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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Математичні методи в 

психології» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з 

галузі знань 05 – соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 – Психологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні математичні методи 

психологічних досліджень: основні методи вибіркового дослідження, побудова та перевірка 

статистичних гіпотез, елементи теорії регресії і кореляції, параметричні та непараметричні 

методи порівняння вибірок, дисперсійний аналіз, множинний регресійний аналіз, елементи 

факторного та кластерного аналізу. 

Міждисциплінарні зв’язки: математичні знання, які студент повинен отримати 

вивчаючи курс «Математичні методи в психології», призвані відіграти важливу роль у 

процесі його подальшого навчання в університеті. Вони необхідні для успішного вивчення 

спеціальних дисциплін (експериментальна психологія, психодіагностика та ін.). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Первинні методи обробки психологічних даних 

2. Побудова та перевірка статистичних гіпотез. Кореляційний аналіз 

3. Методи порівняння вибірок. 

4. Дисперсійний та кластерний аналізи. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Математичні методи в психології» є 

забезпечення кваліфікованої можливості студентам проводити психологічні 

експериментальні дослідження на основі вивчення методів математичної обробки та аналізу 

даних. 

1.2.Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Математичні методи в 

психології» є прищеплення навичків статистичного дослідження прикладних психологічних 

задач. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

принципи пошуку і вибору математичних методів розв’язання задач з психології та 

застосування цих методів при обробці статистичних даних щодо психологічних досліджень; 

вміти:  

користуватись основними математичними методами при обробці та аналізі 

результатів психологічних досліджень, користуватись стандартними пакетами програмного 

забезпечення, самостійно працювати з літературою з математичних методів в психології. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 години / 8 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

  

Змістовий модуль 1. Первинні методи обробки психологічних даних 
Основні поняття математичної статистики (вимірювання та порівняння, ознаки та 

змінні, варіаційний ряд). Графічне та табличне представлення даних (таблиця спряженості, 

полігон та гістограма). Вимірювання у психології (шкали вимірювань). Правила 

ранжирування.  

Аналіз первинних статистик (вибіркове середнє, дисперсія, стандартне відхилення, 

асиметрія, ексцес). Вибірковий метод у психології. 

Змістовий модуль 2. Побудова та перевірка статистичних гіпотез. Кореляційний 

аналіз 

Основні принципи перевірки статистичних гіпотез. Перевірка на нормальність 
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розподілу (крива Гаусса, критерій Колмогорова–Смірнова). Перевірка гіпотези про 

узгодженість розподілів (критерій Пірсона).  

Дослідження взаємозв’язку ознак (коефіцієнт спряженості, коефіцієнти кореляції 

Пірсона, Спірмена та Кендалла). Побудова рівняння прямої регресії (коефіцієнти регресії, 

гіпотеза про значущість коефіцієнтів рівняння регресії). 

Змістовий модуль 3. Методи порівняння вибірок 
Перевірка вибірки на однорідність (критерій Діксону). Порівняння дисперсій 

(критерій F-Фішера). Порівняння середніх (критерій t-Стьюдента для незалежних та 

залежних вибірок). 

Порівняння двох вибірок за рівнем досліджуваної ознаки (критерії U-Манна-Уітні та 

Q-Розенбаума: описи, гіпотези, обмеження, алгоритми підрахунку). Перевірка наявності 

зсуву у значеннях досліджуваної ознаки (критерії Т-Вилкосона та G-знаків: описи, гіпотези, 

обмеження, алгоритми підрахунку). Перевірка впливу фактора на зміну рівня досліджуваної 

ознаки (критерії Н-Краскала-Уоллеса та S-Джонкхієра: описи, гіпотези, обмеження, 

алгоритми підрахунку). Алгоритм ухвалення рішення про вибір критерію для зіставлення 

(критерії 2 -Фрідмана та L-Пейджа). 

Багатофункціональні статистичні критерії (критерій 
* -Фішера та біноміальний 

критерій  : призначення, описи, гіпотези, обмеження, алгоритми підрахунку). 

Змістовий модуль 4. Дисперсійний та кластерний аналізи 
Призначення і загальні поняття дисперсійного аналізу. Підготовка даних до 

дисперсійного аналізу: створення та зрівноважування комплексів, перевірка нормальності 

розподілу результативної ознаки, перетворення емпіричних даних з метою спрощення 

розрахунків. Однофакторний дисперсійний аналіз для незв’язаних і зв’язаних вибірок: 

призначення, опис методу, гіпотези, обмеження. Дисперсійний аналіз з повторними 

вимірами. Багатомірний дисперсійний аналіз. 

Ієрархічний кластерний аналіз. Поняття дендрограми. Методи кластерного аналізу 

(метод одиночного зв’язку, метод повного зв’язку, метод середнього зв’язку).  

 

3. Рекомендована література 

1. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностейі статистичні методи аналізу даних у 

психологічних і педагогічних експериментах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2006. – 168 с. 

2. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов. – 2-е изд. испр. – М.: 

Московский психолого-социальный институт, «Флинта», 2003. – 336 с. 

3. Наследов А.Д. Математические методы математического исследования. Анализ и 

интерпретация данных. Учебное пособие. СПб.: Речь, 2004. – 392 с. 

4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Речь, 2003. 

– 350 с. 

5. Суходольский Г.В. Математические методы в психологии. Харьков: Изд-во 

Гуманитарный Центр, 2006. – 512 с. 

6. Тарасов С.Г. Основы применения математических методов в психологии. СПб.: 

Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1999. – 326 с. 

7. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ данных. М.: Филин, 2008. – 265 

с. 

8. Остапенко Р.И. Математические основы психологии: учебно-методическое 

пособие. Воронеж: ВГПУ, 2010. – 76 с. 

9. Насонова Ю.В. Статистические методы в психологии : учебно-методический 

комплекс. Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – 237 с. 

10. Митина О.В. Математические методы в психологии: Практикум. М.: Аспект 

Пресс, 2008. – 238 с. 

11. Лупандин В.И., Зайцев А.В. Сборник задач по курсу «Математические методы в 

психологии» : учебно-методическое пособие. Екатеринбург: УрГУ, 2000. – 55 с. 
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12. Шакурова З.А. Основы математической статистики для психологов: учебное 

пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. – 35 с. 

 

4.   Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, модульний 

контроль. 


