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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс  „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 п’ятому семестрі та складається з таких тем:

1. Вимірювання у психології.
2. Сукупності та вибірки.
3. Статистична перевірка гіпотез.
4. Статистичне обґрунтування та математичне оформлення залежностей.
5. Математичне планування експерименту.

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. 

Мета  курсу –  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.
Вимоги до знань та вмінь.
Вивчивши курс „Математичні методи в психології” 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.
Уміти:

 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  соціально-
психологічних явищ;

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



 перевіряти гіпотези досліджень відповідними статистичними критеріями.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна

„Математичні  методи  в  психології”  є  нормативною  дисципліною  природничо-
наукового циклу підготовки фахівців з практичної психології,  що спирається на
знання  дисципліни  „Математична  статистика”  і  тісно  пов’язана  із  загальною,
експериментальною  психологією,  психодіагностикою,  психологічною
експертизою тощо). 

Обсяг курсу – 144 годин, з яких 20 годин лекцій, 10 годин семінарських
занять,  12 годин  практичних  занять,  6 годин  індивідуальної  роботи,  6  годин
модульний контроль,  на  самостійну  роботу  відводиться  54 годин,  семестровий
контроль (підготовка до іспиту) – 36 годин.

 Система  контролю  та  оцінки. Протягом  вивчення  дисципліни
оцінюються доповіді та відповіді студентів на семінарських заняттях, виконання
практичних  завдань,  індивідуальні  науково-дослідні  завдання,  самостійні
розрахункові роботи, контрольні роботи. Завершується вивчення курсу екзаменом.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: Напрям,
спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний
рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS: 
4 кредити

Змістові модулі:
3 модулі

Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
144 годин

Тижневих годин: 
 3 години

Шифр та
назва галузі знань

0301 «Соціально-політичні
науки»

Шифр та назва напряму
підготовки:

6.030103 «Практична
психологія»

Освітньо-кваліфікаційний
рівень

"бакалавр"

Нормативна

Рік підготовки: 3.

Семестр: 5. 

Аудиторні заняття: 54 годин,
 з них:
лекції: 20 годин
семінарські заняття: 
10 годин
практичні заняття: 12 годин

Індивідуальна робота: 
6 годин

Модульний контроль: 
6 годин 
Самостійна робота: 56 годин
підготовка до іспиту – 36 год

Вид контролю: екзамен  
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Змістовий модуль I

1 Вимірювання у психології 14 4 2 2 4 6

2 Сукупності та вибірки 20 8 4 2 2 6 6
Модульна контрольна робота 2 2

Разом: 36 14 6 2 4 - 10 12 2
Змістовий модуль II

3 Статистична перевірка гіпотез 43 15 6 4 2 3 16 12
Модульна контрольна робота 2 2

Разом: 45 17 6 4 2 3 16 12 2
Змістовий модуль III

4 Статистичне обґрунтування та 
математичне оформлення 
залежностей

18 8 4 2 2 6 4

5 Математичне планування 
експерименту

43 13 4 4 2 3 22 8

Модульна контрольна робота 2 2 2

Разом: 63 23 8 6 4 3 28 12 2

Усього 144 54 20 12 10 6 54 36 6



Зміст модуля І

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.

Семінарське заняття № 1
Вимірювання у психології.

1. Методи збору даних у психології.
2. Роль  вимірювання  у  психології,  джерела  даних  (самоспостереження,

експертна  оцінка,  інструментальне  вимірювання,  об’єктивне
тестування).

3. Шкали  вимірювання:  номінативна,  порядкова,  інтервальна,  шкала
рівних відношень. Одиниці вимірювання.

4. Ознаки та змінні (неперервні, дискретні, категоріальні, дихотомічні).
5. Табличне та графічне подання даних психологічного дослідження.

Література
Основна:

1. Берка К. Измерения. Понятия, теории, проблемы. - М., 1987. 
2. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике. СПб., 2007.-

688 с.
3. Гусев  А.Н.,  Измайлов  Ч.А.,  Михалевская  М.Б.  Измерение  в  психологии:  общий

психологический практикум // Сер. Практикум. - 1997. - Вып. 2. 
4. Крылов  В.Ю.  Геометрическое  представление  данных  в  психологических

исследованиях. - М., 1990. 
5. Логвиненко А.Д. Измерения в психологии: математические основы. - М., 1993. 
6. Мельников  В.М.,  Ямпольский  Л.Т.  Введение  в  экспериментальную  психологию

личности. – М., 1985.
7. Наследов А.Д. Применение математических методов в психологии: Учеб. пособ. /

А.Д. Наследов, С. Г. Тарасов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 208 с.
8. Руденко В.М.,  Руденко Н.М.  Математичні  методи  в  психології.-  Рівне:  видавець

Олег Зелень, 2007.- 496 с.
9. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб., 2002. 



Додаткова:
1. Гостев  А.А.,  Петухов  В.М.  Измерение  и  факторизация  характеристик  вторичных

образов // Вопр. психологии. - 1987. - №2. - С.134-141. 
2. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. -М., 1982. 
3. Гринберг  Я.З.  Надежность  психологического  тестирования:  индивидуальные  и

групповые данные // Психол. журн. - 1990. - Т.11, № 5. - С.50-55. 
4. Дэйвисон М. Многомерное шкалирование: методы наглядного представления данных. -

М., 1988. 
5. Крылов В.Ю. Актуальные проблемы математической психологии // Психол. журн. - 1992.

- Т.13, №6. - С.13-24. 
6. Суппес Р., Зиннес Дж. Психологические измерения. - М., 1967. 
7. Терехина А.Ю. Анализ данных методами многомерного шкалирования. - М., 1986. 
8. Терехина А.Ю. Многомерное шкалирование в психологии // Психол. журн. -1983.- Т. 4,

№ 1. - С. 77-86. 

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.

Семінарське заняття № 2
Сукупності та вибірки.

1. Закони розподілу вибіркових характеристик (нормальний розподіл,
критерій Стьюдента, критерій Пірсона, розподіл Фішера).

2.  Способи формування вибіркових сукупностей і статистична оцінка
вибіркових характеристик.

3. Визначення потрібної чисельності вибірки.
4. Мала вибірка. Ступінь свободи варіації.

Практичне заняття № 1
Перевірка масиву даних на нормальність розподілу досліджуваної ознаки.

1. Зробити  розрахунки  дисперсії,  асиметрії  та  ексцеси  заданого
викладачем розподілу.

2. Перевірити  заданий  викладачем  масив  даних  на  нормальність
розподілу досліджуваної ознаки.

Література
Основна:

1. Артемьева Е.Ю., Мартынов Е.М. Вероятностные методы в психологии. - М., 1975. 
2. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ. - М., 1982. 
3. Горкавий В.К., Ярова В. В. Математична статистика: навчальний посібник. – К., 2004. 
4. Дюк В.А. Обработка данных на ПК в примерах. - СПб, 1997. 
5. Кокрен У. Методы выборочного исследования. - М., 1976. 
6. Репин С.В., Шеин С.А. Математические методы обработки статистической информации с

помощью ЭВМ: Пособие для исследователей гуманитарных специальностей. - М., 1990. 

Додаткова:



1. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. - М., 1976. 
2. Александров В.В., Алексеев А.И., Горский Н.Д. Анализ данных на ЭВМ. - М., 1990
3. Крылов В.Ю. Актуальные проблемы математической психологии // Психол. журн. - 1992.

- Т.13, №6. - С.13-24. 
4. Лосик Г.В.  Исследование восприятия гласных методом многомерного шкалирования //

Психол. журн. - 1992. - Т. 13, № 2. - С. 89-95. 

Зміст модуля ІІ

Тема 3. Статистична перевірка гіпотез.
Поняття  про  статистичні  гіпотези.  Основна  (нульова)  та  альтернативна
(конкуруюча) гіпотези. Спрямовані та неспрямовані гіпотези. Помилки першого та
другого  порядку  при  відхиленні  чи  прийнятті  нульової  гіпотези.  Рівні
статистичної  значущості.  Параметричні  та  непараметричні  критерії  перевірки
статистичних гіпотез. Вісь статистичної значущості критерію. 
Перевірка  статистичних  гіпотез  при  виявленні  відмінностей  (співставлення)  у
рівні досліджуваної ознаки ( Q-критерій Розенбаума, S-критерій Джонкіра).
 Перевірка статистичних гіпотез при оцінці надійності зсуву ( дослідження змін) у
значеннях досліджуваної ознаки (T-критерій Вілкоксона).
Перевірка статистичних гіпотез  при виявленні  відмінностей  у розподілі  ознаки
(порівнянні розподілів ознак) – (χ2-критерій Пірсона).
Багатофункціональний φ*- критерій кутового перетворення Фішера як ефективний
замінник традиційних критеріїв перевірки статистичних гіпотез у психологічному
дослідженні.

Семінарське заняття № 3
Статистична перевірка гіпотез.

1. Поняття  про  статистичні  гіпотези.  Основна  (нульова)  та  альтернативна
(конкуруюча) гіпотези. Спрямовані та неспрямовані гіпотези. 

2. Помилки першого та другого порядку при відхиленні чи прийнятті нульової
гіпотези. Рівні статистичної значущості.

3. Параметричні та непараметричні критерії  перевірки статистичних гіпотез.
Вісь статистичної значущості критерію. 

Практичне заняття №2
Перевірка статистичних гіпотез при виявленні відмінностей (співставлення)

у рівні досліджуваної ознаки:
 Q-критерій Розенбаума; 
 S-критерій Джонкіра.

Практичне заняття №3
Перевірка статистичних гіпотез при оцінці надійності зсуву ( дослідження

змін) в значеннях досліджуваної ознаки:
 T-критерій Вілкоксона;



Практичне заняття №4
Перевірка статистичних гіпотез при виявленні відмінностей в розподілі

ознаки (порівнянні розподілів ознак):
 χ2-критерій Пірсона; 

Практичне заняття №5
Оцінка істотності розбіжностей між відсотковими долями двох вибірок

Використовуючи  φ*-  критерій  кутового  перетворення  Фішера,  оцінити
істотність  розбіжностей  між  відсотковими  частками  двох  вибірок  за
вказівкою викладача.

Самостійна робота
Опрацюйте критерії перевірки гіпотез: 

 при виявленні відмінностей (співставлення) у рівні досліджуваної ознаки:
U-критерій Манна-Уітні.

 при оцінці надійності зсуву ( дослідження змін) в значеннях досліджуваної
ознаки: χ2

r -критерій Фрідмана.

Індивідуальна робота
Провести  мінідослідження  з  використанням  психологічного  тестування
малої  групи студентів  з  використанням критерію кутового перетворення
Фішера.

Література
Основна:

1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике.- СПб., 2007.-
688 с.

2. Дюк В.А. Обработка данных на ПК в примерах. - СПб, 1997. 
3. Наследов А.Д. Применение математических методов в психологии: Учеб. пособ. /

А.Д. Наследов, С. Г. Тарасов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 208 с.
4. Репин  С.В.,  Шеин  С.А.  Математические  методы  обработки  статистической

информации  с  помощью  ЭВМ:  Пособие  для  исследователей  гуманитарных
специальностей. - М., 1990. 

5. Руденко В.М.,  Руденко Н.М.  Математичні  методи  в  психології.-  Рівне:  видавець
Олег Зелень, 2007.- 496 с.

6. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб., 2002. 

Додаткова:
1. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. - М., 1976. 
2. Паповян С.С. Эксперимент в прикладной социальной психологии: актуальные проблемы

статистического анализа данных // Психол. журн. - 1985. - Т.6, № 6. - С. 90-100. 



Зміст модуля ІІІ

Тема 4. Статистичне обґрунтування та математичне
 оформлення залежностей.

Дослідження  погоджених  змін  засобами  кореляційного  аналізу.  Особливості
підготовки даних до кореляції Пірсона, рангової кореляції Спірмена.

Семінарське заняття № 4
Статистичне обґрунтування та математичне

 оформлення залежностей
1. Дослідження погоджених змін засобами кореляційного аналізу.
2. Особливості  підготовки  даних  психологічного  дослідження  до  кореляції

Пірсона. 
3. Особливості  підготовки  даних  психологічного  дослідження  до  рангової

кореляції Спірмена.

Практичне заняття №6
Кореляція Пірсона

Визначити  коефіцієнт  кореляції  множення  моментів  Пірсона  (rxy)  згідно  з
заданим  викладачем  масивом  даних.  Занотуйте  результати  розрахунків  у
таблицю 

№
досліджу

ваного
Результ.
тесту I

(х)

Результ.
тесту II

(y)

( xi – xср) ( xi – xср)2 ( yi – yср) ( yi – yср)2 ( xi – xср)× ( yi – yср)

... ... ... ... ... ... ... ...
Σ

Практичне заняття №7 
Кореляція Спірмена

Визначити  коефіцієнт  кореляції  рангів  Спірмена  (rs)  при  умові  наявності  у
досліджуваному  масиві  даних  однакових  рангів.  Результати  розрахунків
занотуйте в таблицю.

Література
Основна:

1. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика:
Классификация и снижение размерности. - М., 1989. 

2. Айвазян  С.А.,  Енюков  И.С.,  Мешалкин  Л.Д.  Прикладная  статистика.  Исследование
зависимостей. - М., 1985. 

3. Кендэлл М. Ранговые корреляции. -М., 1975. 
4. Наследов А.Д. Применение математических методов в психологии: Учеб. пособ. /  А.Д.

Наследов, С. Г. Тарасов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 208 с.



5. Руденко В.М., Руденко Н.М. Математичні методи в психології.- Рівне: видавець Олег
Зелень, 2007.- 496 с.

6. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб., 2002. 

Додаткова:
1. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике. - СПб., 2007.-688 с.
2. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. -М., 1982. 
3. Хеттманспергер Т. Статистические выводы, основанные на рангах. - М., 1985.
4. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности.

– М., 1985.

Тема 5. Математичне планування експерименту.
Постановка  мети  експериментального  дослідження.  Формулювання  лінійної
гіпотези експериментального дослідження. Елементарні завдання математичного
планування  експерименту:  які  функції  потрібно  вимірювати,  щоб  отримати
необхідну інформацію про досліджувану змінну шляхом мінімізації витрат часу на
її  вимірювання;  з  якою  точністю  необхідно  вимірювати  функції  досліджуваної
змінної, щоб можно було перевірити нульову гіпотезу відносно до альтернативної
на  заданому  рівні  статистичної  значущості.  Пошук  оптимальної  ваги  для
перевірки  гіпотези  експерименту  методом  регресійного  аналізу.  Використання
факторного  аналізу  для  прогнозування  параметрів  експериментального
дослідження. 

Семінарське заняття № 5
Математичне планування експерименту.

1. Постановка мети експериментального дослідження. 
2. Формулювання лінійної гіпотези експериментального дослідження. 
3. Пошук оптимальної ваги для перевірки гіпотези експерименту методом

регресійного аналізу. 
4. Використання  факторного  аналізу  для  прогнозування  параметрів

експериментального дослідження. 

Практичне заняття №8
Лінійна регресія

Засобом  лінійної  регресії  визначити  прогнозне  значення  фактору  „кількість
помилок” в залежності від зміни швидкості виконання завдань тесту (за вказівкою
викладача).

Практичне заняття №9-10
Розрахунок факторних вагів

Використовуючи  спосіб  розрахунку  факторних  вагів  зробіть  прогноз  щодо
можливих  змін  системоутворюючого  фактору  групи  внаслідок  певної
психотерапевтичної роботи з досліджуваними.



Самостійна робота
Опрацювати  матеріал  теми:  „Дослідження  погоджених  змін  для  зв’язаних  та
незв’язаних вибірок засобами дисперсійного аналізу”. 

Індивідуальна робота
Використовуючи  методику  Баса-Дарки,  зробіть  дослідження  стану  агресії
студентської  групи  та  обрахуйте  за  допомогою  факторного  аналізу
системоутворюючий фактор.

Література
Основна:

1. Айвазян  С.А.,  Енюков  И.С.,  Мешалкин  Л.Д.  Прикладная  статистика.  Основы
моделирования и первичная обработка данных. - М., 1983. 

2. Благуш П. Факторный анализ с обобщениями. -М., 1989. 
3. Бродский В.З. Введение в факторное планирование эксперимента. - М., 1976. 
4. Бурлачук Л.Ф.Словарь-справочник по психологической диагностике.-СПб.,2007.-688 с.
5. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. -М., 1982. 
6. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2 кн. - М., 1986-1987. 
7. Кэмпбелл  Д.  Модели  экспериментов  в  социальной  психологии  и  прикладных

исследованиях. - М., 1980.
8. Мельников  В.М.,  Ямпольский  Л.Т.  Введение  в  экспериментальную  психологию

личности. – М., 1985.
9. Мостеллер Ф., Тьюки Дж. Анализ данных и регрессия: В 2 вып. - Вып. 1. - М., 1982. 
10. Наследов А.Д. Применение математических методов в психологии: Учеб. пособ. /  А.Д.

Наследов, С. Г. Тарасов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 208 с.
11. Руденко В.М., Руденко Н.М. Математичні методи в психології.- Рівне: видавець Олег

Зелень, 2007.- 496 с.
12. Харман Г. Современный факторный анализ. - М., 1972. 

Додаткова:

1. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика:
Классификация и снижение размерности. - М., 1989. 

2. Беспалько  И.Г.  О  некоторых  неясных  вопросах  психологической  интерпретации
факторов в факторном анализе // Психол. журн. - 1987. - Т.8, №3. - С.137-144. 

3. Иберла К. Факторный анализ. - М., 1980. 
4. Климчик  В.О.  Кластерний  аналіз:  використання  в  психологічних  дослідженнях//

Практична психологія та соціальна робота.-2006.-№4.-С. 30-36.
5. Крылов В.Ю. Актуальные проблемы математической психологии //  Психол.  журн.  -

1992. - Т.13, №6. - С.13-24. 
6. Паповян  С.С.  Эксперимент  в  прикладной  социальной  психологии:  актуальные

проблемы статистического анализа данных // Психол. журн. - 1985. - Т.6, № 6. - С. 90-
100. 

7. Секун В.И. Факторная структура черт личности и ведущий вид деятельности // Психол.
журн. - 1983. - Т.4,№5. - С. 42-49. 



Навчально-методична карта дисципліни «Математичні методи в психології »
Разом: 144год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття – 12 год., 
індивідуальна робота – 6 год., самостійна робота – 54 год., семестровий контроль 36 год., 

модульний контроль – 6 год.

Семестр 5
Тиждень
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ

Кількість балів за
модуль

61 бал 118 балів 141 балів

Тема

Вимірюван
ня у 
психології.

Сукупності 
та вибірки.

Статистична перевірка гіпотез.

Статистичне 
обгрунтування 
та математичне 
оформлення 
залежностей.

Математичне 
планування 
експерименту.

Дати

Лекції

Вимірюван
ня у 
психології 
(2 год.).
1 бал

Сукупності 
та вибірки.
(4 год.)
 2 бали

Статистична перевірка гіпотез. 
(6 год.)
3 бали

Статистичне 
обгрунтування 
та математичне 
оформлення 
залежностей
(4 год.) 2 бали

Математичне 
планування 
експерименту.
(4 год.) 2 бали

Семінарські
заняття

Вимірюван
ня у 
психології 
(10 + 1 бал)

Сукупності 
та вибірки.
(10 + 1 бал)

Статистична перевірка гіпотез. 
(10 + 1 бал)

Статистичне 
обгрунтування 
та математичне 
оформлення 
залежностей 
(10 + 1 бал)

Математичне 
планування 
експерименту.
(10 + 1 бал)

Практичні
заняття
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Самостійна
робота

5 балів 5 балів

ІНДЗ 30 балів  30 балів

Види поточного
контролю

Модульна контрольна
робота 

(25 балів)

Модульна контрольна 
робота (25 балів)

Модульна контрольна робота 
(25 балів)

Коефіцієнт – 1: 4,6 (276:4,6= 60 балів)

Підсумковий
контроль

Екзамен  (40 балів)



Система поточного і підсумкового контролю знань студентів з
курсу „Математичні методи в психології”

Протягом  року  оцінюється  робота  студентів  на  лекційних,  семінарських,
практичних  заняттях,  виконання  індивідуальних  навчально-дослідних  та
самостійних завдань, модульні контрольні роботи, що в сумі дають 60 балів. На
екзамені можна отримати 40 балів.

Індивідуальна навчально-дослідна робота 
Індивідуальна  навчально-дослідна  робота є  видом  позааудиторної

індивідуальної  діяльності  студента,  результати  якої  використовуються  у  процесі
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання
студентами ІНДЗ письмовим звітом. 

Мета  ІНДЗ:  самостійне  вивчення  частини  програмового  матеріалу,
систематизація,  узагальнення,  закріплення  та  практичне  застосування  знань  із
навчального  курсу,  удосконалення  навичок  самостійної  навчально-пізнавальної
діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми курсу,
яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних,
семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального
модулю. 

Завдання для ІНДЗ та самостійної роботи подані в темах кожного модуля.

Тематика  ІНДЗ:

ІНДЗ  №1.  Провести  мінідослідження  з  використанням  психологічного
тестування  малої  групи  студентів  з  використанням  критерію  кутового
перетворення Фішера.

ІНДЗ  №2.  Використовуючи  методику  Баса-Дарки,  зробіть  дослідження
стану  агресії  студентської  групи  та  обрахуйте  за  допомогою  факторного
аналізу системоутворюючий фактор.

Критерії оцінювання ІНДЗ
Критерії Кількість балів

Виконання емпіричного дослідження 10
Проведення математичних розрахунків 5
Оформлення роботи 5
Презентація та захист роботи 10

Разом: 30



Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та підсумкового контролю
з дисципліни „Математичні методи в психології”

№ Вид діяльності (визначаються по кожній дисципліні)
Максимальна
кількість балів

за один вид
роботи

Всього

1 Відвідування лекцій 1 10
2 Відвідування практичних (семінарських занять) 1 11
3 Виконання завдання для самостійної роботи 

(домашнього завдання)
5 10

4 Робота на практичному (семінарському) занятті у тому 
числі:

- доповідь
- виступ
- повідомлення
- участь у дискусії, тощо

Всього 10, у
тому числі за

видами

110

5 ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне завдання) 30 60
6 Опрацювання фахових видань ( у тому числі 

першоджерел)
10 -

7 Написання реферату 15
8 Виконання модульної контрольної роботи 25 75
9 Виконання тестового контролю, експрес-контролю 10 -
10 Лабораторна робота у тому числі:

- допуск
- виконання
- захист

Всього 10, у
тому числі за

видами

-

11 Творча робота ( у тому числі ессе) 20 -
Загальна кількість балів: 276

Коефіцієнт перерахунку 320: 60= 5,33
Підсумковий рейтинговий бал: 60
Екзамен 40

Разом: 100

Вимоги та критерії оцінювання знань і умінь студентів з курсу 
„Математичні методи в психології”

Студенти  в  повному обсязі  повинні  виконати  програму дисципліни  та  здати
звіти  з  практичних  завдань,  самостійної  роботи  та  ІНДЗ.  Обов'язковою
умовою  допуску  до  складання  іспиту  є   виконання   студентом  10
практичних завдань та отримання протягом семестру не менше 35 балів.

Критерії  якісної оцінки знань студента:
 „відмінно”  –  студент  виявляє  міцні  якісні  знання  суті  змістових  модулів
дисципліни, виявляє особистісну позицію що до них, вміє розв’язати проблемні
завдання,  аргументовано  з   прикладами обґрунтовує  свою відповідь  та  може
самостійно застосувати теоретичний матеріал у  практичних розрахунках;
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 „добре”  –  студент  самостійно  розкриває  більшість  питань  курсу.  За
допомогою  додаткових  питань-підказок  розв’язує  проблемні  завдання,
аргументує свою відповідь та пов’язує теоретичний матеріал з практикою;

 „задовільно” – студент самостійно, але  неповно розкриває більшість питань
курсу,  виявляє  знання  мінімуму  суттєвих  характеристик  матеріалу,  що
вивчається.  За  допомогою  додаткових  питань-підказок  неповно  розв’язує
проблемні  питання,  невпевнено  аргументує  свою  відповідь  та  має
фрагментарні  уявлення  про  застосування   теоретичного  матеріалу  на
практиці;

 „незадовільно”  –  студент  не  може самостійно  та  зв’язно  розкривати  зміст
курсу, має фрагментарні знання мінімуму суттєвих характеристик матеріалу,
що вивчається, не може скористатися додатковими питаннями - підказками.

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські

оцінки ECTS

Підсумкова кількість
балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною
шкалою

Оцінка за шкалою
ECTS

1 – 34 «незадовільно»
(з обов’язковим

повторним вивченням
курсу) 

F

35 – 59 «незадовільно»
(з можливістю

повторного складання)

FX

60 – 68 «достатньо» E
69-74 «задовільно» D

75 – 81 «добре» C
82-89 «дуже добре» B

90 – 100 «відмінно» A

Питання до екзамену з курсу „Математичні методи в психології”

1. Предмет та завдання курсу „Математичні методи в психології”.
2. Мета математичної обробки результатів психологічного дослідження. 
3. Методи збору даних. 
4. Поняття про вимірювання. 
5. Роль  вимірювання  у  психології,  джерела  даних  (самоспостереження,

експертна оцінка, інструментальне вимірювання, об’єктивне тестування). 
6. Вимірювання як фіксація кількості, інтенсивності та тривалості. 
7. Номінативна шкала та її одиниці вимірювання.
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8. Порядкова шкала та її одиниці вимірювання.
9. Інтервальна шкала та її одиниці вимірювання. 
10.Шкала рівних відношень та її одиниці вимірювання. 
11.Ознаки та змінні (неперервні, дискретні, категоріальні, дихотомічні). 
12.Табличне та графічне подання даних психологічного дослідження.
13.Закони розподілу вибіркових характеристик. 
14.Способи формування вибіркових сукупностей. 
15.Статистична оцінка вибіркових характеристик. 
16.Визначення потрібної чисельності вибірки. 
17.Мала вибірка. Ступінь свободи варіації.
18.Поняття про статистичні гіпотези. 
19.Основна (нульова) та альтернативна (конкуруюча) гіпотези. 
20.Спрямовані та неспрямовані гіпотези. 
21.Помилки першого та другого порядку при відхиленні чи прийнятті нульової

гіпотези. 
22.Рівні статистичної значущості. 
23.Параметричні та непараметричні критерії перевірки статистичних гіпотез. 
24.Вісь статистичної значущості критерію. 
25.Перевірка статистичних гіпотез при виявленні відмінностей (співставлення) у

рівні досліджуваної ознаки: Q-критерій Розенбаума.
26.Перевірка статистичних гіпотез при виявленні відмінностей (співставлення) у

рівні досліджуваної ознаки: U-критерій Манна-Уітні.
27.Перевірка статистичних гіпотез при виявленні відмінностей (співставлення) у

рівні досліджуваної ознаки: S-критерій Джонкіра.
28.Перевірка статистичних гіпотез  при оцінці  надійності  зсуву (  дослідження

змін) в значеннях досліджуваної ознаки: T-критерій Вілкоксона.
29.Перевірка статистичних гіпотез  при оцінці  надійності  зсуву (  дослідження

змін) в значеннях досліджуваної ознаки: χ2
r -критерій Фрідмана.

30.Перевірка  статистичних  гіпотез  при  виявленні  відмінностей  в  розподілі
ознаки (порівнянні розподілів ознак): χ2-критерій Пірсона.

31.Багатофункціональний φ*- критерій кутового перетворення Фішера.
32.Дослідження погоджених змін засобами кореляційного аналізу. 
33.Дослідження погоджених змін для зв’язаних та незв’язаних вибірок засобами

дисперсійного аналізу.
34.Особливості підготовки даних до кореляції Пірсона. 
35.Особливості підготовки даних до рангової кореляції Спірмена.
36.Особливості підготовки даних до  дисперсійного аналізу.
37.Особливості постановки мети експериментального дослідження. 
38.Формулювання лінійної гіпотези експериментального дослідження. 
39.Перевірка гіпотези експерименту методом регресійного аналізу. 
40.Використання  факторного  аналізу  для  прогнозування  параметрів

експериментального дослідження. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

Короткий термінологічний словник з курсу 
„Математичні методи в психології”

Альтернативна гіпотеза –гіпотеза,  яка протиставляється нульовій гіпотезі  і
заперечує її.
Аналіз –метод наукового дослідження об'єкта шляхом розгляду його окремих
аспектів, складових частин.
Аномальні  спостереження –спостереження,  характерні  для  нестабільних
явищ і процесів. 
Багатоступінчаста вибірка –типова вибірка, яку проводять кількома стадіями
(ступенями).  При  цьому  кожна  стадія  має  свою  одиницю  відбору.  При
багатоступінчастому  відборі  з  генеральної  сукупності  спочатку  відбирають
укрупнені групи, потім –більш дрібні і так доти, доки не будуть відібрані ті
одиниці, що піддаються обстеженню.
Багатофазна  вибірка –  вибірка,  яка  припускає  збереження  однієї  й  тієї  ж
одиниці добору на всіх етапах його проведення. При цьому відібрані на кожній
стадії  одиниці  піддаються  обстеженню.  На  кожній  наступній  стадії  добору
програма обстеження розширюється.
Безповторна власне випадкова вибірка –  вибірка,  при якій  кожна раніше
відібрана одиниця не повертається  в  генеральну сукупність  і  в  подальшому
відборі не бере участі.
Варіанти – окремі значення ознаки, які вона приймає у варіаційному ряді. 
Варіаційний ряд розподілу – ряд, побудований за кількісною ознакою.
Варіація –  коливання  значень  ознаки.  Також:  коливання,  різноманіття,
змінюваність  величини  ознаки  (зміна  розміру  ознаки)  в  окремих  одиницях
сукупності.
Варіативна ознака – ознака, яка має в межах сукупності різні значення.
Величина інтервалу – різниця між верхньою і нижньою межами інтервалу.
Вибіркова  сукупність –  частина  генеральної  сукупності,  яку  вибірково
обстежуватимуть, сукупність відібраних для обстеження одиниць.
Вибіркова  частка –  питома  вага  одиниць,  що володіють  даною ознакою у
вибірковій  сукупності.  Розходження  між  вибірковою  часткою  і  середнім
значенням  ознаки  у  вибірці  (вибіркової  середньої)  визначають  особливості
обчислення необхідного обсягу, помилок вибірки, інтервалів довіри та ін.
Вибіркове  (репрезентативне)  спостереження –  найбільш  поширений  вид
несуцільного  спостереження,  при  якому  закономірності  й  характеристики,
властиві  якісь  генеральній  сукупності,  визначають  дослідженням  деякої  її
частини.  Його  основою  є  випадковий  відбір  одиниць  для  обстеження,  що
гарантує незалежність результатів вибірки від волі осіб, які його проводять.
Вибірковий метод –  сукупність  математичних  способів  і  обґрунтувань,  які
використовують при застосуванні вибіркового спостереження.
Власне випадкова вибірка – вибірка, при якій кожна одиниця з генеральної
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сукупності  відбирається  у  вибірку  випадково,  ненавмисно.  При  цьому
генеральна сукупність не розподіляється на складові частини. Відбір одиниць
звичайно проводиться жеребкуванням.
Внутрішньогрупова дисперсія – відбиває випадкову варіацію, тобто частину
варіації, що відбувається під впливом неврахованих факторів і не залежить від
факторної ознаки.
Генеральна сукупність – загальна сукупність одиниць, з якої проводять відбір
частини одиниць.
Густина  розподілу –  відношення  частоти  до  величини  інтервалу  в
інтервальних рядах розподілу з нерівними інтервалами.
Групувальна  ознака –  ознака,  за  якою  проводиться  розбивка  одиниць
сукупності на окремі групи.
Групування – розчленовування безлічі одиниць досліджуваної сукупності на
групи за певними, суттєвими для них ознакам.
Деревовидна  кластеризация –  об'єднання  об'єктів  дослідження  в  досить
великі  кластери,  використовуючи  деяку  міру  схожості  або  відстань  між
об'єктами.
Децилі – додаткові статистичні характеристики рядів розподілу, які поділяють
ранжируваний ряд розподілу на 10 рівних частин.
Дискретні  варіаційні  ряди  розподілу –  ряди,  в  яких  варіанти  виражено
цілими числами. 
Дисперсія –  середній  квадрат відхилень  індивідуальних  значень  ознаки  від
їхньої середньої величини.
Експлікація – опис змісту графіка за допомогою слів (словесний опис).
Екстраполяція – знаходження рівнів за межами досліджуваного ряду, тобто
продовження  ряду  на  основі  виявленої  закономірності  зміни  рівнів  у
досліджуваний період.
Загальна  середня –  середня,  що  показує  типовий  розмір  ознаки  якісно
однорідної сукупності в цілому.
Загальні  методи  кластерного  аналізу –  об'єднання  (деревоподібна
кластеризація), метод К середніх.
Закон  великих  чисел –  зі  збільшенням  кількості  спостережень  вплив
випадкових  причин,  що  визначають  величину  ознаки  окремих  одиниць
сукупності,  в  цілому  взаємно  погашається  й  у  зведених  характеристиках
виражається дія основних причин, тобто визначається закономірність.
Закон  розподілу –  це  співвідношення  між  можливими  значеннями  ознаки
величин і відповідними ймовірностями.
Закономірність – повторюваність, послідовність і порядок змін у явищах.
Закономірності розподілу – закономірності зміни частот у варіаційних рядах.
Залежні вибірки – вибірки, коли спостереження в одній вибірці якоюсь мірою
пов'язано зі спостереженнями у другій.
Зворотний  зв'язок –  зменшення  чи  збільшення  значення  результативної
ознаки із збільшенням чи зменшенням значень факторної ознаки.
Імовірність – міра об'єктивної можливості здійснення певних подій. Кількісно
імовірність  виражають  відношенням  кількості  сприятливих  наслідків  до
кількості можливих наслідків.
Індекс кореляції (кореляційне відношення) – показник тісноти зв'язку між
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факторною і результативною ознаками при криволінійній формі зв'язку, який
показує,  яку  частку  в  загальному  середньоквадратичному  відхиленні
результативної  ознаки  становить  середньоквадратичне  відхилення  факторної
ознаки. Змінюється в межах від 0 до +1, тобто завжди є додатною величиною.
Інтерполяція –  наближений  розрахунок  рівнів,  що  лежать  усередині  ряду
динаміки, але з якихось причин невідомих.
Квартилі –  додаткові  статистичні  характеристики  рядів  розподілу,  що
поділяють ряд розподілу за сумою частот на 4 рівні частини.
Кількісні ознаки – ознаки, що реєструються числом. Групувальна ознака може
бути виражена числами по-різному. Одні ознаки виражаються тільки цілими
числами. Така ознака зветься дискретною, або перервною. Інші ознаки можуть
позначатися  цілими  і  дробовими  числами.  Ці  зміни  ознаки  називають
безперервними.
Класифікація –  різновид  типологічних  групувань,  систематизований,
заздалегідь  встановлений  поділ  явищ  і  об'єктів  на  групи,  класи,  розряди,
категорії,  за  якими  проводиться  зведення  даних.  Основою  класифікації,  як
правило, є якісна ознака.
Кластер –  однорідні  групи,  отримані  в  результаті  розподілу  сукупності
об'єктів, кожний з яких характеризується набором k - ознак.
Кластерний аналіз – метод знаходження кластерів.
Коефіцієнт  кореляції  рангів –  визначення  тісноти  зв'язку  між  двома
кількісними  або  якісними  ознаками  після  попереднього  ранжирування  їх  в
порядку зростання або спадання.
Коефіцієнт множинної (сукупної) детермінації – показує, яка частка варіації
досліджуваного  результативного  показника  зумовлена  впливом  факторів,
включених у рівняння множинної регресії. Він може мати значення від 0 до +1.
Коефіцієнт  множинної  (сукупної)  кореляції –  основний  показник  тісноти
зв'язку за множинної кореляції, який може мати значення від 0 до +1.
Коефіцієнт регресії – показує, на скільки в середньому змінюється значення
результативної ознаки зі зміною факторної на одиницю власного виміру.
Колінеарність (мультиколінеарність) – кореляційний зв'язок між факторами
в рівнянні множинної регресії. Чим вища колінеарність, тим менш надійними
будуть показники впливу окремих факторів.
Кореляційна  залежність –  це  функціональне  співвідношення  лише  між
середніми значеннями досліджуваних ознак.
Кореляційне відношення – показує зв'язок між двома ознаками.
Кореляційне  поле –  спосіб  графічного  зображення  взаємозалежності
статистичних  показників.  Дає  наочне  уявлення  про  наявність  зв'язку  між
досліджуваними ознаками.
Кореляційний  аналіз –  це  метод  визначення  і  кількісної  оцінки
взаємозалежностей між статистичними ознаками, що характеризують окремі
психологічні явища і процеси.
Кореляційний  зв'язок –  різновид  стохастичного  зв'язку, що  виявляється  в
зміні середніх умовних розподілів. При К. з. немає суворої відповідності між
значеннями залежних ознак: кожному певному значенню аргументу (факторної
ознаки) відповідає кілька різних значень функції (результативної ознаки).
Кореляція – статистична залежність між випадковими величинами, що не має
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суто  функціонального  характеру, за  якої  зміна  однієї  з  випадкових  величин
приводить до зміни математичного очікування іншої.
Крива розподілу –  графічне зображення у вигляді  безперервної  лінії  зміни
частот у варіаційному ряді, функціонально зв'язаного зі зміною варіант.
Критерії узгодженості – особливі статистичні показники, що характеризують
відповідність емпіричного й теоретичного розподілів. Відомі критерії згоди Д.
Пірсона.
Критерій t нормального розподілу – це теоретичне нормоване відхилення для
великих вибірок.  За законом нормального розподілу варіація індивідуальних
значень досліджуваної ознаки перебуває в межах χ ± 3σ (правило трьох сигм).
Числове  значення  цього  критерію  залежить  від  рівня  імовірності.  Його
визначають за спеціальними таблицями «Значення інтеграла імовірностей».
Критерій  t-Стъюдента використовують  для  перевірки статистичних гіпотез
стосовно середніх при малій вибірці (п < 20). Його застосовують, визначаючи
надійні  інтервали,  інтервально  оцінюючи параметри генеральної  сукупності.
Числове значення критерію залежить від кількості ступенів свободи варіації та
рівня ймовірності.
Критерій  F-Фішера-Снедекора використовують  у  оцінці  співвідношення
дисперсій при малих вибірках, а також суті ступеня варіації ознак і надійності
взаємозв'язку між факторами.
Критерій  Вілкоксона застосовують  для  перевірки  однорідності  розподілів
двох генеральних сукупностей.
Критерій χ2 Пірсона – використовують тоді, коли потрібно визначити ступінь
відмінності  фактичного  розподілу  частот  від  теоретичного.  Крім  того,  його
застосовують  для  оцінки  однорідності  розподілів,  а  також  як  критерій
незалежності  в  розподілі  об'єктів  сукупності  за  градаціями  досліджуваної
ознаки.
Критична  область –  це  ті  значення  критерію,  при  яких  нульова  гіпотеза
відхиляється.
Критична  оцінка  вихідних  даних –  повнота,  якість  і  вірогідність
відповідності емпіричного матеріалу цілям і завданням дослідження.
Критичні  точки –  точки,  які  відокремлюють  критичну  галузь  від  галузі
допустимих значень.
Лаг – проміжок часу відставання одного явища від іншого, пов'язаного з ним.
Лінії регресії – лінії, побудовані на основі рівнянь регресії.
Лінійний зв'язок – статистичний зв'язок між явищами, виражений рівнянням
прямої лінії.
Лінійний  коефіцієнт  парної  кореляції –  кількісний  показник  тісноти
прямолінійного зв'язку результату з одним фактором. При парній залежності
коефіцієнт кореляції коливається від 0 до +1 за прямого зв'язку і від 0 до -1 —
за зворотного зв'язку. 
Якщо г < 0.3, зв'язку немає, якщо г = 0.3 -0.5 – зв'язок слабкий, якщо г = 0.5-0.7
— зв'язок середній і якщо г > 0.7 — зв'язок тісний.
Мала  вибірка –  вибіркове  спостереження,  чисельність  одиниць  якого  не
перевищує  20.  При  малій  вибірці  діє  особливий  закон  розподілу. Величина
ймовірної  помилки  залежить  як  від  коефіцієнта  довіри  t,  так  і  від  обсягу
вибірки за випадку, якщо гранична помилка не перевищує t -кратну середню
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помилку в малих вибірках.
Матеріали  спостереження –  це  первинна  статистична  інформація,  яка  є
основою для одержання узагальнених характеристик.
Матриця  –  прямокутна  таблиця  числової  інформації,  що  складається  з  m
рядків і n стовпчиків.
Медіана (структурна або розподільна середня) – значення ознаки в одиниці
сукупності,  що займає середнє положення в ранжируваному ряду розподілу.
Вона  є  центром  розподілу  сукупності  і  ділить  її  на  дві  рівні  за  кількістю
частини.
Метод головних компонент – засіб зниження розмірності. Використовується і
для  проведення  класифікацій.  Суть  методу  полягає  у  виділенні  лінійних
комбінацій  вихідних  факторних  ознак,  які  мають  максимально  можливу
дисперсію.  При  цьому,  перша  головна  компонента  володіє  максимальною
дисперсією  і  є  нормованою  лінійною  комбінацією  всіх  можливих  вихідних
ознак, а друга – враховує максимальне значення дисперсії, що залишилась, і
кореляційно не пов'язана з першою компонентою.
Метод повного зв'язку – заснований на використанні відстані між одиницями
кластерів, які найбільш віддалені від інших пар об'єктів і один від одного.
Механічна  вибірка –  різновид  випадкової  вибірки,  коли  одиниці  для
вибіркового спостереження відбирають не жеребкуванням, а механічно через
відповідний  інтервал.  Для  цього  всі  одиниці  генеральної  сукупності
розподіляють у певному порядку, але так, щоб порядок не був пов'язаний із
розміром досліджуваної ознаки. 
Множинна кореляція –  кореляція,  за  допомогою якої  вивчається  вплив на
результативну ознаку двох і більше взаємопов'язаних факторних ознак.
Множинна регресія – модель зв'язку трьох і більш ознак.
Множинний коефіцієнт кореляції –  відбиває  зв'язок  між результативною і
декількома факторними ознаками.
Мода  (структурна  або  розподільна  середня) –  значення  ознаки,  яке
найчастіше повторюється  в  досліджуваній  сукупності.  Це  варіант, який має
найбільшу частоту.
Мода і медіана – структурні середні.
Незалежні вибірки – вибірки, коли кожному спостереженню в одній вибірці
не  можна  протиставити  спостереження  другої  вибірки  (варіанти  яких
змінюються незалежно один від одного).
Незважене  попарне  арифметичне  середнє –  відстань  між  двома  різними
кластерами визначається як середня відстань між усіма парами об'єктів у них.
Нелінійний  зв'язок –  статистичний  зв'язок  між  психологічними  явищами,
аналітично виражений рівнянням кривої лінії (параболи, гіперболи і т. ін.).
Непараметричні  критерії –  статистичні  критерії,  використання  яких  не
пов'язане  зі  знанням  закону  розподілу  випадкової  величини,  їх  можна
використовувати  і  тоді,  коли  досліджуваний  розподіл  відрізняється  від
нормального.  До  непараметричних  належать  критерії  Колмогорова,
Вілкоксона, Уайта тощо.
Нормальний розподіл – це симетричний розподіл, в якому максимуми значень
випадкової величини концентруються навколо середньої величини.
Об'єкт  статистичного  спостереження –  сукупність  суспільних  та
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психологічних явищ і процесів, про які слід зібрати статистичні відомості. 
Обернений кореляційний зв'язок – зв'язок, за якого зі збільшенням факторної
ознаки  результативна  ознака  зменшується  чи,  навпаки,  зі  зменшенням
факторної ознаки результативна зростає.
Об'єднання (деревовидна кластеризація) – об'єднання об'єктів дослідження
в досить великі кластери, використовуючи деяку міру схожості або відстань
між об'єктами.
Об'єкт  спостереження –  статистична  сукупність,  у  якій  виникають
досліджувані соціально-психологічні явища і процеси.
Область допустимих значень – це ті  значення критерію, при яких нульова
гіпотеза приймається.
Одинокий  зв'язок  (метод  «найближчого  сусіда») –  відстань  між  двома
кластерами визначається відстанню між двома найбільш близькими об'єктами
в різних кластерах.
Ознака – загальна властивість, характерна риса чи інша особливість одиниць
сукупності, за якими можна вести статистичне спостереження або виміряти їх.
Основна відмітна риса, особливість досліджуваного явища чи процесу.
Опитування – спосіб збирання статистичних даних, при якому відповіді на
запитання  формуляра  записують  зі  слів  опитуваної  особи.  Розрізняють  три
способи  опитування:  усне  опитування;  самореєстрація;  кореспондентський
спосіб.
Основна тенденція (тренд) – досить плавна і стійка зміна рівня явища в часі,
більш-менш вільна від випадкових коливань. Основну тенденцію можна подати
або аналітично — у вигляді рівняння (моделі) тренда, або графічно.
Параметричні  критерії –  статистичні  критерії,  які  ґрунтуються  на
припущенні,  що  розподіл  досліджуваної  ознаки  в  сукупності  підпо-
рядковується  певному  відомому  закону,  наприклад,  законам:  нормального
розподілу, розподілу Стьюдента, Фішера і т. ін. До них належать критерії t, F,χ2.
Особливістю  цих  критеріїв  є  те,  що  їх  застосування  потребує  обчислення
оцінок параметрів розподілу.
Парна кореляція – кореляційний зв'язок,  при якому аналізують зв'язок між
парою показників, один з яких факторний, другий — результативний.
Парна регресія – аналітичне вираження зв'язку двох ознак.
Парний коефіцієнт кореляції –  показує  ступінь  тісноти  зв'язку  між двома
ознаками при фіксованому значенні інших факторних ознак.
Процентилі – значення ознаки, які ділять ряд розподілу на сто частин.
Помилка вибіркового спостереження – різниця між величиною параметра в
генеральній  сукупності  та  його  величиною,  обчисленою  за  результатами
вибіркового спостереження.
Помилка  репрезентативності –  різниця  між  показниками  вибіркової  та
генеральної сукупностей.
Помилка  спостереження –  розбіжність  між  розрахунковим  і  дійсним
значеннями  досліджуваних  величин.  Вони  властиві  всім  несуцільним
спостереженням,  оскільки,  хоч  як  правильно  проводився  відбір  одиниць
сукупності,  узагальнені  показники відібраної  частини завжди будуть якоюсь
мірою відрізнятися від відповідних показників усієї сукупності.
Помилки  другого  порядку –  полягають  у  тому,  що  приймається  нульова
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гіпотеза, хоч насправді правильна альтернативна гіпотеза.
Помилки першого порядку –  полягають  у  тому, що  відхиляється  нульова
гіпотеза, хоч насправді вона правильна.
Помилки  статистичного  спостереження –  це  розбіжності  між  розмірами
якогось показника, що встановлені за допомогою спостереження, і справжніми
його розмірами.
Правила об'єднання: одинокий зв'язок (метод «найближчого сусіда»), повний
зв'язок  (метод  «найбільш  віддалених  сусідів»),  незважене  попарне
арифметичне середнє, зважене попарне арифметичне середнє, метод Варда.
Прямий зв'язок – із збільшенням чи зменшенням значень факторної ознаки
збільшується чи зменшується значення результативної ознаки.
Прямий кореляційний зв'язок – зв'язок, при якому зміна факторної ознаки
зумовлює зміну результативної ознаки в тому самому напрямі.
Прямолінійний  кореляційний  зв'язок характеризується  рівномірним
зростанням або  зменшенням результативної  ознаки  під  впливом відповідної
зміни  факторної  ознаки.  Аналітично  його  визначають  за  рівнянням  прямої
лінії.
Ранг –  порядковий номер відповідної  одиниці  сукупності  у  ранжируваному
ряду.  Також:  порядковий  номер  значення  ознаки,  розміщеного  в  порядку
зростання чи спадання величин.
Ранжирування – процедура упорядкування об'єктів вивчення, що виконується
на основі переваги значень ознаки в порядку зростання чи спадання.
Регресійний  аналіз –  аналітичне  вираження  зв'язку,  в  якому  зміна  однієї
величини  –результативної  ознаки  –  зумовлена  впливом  однієї  чи  декількох
незалежних величин (факторів), а безліч всіх інших факторів, що також чинять
вплив на залежну величину, приймається за постійні й середні значення.
Результативна ознака – ознака, яка змінюється під впливом факторної ознаки.
Репрезентативна  вибірка –  вибіркова  сукупність,  яка  достатньо  точно
відображує генеральну сукупність.
Рівень значущості – імовірність припуститися помилки першого порядку. Р. з.
становить ту мінімальну ймовірність, починаючи з якої можна визнати подію
практично неможливою, тобто показує міру, з якою ми ризикуємо, відхиляючи
нульову гіпотезу.
Рівень істотності – показує ймовірність,  з  якою гіпотеза,  що перевіряється,
може дати помилковий результат.
Рівняння регресії  (кореляційне рівняння) – рівняння, за допомогою якого
визначають статистичний зв'язок між величинами, що корелюють.
Розподіл  χ2 (хі  –  квадрат) –  це  закон  розподілу  вибіркової  дисперсії
параметрів, які підпорядковуються закону нормального розподілу при малих
вибірках.
Розподіл t-Стьюдента –це закон розподілу нормованого відхилення при малих
вибірках (n < 20).
Середнє квадратичне відхилення –  мірило надійності  середньої  величини.
Характеризує  середнє  коливання  ознаки  в  сукупності,  зумовлене
індивідуальними  особливостями  одиниць  сукупності.  Обчислюють
добуванням квадратного кореня з дисперсії.
Середнє лінійне відхилення – показник варіації,  який становить середню з
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абсолютних  відхилень  усіх  варіантів  від  середнього  значення  варіативної
ознаки.
Середня арифметична –  найбільш поширений вид середніх  величин,  який
застосовують  тоді,  коли  загальний  обсяг  варіативної  ознаки  для  всієї
сукупності  становить  суму  індивідуальних  значень  усередненої  ознаки.
Визначають як відношення суми окремих значень ознаки до кількості одиниць
сукупності.
Статистична  гіпотеза –  це  припущення  відносно  параметрів  або  форми
розподілу генеральної сукупності, яке можна перевірити на основі вибірки. У
процесі перевірки статистичної гіпотези потрібно визначити, чи узгоджуються
дані спостереження з висунутим припущенням. Унаслідок перевірки гіпотеза
приймається або відхиляється.
Статистична  оцінка  параметра  розподілу –  наближене  значення  шуканої
величини  генеральної  сукупності,  встановлене  на  основі  вибіркового
спостереження.
Статистична  сукупність –  безліч  одиниць,  що  володіють  масовістю,
однорідністю,  визначеною  цілісністю,  взаємозалежністю  станів  окремих
одиниць і наявністю варіації. Це сума об'єктів (подій, елементів, явищ тощо),
які  мають  єдину  якісну  основу,  але  відрізняються  певними  ознаками.
Найважливішою  особливістю  статистичної  сукупності  є  однорідність,
одноякісність її елементів.
Статистичний критерій – це, обчислений на основі фактичних спостережень
оціночний показник, відповідно до якого приймають або відхиляють нульову
гіпотезу.
Стохастичний  зв'язок –  зв'язок,  при  якому  кожному  значенню  ознаки
відповідає певна множина значень ознаки „у” , які утворюють так званий умо-
вний  розподіл.  Якщо  умовні  розподіли  замінюють  одним  параметром  –
середнім значенням ys , то такий зв'язок називають кореляційним.
Суцільне  спостереження –  одержання  інформації  про  всі  одиниці
досліджуваної сукупності. Також: спостереження, при якому закономірності й
характеристики  визначають  дослідженням  всіх  одиниць  генеральної
сукупності.  Забезпечує  найбільш  повну  інформацію  про  загальну  кількість
одиниць  сукупності  і  дає  вірогідні  узагальнені  статистичні  характеристики
явищ, що аналізуються.
Теоретична крива розподілу –  крива,  що виражає загальну  закономірність
даного  типу  розподілу  в  чистому  вигляді,  що  виключає  вплив  випадкових
факторів.
Точність  статистичного  спостереження –  ступінь  відповідності  величин
якогось показника, отриманого за матеріалами статистичного спостереження,
до дійсної його величини.
F-розподіл – це спільний закон розподілу двох взаємопов'язаних вибіркових
дисперсій для випадкових величин x і у, кожна з яких розподілена нормально.
Факторна  ознака –  статистична  ознака,  яка  впливає  на  іншу  ознаку  і
зумовлює її зміну.
Факторне  групування –  групування,  в  якому  групувальною  ознакою  є
факторний  показник,  що  впливає  на  зміну  результативної  ознаки.  Якщо
факторна ознака істотна,  а кількість одиниць у групі досить велика,  то інші
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умови  в  середньому  по  групі  вирівнюватимуться,  і  зміна  результативного
показника визначатиметься зміною факторного.
Факторний  аналіз –  перехід  від  вихідної  інформації  до  узагальнених
факторів, які є результатом їх первісної агрегації і лінійної комбінації.
Функціональний зв'язок – зв'язок, при якому кожному значенню факторної
ознаки (аргументу), що характеризує певне явище, в усіх випадках відповідає
одне або кілька значень результативної ознаки (функції).
Центральна  тенденція –  це  властивість  значень  досліджуваної  ознаки
групуватися навколо центра розподілу частот, статистичною характеристикою
якого є середня величина.
Часткові  коефіцієнти  кореляції –  показники,  які  характеризують  тісноту
зв'язку результативної ознаки з однією факторною ознакою при умові, що інші
факторні ознаки перебувають на постійному рівні. Парний коефіцієнт кореляції
між  результативною  і  факторною  ознаками,  як  правило,  не  дорівнює
відповідному частковому коефіцієнту.
Частота –  кількість  одиниць  спостереження,  що  мають  однакове  значення
ознаки. Іноді замість частот використовують частості.
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