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«Математичні методи в психології»

Курс 3
Спеціальність(спеціалізація) 053 Психологія
Форма проведення:
Письмова/усна/комбінована

Усна

Тривалість проведення: -
Максимальна кількість 
балів:
40 балів

40 балів

Критерії оцінювання Критерії оцінювання:
 1 питання (теоретичне) – 10 балів
2 питання (алгоритм побудови математико-статистичної 
моделі) -20 балів
3 питання (інтерпретаційне) – 10 балів

Перелік допоміжних 
матеріалів:

-

Орієнтовний перелік 
питань:

Орієнтовний перелік питань до комплексного 
семестрового екзамену
Теоретичні питання:

1. Мета застосування математичних методів у 
психології. 

2. Вибір міри центральної тенденції залежно від типу 
вимірювальної шкали. 

3. Перевірка нормальності розподілу. 
4. Основні критерії перевірки нормальності розподілу. 

Обмеження та рекомендації застосування.
5. Таблиці кростабуляції (спряженості) номінативних 

ознак. 
6. Критерій Хі-квадрат, його призначення. 
7. Статистичні гіпотези: нульова та альтернативна 

(спрямована) гіпотези. Їх специфіка.  
8. Кореляційні дослідження. Види кореляцій за 

спрямованістю. 
9. Кореляційний аналіз. 
10. Кореляція для метричних змінних. Спосіб 

обчислення (SPSS). 
11. Рангові кореляції. Спосіб обчислення (SPSS). 
12. Специфіка вибору коефіцієнту кореляції. 
13. Статистична достовірність коефіцієнтів кореляцій. 
14. Аналіз кореляційних матриць. Вплив кількості  

досліджуваних на висновки про значущість 
коефіцієнтів кореляції. 

15. Спільний розподіл двох змінних. Графічне подання 
у вигляді діаграми розсіювання. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=292784


16. Інтерпретація діаграми розсіювання: характер 
зв’язку, викиди. 

17. Кореляція номінальних  даних. 
18. Інтерпретація коефіцієнта кореляції. Інтерпретація 

відсутності зв’язку. 
19. Основні інструменти порівняльного аналізу у 

психології.
20. Зв’язані та незв’язані вибірки: особливості 

формування у психологічних дослідженнях.
21. Міжсуб’єктний та внутрішньосуб’єктний плани 

дослідження: особливості організації на наслідки для 
обрахунків. 

22. Критерій  t-Стьюдента для однієї вибірки. Нульова 
та альтернативна  статистичні гіпотези. 

23. Критерій t-Стьюдента для незалежних вибірок. 
Нульова та альтернативна  статистичні гіпотези. 

24. Критерій U-Манна-Уітні. Нульова та альтернативна 
статистичні гіпотези. 

25. Критерій  t-Стьюдента для залежних вибірок. 
Нульова та альтернативна статистичні гіпотези. 

26. Специфіка вивчення ефекту соціально-
психологічного тренінгу. Обробка та аналіз 
отриманих результатів. 

27. Критерій Т-Вілкоксона для залежних вибірок. 
Нульова та альтернативна статистичні гіпотези. 

28. H – критерій Крускала-Уолліса: призначення, опис, 
графічне представлення, обмеження, алгоритм 
підрахунку. 

29. S – критерій тенденцій Джонкіра: призначення, 
опис, графічне представлення, обмеження, алгоритм 
підрахунку.

30. Критерій χr
2 – Фридмана: призначення, опис, 

графічне представлення, обмеження, алгоритм 
розрахунку. 

31. L – критерій тенденцій Пейджа: призначення, опис, 
графічне представлення, обмеження, алгоритм 
розрахунку 

Питання на побудову алгоритм побудови математико-
статистичної моделі:

1. Дослідника цікавило, чи існує взаємозв’язок між 
статтю та рівнем розвитку вербального інтелекту. 
Запропонуйте різні способи операціоналізації 
змінних та статистичні процедури, що дадуть 
можливість отримати відповідь на це питання. 

2. Дослідника цікавило, чи різниться рівень розвитку 
вербального інтелекту залежно від статі. 
Запропонуйте різні способи операціоналізації 
змінних та статистичні процедури, що дадуть 
можливість отримати відповідь на це питання.

3. Дослідника цікавило, чи вливає рівень емоційної 
лабільності на особистісну тривожність. 
Запропонуйте різні способи операціоналізації 
змінних та статистичні процедури, що дадуть 
можливість отримати відповідь на це питання.



4. Дослідника цікавило, чи впливає рівень ситуативної 
тривожності особистості  на концентрацію уваги. 
Виявилося, що один з емпіричних розподілів 
залежної змінної має за тестом Колмогорова-
Смірнова показники KS 0,212, Sig 0,07, а другий -  
KS 0,012, Sig 0,200. Запропонуйте  статистичні 
процедури, що дадуть можливість отримати 
відповідь на це питання.

5. Дослідника цікавило, чи впливає рівень ситуативної 
тривожності особистості  на концентрацію уваги. 
Виявилося, що один з емпіричних розподілів 
залежної змінної має за тестом Колмогорова-
Смірнова показники KS 0,012, Sig 0,347, а другий -  
KS 0,071, Sig 0,211. Запропонуйте  статистичні 
процедури, що дадуть можливість отримати 
відповідь на це питання.

6. Дослідника цікавило, чи впливає рівень ситуативної 
тривожності особистості  на концентрацію уваги. 
Виявилося, що один з емпіричних розподілів 
залежної змінної має за тестом Колмогорова- 
Смірнова показники KS 0,056, Sig 0,149,  другий - 
KS 0,087, Sig 0,300,  третій - KS 0,012, Sig 0,200.  
Запропонуйте  статистичні процедури, що дадуть 
можливість отримати відповідь на це питання.

7. Дослідника цікавило, чи впливає рівень ситуативної 
тривожності особистості  на концентрацію уваги. 
Виявилося, що один з емпіричних розподілів 
залежної змінної має за тестом Колмогорова- 
Смірнова показники KS 0,112, Sig 0,000,  другий - 
KS 0,212, Sig 0,007,  третій - KS 0,012, Sig 0,200.  
Запропонуйте  статистичні процедури, що дадуть 
можливість отримати відповідь на це питання.

8. Дослідника цікавило, чи існує взаємозв’язок між 
креативністю особистості (за тестом Колмогорова-
Смірнова показники розподілу KS 0,112, Sig 0,000) 
та її самоактуалзованістю (за тестом Колмогорова- 
Смірнова показники KS 0,512, Sig 0,000).

9. Дослідника цікавило, чи  існує взаємозв’язок між 
креативністю особистості (за тестом Колмогорова-
Смірнова показники розподілу KS 0,009, Sig 0,780) 
та її самоактуалзованістю (за тестом Колмогорова- 
Смірнова показники KS 0,034, Sig 0,090).

10. Дослідника цікавило, чи існують відмінності у 
ступені академічної успішності між 
високотревожними та низькотривожними 
студентами. Запропонуйте різні способи 
операціоналізації змінних та статистичні процедури, 
що дадуть можливість отримати відповідь на це 
питання.

11. Дослідника цікавило, чи виявилася  ефективною 
його тренінгова програма підвищення 
комунікабельності. Для участі в дослідженні 
запросили студентів першого курсу (N=100), з якими 
проводилося тренінгові заняття, та студентів другого 
курсу (N=110), з якими проводилося заняття за 



програмою плацебо. Запропонуйте різні способи 
операціоналізації змінних та статистичні процедури, 
що дадуть можливість отримати відповідь на це 
питання.

12. Дослідника цікавило, чи впливає  вік на  
диференційний поріг  тактильної чутливості. З цією 
метою було проведене лонгітюдне дослідження (вік 
30 р., 35 р., 40 р., 45 р.). Запропонуйте різні способи 
операціоналізації змінних та статистичні процедури, 
що дадуть можливість отримати відповідь на це 
питання.

13. Дослідника цікавило, чи впливає  вік на  
диференційний поріг  тактильної чутливості. З цією 
метою було проведене дослідження за методом 
зрізів (вік 30 р., 40 р., 50 р., 60 р.).  За тестом 
Колмогорова- Смірнова показники розподілу першої 
вікової групи KS 0,034, Sig 0,090, другої - KS 0,254, 
Sig 0,000, третьої - KS 0,237, Sig 0,190, четвертої - 
KS 0,091, Sig 0,256). Запропонуйте  статистичну 
процедуру, що дасть можливість отримати відповідь 
на це питання.

14. Дослідника цікавило, чи впливає  вік на  
диференційний поріг  тактильної чутливості. З цією 
метою було проведене дослідження за методом 
зрізів (вік 30 р., 40 р., 50 р., 60 р.).  За тестом 
Колмогорова- Смірнова показники розподілу першої 
вікової групи KS 0,014, Sig 0,790, другої - KS 0,004, 
Sig 0,600, третьої - KS 0,237, Sig 0,198, четвертої - 
KS 0,091, Sig 0,251). Запропонуйте  статистичну 
процедуру, що дасть можливість отримати відповідь 
на це питання.

15. Дослідника цікавило, чи існує зв'язок між художніми 
уподобаннями батьків та їхніх дітей. Для цього у 
якості стимульного матеріалу використовувалися 
картки з  назвами 20 творів сучасної художньої 
літератури. Запропонуйте  статистичну процедуру, 
що дасть можливість отримати відповідь на це 
питання.

16. Дослідника цікавило, чи існує зв'язок між  
емоційною стабільністю та особистісною 
незалежністю.  Запропонуйте різні способи 
операціоналізації змінних та статистичні процедури, 
що дадуть можливість отримати відповідь на це 
питання.

17. Дослідника цікавило, чи  існує зв'язок між  
емоційною стабільністю (KS 0,031, Sig 0,192,)  та 
особистісною незалежністю (KS 0,094, Sig 0,290,).  
Запропонуйте статистичні процедури, що дадуть 
можливість отримати відповідь на це питання.

18. Дослідника цікавило, чи  існує зв'язок між  
емоційною стабільністю (KS 0,031, Sig 0,06,)  та 
особистісною незалежністю (KS 0,094, Sig 0,07).  
Запропонуйте статистичні процедури, що дадуть 




