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ВСТУП
Програма  навчальної  дисципліни  “Математична

статистика.  Математичні  методи  в  психології”  складена
відповідно  до  стандарту  вищої  освіти  спеціальності
“Психологія”.

Предмет  вивчення  у  дисципліні: Перевірка
статистичних  гіпотез,  кореляційний,  регресійний  та
дисперсійний аналіз. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна “Математична
статистика.  Математичні  методи  в  психології”  передує
вивченню дисципліни “Основи наукових досліджень”.

Анотація
Дисципліна “Математична статистика. Математичні

методи  в  психології” є  важливим  складником  підготовки
майбутніх фахівців зі спеціальності “Психологія”. 

Застосування  математичних  методів  у  психології
дозволяє  встановлювати  кількісні  зв'язки  між
психологічними  ознаками,  формулювати  психо-логічні
закони, отримувати нові знання про психо-логічні процеси
і більш глибоко проникати в їх суть. 

Ключові  слова: статистичний  критерій;
непараметрична  статистика,  кореляція,  лінійна  регресія,
дисперсійний аналіз.

Abstract
    Discipline “Mathematical statistics. Mathematical Methods in
Psychology ”is an important component of  educating  future
specialists in the specialty“ Psychology ”.  The use of mathe-
matical methods in psychology allows us to establish quant-
itative  relationships  between  psychological  signs,  formulate
psychological laws, gain new knowledge about psychological
processes and penetrate deeper into their essence.

  Keywords: test statistic, nonparametric  statistics, сorrelation
and dependence, linear regression, analysis of variance.
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація,
рівень вищої

освіти

Характеристика
навчальної
дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів
– 4

Галузь знань
05    Соціальні та  

поведінкові науки
(шифр і назва)

Нормативна

Рік підготовки

1-й

Модулів – 2 Спеціальність
053 Психологія

(шифр і назва)

Семестр

Змістових модулів
– 3

2-й

Лекції (год.)

Загальна кількість
годин – 120

22 2

Практичні (год.)

Тижневих годин
для денної форми

навчання:
аудиторних – 3

самостійної
роботи студента –

6

Рівень вищої
освіти: бакалавр

20 8

Самостійна
робота (год.)

78 110

Вид контролю: 

екзамен

Примітка.
  Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до
самостійної та індивідуальної роботи      становить (%):

для денної форми навчання – 35 до 65
для заочної форми навчання –  8,3 до 91,7.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою дисципліни математичні методи в психології

є  оволодіння  студентами  системою  математичних
методів  обробки  психологічних  даних  і  підготовка
студентів для самостійної роботи.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
надання студентам знань щодо сутності, призначення,
способів  застосування  математичних  методів  у
психології  та  формування  умінь  і  знань  способів
обробки  даних,  підготовки  статистичних  висновків,
використання  кореляційного,  дисперсійного  і
регресійного аналізу.

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни
студент повинен 

знати: основні етапи і призначення математико-
статистичного  аналізу  результатів  дослідження;
основні поняття і  математико-статистичні процедури,
необхідні  і  достатні  для  проведення  математико-
статистичного аналізу психодіагностичних результатів;
призначення  багатовимірних  методів  математичної
обробки результатів психологічного дослідження; 

вміти: оцінити  отримані  психологічні  дані,
вибрати  відповідний  математичний  метод  для  їх
обробки,  правильно  застосувати  його  і
проінтерпретувати отримані результати;

мати навички: перевірки статистичних гіпотез,
виявлення залежності між ознаками та оцінки тісноти
їх зв’язку.

Роль  у  підготовці  майбутніх  фахівців.
Отримані в даному курсі знання використовуються в
експериментальній психології та в психодіагностиці.

Вимоги  до  навчальної  підготовки  студентів:
математика, теорія ймовірностей.
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3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1

Змістовий  модуль  1.  Дослідження
одновимірної вибірки.

 Тема 1. Аналіз однієї вибірки.

Математична  статистика.  Генеральна

сукупність  та  вибірка.  Поняття  ознаки  в

експериментальній  психології,  шкали  їх

вимірювання.  Імовірність  випадкової  події,  її

частота  та  відносна  частота.  Дискретний  та

неперервний варіаційні ряди. Ранги. Емпірична

функція розподілу. Квантилі.  Міри центральної

тенденції  та  розсіювання.  Оцінки  числових

характеристик розподілу. 

 Тема  2.  Нормальний  розподіл.  Поняття  про

неперервні  ознаки.  Функція  та  щільність

розподілу. Нормальний розподіл та його числові

характеристики.  Стандартизація  тестових

оцінок:  перетворення  Мак-Колла,  шкала

Кеттеля,  станайни.  Розподіли,  пов’язані  з

нормальним. Надійні інтервали для параметрів

нормального  розподілу  та  ймовірності  події.

Кутове перетворення φ* Фішера. 

 Тема  3.  Перевірка  статистичних  гіпотез.

Статистичні критерії. Помилки першого і другого

роду.  Перевірка  гіпотез  про  нормальний
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розподіл за допомогою критеріїв χ
2 

Пірсона та 

λ  Колмогорова.  Перевірка  гіпотези  про

ймовірність. Критерій m біномний. 

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Порівняння вибірок.

 Тема  4.  Виявлення  різниці  між

імовірностями. 

Розпізнавання  образів  з  учителем  у  задачах

психодіагностики  та  прогнозу.  Критерії  χ
2
-Пір-

сона з поправками та точний критерій Фішера.

 Тема 5.  Виявлення різниці між розподілами.

Критерії  χ
2  

Пірсона,  λ  Смірнова.  Перевірка

однорідності  двох  вибірок  за  критеріями  

t Стьюдента та F Фішера.

 Тема 6. Виявлення відмінностей у рівнях. 

Критерії  Q  Розенбаума,  U  Манна-Уітні,  

S тенденцій Джонкхієра та H Краскела-Уоллеса.

 Тема 7. Оцінка наявності зсуву значень.

Критерії  G знаків  Мак-Немара,  Т  Уілкоксона,  

t Стьюдента, L тенденцій Пейджа.
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Змістовий  модуль  3.  Виявлення
залежностей між досліджуваними ознаками
та оцінка тісноти їх зв’язку.

 Тема 8. Кореляційний аналіз. 
Залежність  і  незалежність  ознак. Добуток

випадкових  подій.  Незалежність  ознак.

Перевірка  незалежності  ознак  за  критерієм  

χ
2 

Пірсона. Коефіцієнт лінійної кореляції Браве-

Пірсона  за  вибіркою.  Коефіцієнти  рангової

кореляції  Спірмена  та  Кендала.  Значимість

коефіцієнта кореляції.

 Тема 9. Регресійний аналіз. 

Психологічний  прогноз. Метод  найменших

квадратів.  Рівняння  прямої  лінії  регресії.

Надійний  інтервал  для  коефіцієнта  кореляції

Пірсона генеральної сукупності. Оцінка тісноти

та  напрямку  зв’язку.  Множинна  регресія.

Коефіцієнт детермінації.

 Тема 10. Дисперсійний аналіз.  

Поняття  дисперсійного  аналізу.  Обмеження

дисперсійного  аналізу.  Підготовка  даних  у

дисперсійному  аналізі.  Однофакторний

дисперсійний  аналіз.  Двохфакторний

дисперсійний аналіз. Критерій Бартлетта. 
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4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових 
модулів і тем

Кількість годин

денна форма заочна форма

усьо
го

л п сам усь
ого

л п сам

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Дослідження одновимірної
вибірки.

Тема  1.  Аналіз  однієї
вибірки. 

15 3 2 10 15 0 1 14

Тема  2.  Нормальний
розподіл.

15 3 2 10 15 1 0 14

Тема  3.  Перевірка
статистичних гіпотез.

10 2 2 6 10 0 1 9

Разом за змістовим
модулем 1

40 8 6 66 40 1 2 37

Модуль 2.

Змістовий модуль 2. Порівняння вибірок.

Тема  4.  Виявлення  різ-
ниці між ймовірностями.

10 2 2 8 10 0 1 9

Тема  5.  Виявлення
різниці між розподілами.

10 2 2 16 10 0 1 9

Тема  6.  Виявлення
відмінностей у рівнях .

10 2 2 8 10 0 1 9

Тема  7.  Оцінка
наявності зсуву значень.

10 2 2 10 0 1 9

Разом за змістовим
модулем 2

40 8 8 32 40 0 4 36
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Змістовий  модуль  3.  Виявлення
залежностей між досліджуваними ознаками
та оцінка тісноти їх зв’язку.

Тема 8. Кореляційний
аналіз

12 2 2 8 12 0 1 11

Тема 9. Регресійний
аналіз

12 2 2 8 12 1 0 11

Тема 10.
Дисперсійний аналіз.

16 2 2 12 16 0 1 15

Разом за змістовим
модулем 3

40 6 6 28 40 1 2 37

Усього годин 120 22 20 78 120 2 8 110

5. Теми практичних занять

№
з/
п

Назва теми

Кількість
годин

ден-
на

фор
ма

заоч
на

фор
ма

1 Емпірична функція розподілу. 2 1

2 Оцінка числових характеристик. 2

3 Перевірка гіпотези про розподіл. 2 1

4 Порівняння ймовірностей. 2 1

5 Перевірка однорідності двох вибірок. 2 1

6 Виявлення відмінностей у рівнях. 2 1

7 Перевірка наявності зсуву значень. 2 1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Кореляційний аналіз. 2 1

9 Регресійний аналіз. 2

10 Дисперсійний аналіз. 2 1

Всього 26 8

6. Самостійна робота
Розподіл  годин  самостійної  роботи  для  студентів

денної форми навчання:
Підготовка до аудиторних занять – 21 год.
Підготовка до контрольних заходів – 24 год.
Опрацювання окремих тем програми або їх частин,

які не викладаються на лекціях – 33 год.
6.1. Завдання для самостійної роботи

№
з/
п

Назва теми
Кількість

годин

ден-
на

фор
ма

заоч
на

фор
ма

1 Оцінка числових характеристик. 6 9

2 Нормалізація тестових оцінок. 6

3 Кутове перетворення φ* Фішера. 6

4 Перевірка однорідності двох вибірок 6

5 Критерій H Краскела-Уоллеса. 6

6 Критерій  L тенденцій Пейджа. 6

7 Умовні розподіли та середні. 3 6

8 Критерій  U Манна-Уітні 6
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9 Регресійний аналіз. 6

10 Двохфакторний дисперсійний аналіз. 6 6

11 Факторний аналіз 6 6

12 Кластерний аналіз. 6 6

13 Планування експериментів. 6 6

Всього 33 81

7. Методи навчання

Використання на практичних заняттях комп’ютерної

техніки, програмного забезпечення, Internet- ресурсів. 

Проведення лекцій у класичній формі для роз’яснення суті 

математичних методів та можливостей їх застосування.

8. Методи контролю

Поточний  контроль  знань  студентів  здійснюється

перевіркою виконання поставлених завдань на практичних

заняттях (у письмовій формі) а також перевіркою засвоєння

теоретичного  матеріалу  та  оволодіння  основними

поняттями.  Підсумковий  контроль  знань  відбувається  у

тестовій формі.

9. Розподіл балів, які отримують студенти
1. Відвідування і конспектування лекцій — 10 балів.
2. Робота на практичних заняттях — 30 балів.
3. Виконання домашніх завдань — 20 балів.
4. Підсумковий контроль — 40 балів.

Всього — 100 балів.
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Таблиця оцінювання за темами

Поточний контроль та самостійна робота

П
ід

с
у
м

ко
в
и

й
 к

о
н
тр

о
л

ь

С
у
м

а

Модуль 1 Модуль 2

4
0

  
  

  
  

 

1
0

0Змістовий
модуль 1

Змістовий
модуль 2

Змістовий
модуль 3

Т1* Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

*(Т1, Т2,...,Т10 – теми змістових модулів)
Шкала оцінювання

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка за національною шкалою
для екзамену

90-100 відмінно  

74-89 добре

60-73 задовільно 

35-59 незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34 незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни
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10. Методичне забезпечення
1. 04-02-07 Ярмуш, Я.  І.  and Самолюк, І.  В.

(2015)  МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ  І  ЗАВДАННЯ  до
самостійної  роботи  із  дисципліни  “Теорія
ймовірностей  і  математична  статистика“  з
розділу  ”ТЕОРІЯ  ЙМОВІРНОСТЕЙ”  для  студентів
напряму  підготовки  6.030505  “Управління
персоналом  та  економіка  праці”  денної  форми
навчання. /[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://ep3.nuwm.edu.ua/5611/

2. 04-02-28  Кушнір,  О.  О.  та  Кушнір,  В.  П.
(2018) Методичні вказівки і завдання для самостійної
роботи  з  навчальної  дисципліни  "Теорія
ймовірностей  та  математична  статистика"  для
студентів  спеціальності  275  "Транспортні
технології (на автомобільному транспорті)" денної
форми  навчання. [Електронний  ресурс].  –  Режим
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/9660/1/04-02-28.pdf

11. Рекомендована література
Базова

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. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в
педагогике  и  психологии.  М.:  Прогресс.  1976.—
496 с.
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Допоміжна
1. Бабенко  В.В.  Основи  теорії  ймовірностей  і

статистичні методи аналізу даних у психологічних і
педагогічних  експериментах:  Навч.  посібник  –
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2009. — 168 с.

2. Циба  В.Т.  Математичні  основи  соціологічних
досліджень: кваліметричний підхід. — К.:  МАКП,
2002. — 248 с.

3. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для
психологов.  Учебник  /  О.Ю.Ермолаев  —  2-е
изд.испр.   —  М.  Московский  психолого-
социальный институт Флинта, 2003. — 336 с.

4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработ-
ки в психологии. — Спб.: Речь, 2000. — 350 с.

5. Суходольский  Г.В.  Математические  методы  в
психологии. — 3-е изд., испр. — Харьков: Изд-во
Гуманитарный центр, 2008. — 284 с.

6. Турчин В. М. Математична статистика: посібник. /

В. М. Турчин. — К.: Вид. Центр «Академія», 1999.

– 240 с.

7. Кожух  Б.  Программа  PSPP  в  педагогических

исследованиях  /  Б.Кожух,  В.Н.Колесников.  —

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2017. — 151 с.

8. Мельников  В.М,  Ямпольский  Л.Т.  Введнние  в

экспериментальную  психологию  личности.  —

М.:Просвещение, 1985. — 319 с.,ил.
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12. Інформаційні ресурси
1. Наукова  бібліотека  НУВГП  (м. Рівне,  вул.

Олекси Новака, 75) / [Електронний ресурс].
– Режим доступу htpp://lib.nuwm.edu.ua

2. Цифровий  репозиторій  НУВГП  /
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://ep3.nuwm.edu.ua

3. Рівненська  обласна  універсальна  наукова
бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) /
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :
http  ://  www  .  libr  .  rv  .  ua  /     

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського
/  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http  ://  www  .  nbuv  .  gov  .  ua  /     

5. Цифровий  репозиторій  ХНУГХ  ім.  А.Н.
Бекетова  /   [Електронний ресурс].  – Режим
доступу: http://eprints.kname.edu.ua  /  

6. Цифровий  репозиторій   Харківського
національного  університету  імені  В.Н.
Каразіна  /  [Електронний  ресурс].  –  Режим
доступу:
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456
789/568
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