
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: “Математична статистика. Математичні методи в психології.” 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 . 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кушнір О.О. к.ф-м.н., доцент 

кафедри вищої математики. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• оцінити отримані психологічні дані, вибрати відповідний математичний метод для їх 

обробки, правильно застосувати його і проінтерпретувати отримані результати; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи. 

11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: немає; 

 Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: 
 “Основи наукових досліджень”. 

12. Зміст курсу: перевірка статистичних гіпотез, кореляційний, регресійний та дисперсійний аналізи.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Руденко В. М., Руденко Н. М. Математичні методи в психології : підручник / В. М. Руденко, Н. М. 

Руденко. — К. : Академ-видав, 2009. — 384 с. (Серія «Альма-матер»). 

2. Климчук В.О. Математичні методи в психології. Навчальний посібник для студентів 

психологічних спеціальностей. — К.: Освіта України, 2009. — 288 с. 

3. Єрмолаєв О.Ю. Математическая статистика для психологов. Учебник / О.Ю.Ермолаев — 2-е 

изд.испр.  — М. Московский психолого-социальный институт Флинта, 2003. — 336 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Під час проведення лекційних занять застосовується проблемний метод навчання. На практичних 

заняттях використовуються інтерактивні методи (робота в парах та групах), розв’язування 

ситуаційних завдань, тощо. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою; 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий; 

Поточний контроль (60 балів): домашні завдання, усне опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
В. о. завідувача кафедри                                                             С.П. Цецик канд. пед. наук, доцент 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:  
2. Title: “Mathematical statistics. Mathematical methods in psychology.” 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: I (Bachelor's). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when discipline is studied: 2. 

7. Number of ECTS credits established: 4. 

8. Last name, initials of lecturer / lecturers, academic degree, position: Kushnir A.O., Ph.D., Associate 

Professor  Department of Higher Mathematics. 

9. Results of studies: After studying the discipline, the student should be able to: evaluate the psychological 

data obtained, choose the appropriate mathematical method for their processing, correctly apply it and 

interpret the results; 

10. Forms of organizing classes: educational employment, independent work, control measures. 

11. Disciplines that precede the study of the specified discipline: No; 

Disciplines accompanying the specified discipline: 

"Fundamentals of Scientific Research." 

12. Course content: testing of statistical hypotheses, correlation, regression and variance analyzes. 

13. Recommended educational editions: 
1. Rudenko VN, Rudenko NM Mathematical methods in psychology: a textbook / V. Rudenko, NM 

Rudenko. - К .: Academic Publishing House, 2009. - 384 p. (Alma Mater series). 

2. Klimchuk VA Mathematical methods in psychology. A manual for students of psychological specialties. - 

К .: Education of Ukraine, 2009. - 288 p. 

3. Ermolaev O.Yu. Mathematical statistics for psychologists. Tutorial / O.Yu.Ermolaev - second ed. - M. 

Moscow Flint Psychological and Social Institute, 2003. - 336 p. 

14. Planned types of educationak activities and teaching methods: 
22 hours of lectures, 20 hours of practical, 78 hours of independent work. Total - 120 hours 

The problematic method of teaching is applied during lectures. Practical classes use interactive methods 

(working in pairs and groups), solving situational problems, and the like. 

15. Assessment and forms criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale; 

Final control (40 points): exam test; 

Current control (60 points): homework, oral questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Deputy Head the department,  Ph.D., Associate Professor                                              S.P.Tsetzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


