформаційних технологій, засобів та 

методів обробки інформації, які дозволяють на практиці засвоїти способи побудови 

науково обґрунтованих баз даних в різних сферах діяльності психологів та сучасні 

можливості математичних методів щодо забезпечення достовірності результатів 

психологічних досліджень. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

          Змістовний модуль 1. Вимірювання у психології 

          Змістовний модуль 2. Статистична перевірка гіпотез 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Математичні методи в психології » - є 

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. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Математичні методи в психології» є - 

навчитися підходити до життєвих явищ, до практичних завдань з наукових позицій, 

тобто зі знанням справи, вивченого всебічно. Ознайомитись з існуючими формами 

психотерапії, особливостями застосування сімейної психотерапії. Орієнтування в 

психології людини, щоб розуміти і пояснювати особливості її проявів у діях, вчинках, 

поведінці реальних людей. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

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: 

             -  особливості вимірювання у психології, шкали вимірювання; 

             -  закони розподілу вибіркових характеристик; 

             -  параметричні та непараметричні критерії перевірки статистичних гіпотез; 

             - специфіку використання кореляційних, факторних та регресійних залежностей. 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 40 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
32 

самостійна робота 78 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

5 053 Психологія 3 обов’язкова  

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

                              Модуль І. . Вимірювання у психології 

Тема1. Математичні методи і психологічні дослідження  4 4 10 

Тема 2. Вимірювання в психологічних дослідженнях. 4 4 10 

Тема 3. Змінні 4 4 10 

Тема 4. Міри центральної тенденції і мінливості 4 4 5 

Тема 5. Розподіл змінних 4 2 5 

Тема 6. Статистичне обґрунтування та математичне 

оформлення залежностей 

4 2 5 

                                   Модуль ІІ.  Статистична перевірка гіпотез. 

Тема 6. Перевірка статистичних гіпотез, міри відмінності 4 2 5 

Тема 7. Міри зв’язку 4 2 5 

Тема 8. Кореляція. Цілі кореляційного аналізу 2 2 5 

Тема 9. Алгоритм прийняття статистичних рішень. 2 2 5 

Тема 10. Непараметричні критерії відмінності для 

пов'язаних вибірок 

2 2 5 

Тема 11. Математичне планування експерименту 2 2 8 

                                                                                          ЗАГ.: 40 32 78 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із математичні методи в 
психології: 

 1) характер володіння знаннями з предмета математичні методи в 
психології (рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, 
повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань із математичні методи в психології 
(логіка мислення, аргументація, послідовність і самостійність 
викладу, культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці, ; 



4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  



- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна: 

1. Ермолаев О.Т - Практичний посібник математичної статистики- Юрайт-

Издат, 2013 

2. Кличмчук В.О- Методологічні застосування математичних методів- К.: 

Освіта України, 2013. 

3. Руденко В.В- Дослідження та експерименти, психодіагностика- Вид –во 

«Академвидав», 2012 

4. Суходоль Е.В- Математичні методи в експериментальних психологічних 

дослідженнях- Х.:Гуманитарный центр, 2012. 

Додаткова : 

5. Волощенко А. Б., Джалладова І. А. Теорія ймовірностей та математична 

статистика: Навч.-метод. Посібник для самостійного вивч. Київ: КНЕУ, 2013. 

6. Горкавий В. К., Ярова В. В. Математична статистика: Навчальний 

посібник. Київ: ВД «Професіонал», 2014, 384 с. 

7. Жлуктечко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Теорія ймовірностей та 

математична статистика: Навч .-метод. Посібник: У 2-х ч. Київ: КНЕУ, 2011. 

8. Кутейников А. Н. Математические методы в психологии. Учебно-

методическое пособие. Санкт-Петербург: Речь, 2013. 172 с. 

9. Мармоза А. Т. Практикум математичної статистики: Навч. посіб. Київ: 

Кондор, 2014. 264 с. 

10. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. 



Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-

Петербург: Речь, 2012. 392с. 

11. Толбатов Ю. А. Загальна теорія статистики засобами Excel. Навчальний 

посібник. Київ: Четверта хвиля, 2011. 224 с. 

 

Викладач _________________  
 


