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1. Пояснювальна записка
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Математичні методи у
психології» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
бакалавра за спеціальністю 53 "Психологія".
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення формування знань,
умінь та навичок використання засобів математики, що дозволяють аналізувати,
моделювати і вирішувати прикладні задачі, що виникають у роботі психолога.
Міждисциплінарні зв’язки: викладання дисципліни загальна психологія,
експериментальна психологія та ін.
.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема 1. Основні поняття в математичній обробці психологічних даних
Тема 2. Виявлення розходжень у рівні досліджуваної ознаки
Тема 3. Виявлення розходжень у розподілі ознаки
Тема 4. Багатофункціональні статистичні критерії
Тема 5. Метод рангової кореляції
Тема 6. Дисперсійний аналіз
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою даного курсу є формування знань, умінь та навичок використання засобів
математики, що дозволяють аналізувати, моделювати і вирішувати прикладні задачі,
що виникають у роботі психолога.
Навчальними завданнями дисципліни є сприяння розвитку логічного й
алгоритмічного мислення; прищеплення навичок самостійного вивчення матеріалу з
використанням довідкової, методичної і спеціальної літератури.
Міждисциплінарні

зв’язки:

загальна

психологія,

експериментальна

психологія та ін.
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни
здобувач вищої освіти повинен
знати:
‒ способи відбору, що забезпечують репрезентативність вибірки та вимоги до
оцінок невідомих числових характеристик генеральної сукупності;

‒ основні типи гіпотез, що перевіряються в ході статистичної обробки даних;
‒ методи статистичної перевірки гіпотез;
‒ основні методи обробки даних психологічного експерименту.
вміти:
‒ самостійно

проводити

первісну

статистичну

обробку

даних

експериментальних досліджень;
‒ вибирати адекватний метод обробки даних;
‒ робити правильні психологічні висновки на основі результатів
статистичного аналізу.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити ECTS.
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі
та практичні проблеми у сфері психології, що
Інтегральна
передбачають застосування основних психологічних
компетентність
теорій
та
методів
та
характеризуються
комплексністю і невизначеністю умов.
Здатність застосовувати знання у практичних
ЗК-1
ситуаціях.
Загальні
компетентності (ЗК)
Навички використання інформаційних і
ЗК-3
комунікаційних технологій.
Спеціальні (фахові,
Здатність аналізувати та систематизувати
предметні)
СК-7 одержані результати, формулювати
компетентності
аргументовані висновки та рекомендації
(СК)

3. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема 1. Основні поняття в математичній обробці психологічних даних
Ознаки і перемінні. Шкали виміру. Числові характеристики вибірки. Розподіл
ознаки. Параметри розподілу. Статистичні гіпотези. Нульова та альтернативна
гіпотези. Статистичні критерії. Параметричні та непараметричні критерії. Рівні
статистичної вірогідності. Потужність критеріїв. Правила прийняття і відхилення
гіпотез. Класифікація задач і методів їхнього рішення
Тема 2. Виявлення розходжень у рівні досліджуваної ознаки
Підстава задачі зіставлення і порівняння. Критерій Розенбаума. U-критерій
Манна-Уітні.

H-критерій

Крускала-Уолліса.

G-критерій знаків.

T-критерій

Вілкоксона. Критерій тенденцій Джонкіра. Ухвалення рішення про вибір критерію
для зіставлення.
Тема 3. Виявлення розходжень у розподілі ознаки
Обґрунтування задачі порівняння розподілів ознаки. Критерій Пірсона.
Критерій Колмогорова-Смірнова
Тема 4. Багатофункціональні статистичні критерії
Поняття багатофункціональних критеріїв. Критерій φ* – кутове перетворення
Фішера.

Біноміальний

критерій

m.

Ухвалення

рішення

про

вибір

багатофункціональних критеріїв.
Тема 5. Метод рангової кореляції
Обґрунтування задачі дослідження погоджених змін. Коефіцієнт рангової
кореляції Спірмена.
Тема 6. Дисперсійний аналіз
Ціль, основні поняття дисперсійного аналізу. Постановка задачі дисперсійного
аналізу. Передумови дисперсійного аналізу. Загальна, факторна й залишкова суми
квадратів відхилень. Загальна, факторна та залишкова дисперсії. Взаємозв’язок
дисперсій.

Порівняння декількох середніх методом дисперсійного аналізу. F-статистика.
Таблиця дисперсійного аналізу.
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