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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів ЕСТS –3
Загальна кількість годин – 90
Кількість тем - 6

Шифри та назви галузі знань,
код та назва
спеціальності,спеціалізації,
ступінь вищої освіти
05 Соціальні та поведінкові
науки;
053 Психологія;
перший (бакалаврський) рівень
вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни
Навчальний курс 2
Семестр 4
Види контролю:
4 семестр – залік

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

Лекції

денна форма навчання
І семестр
–
24

заочна форма навчання
Лекції

–

(години)

Семінарські заняття – ______;

Семінарські заняття – ______;

(години)

Практичні заняття

–

(години)

Практичні заняття

24;

–

(години)

Лабораторні заняття – ______;

(години)

–

4;
(години)

Лабораторні заняття – ______;
Самостійна робота

4
(години)

(години)

Самостійна робота

42;
(години)

–

82;
(години)

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. Програма 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.
4. Структура навчальної дисципліни

Лабораторн
і
заняття
Самостійна
Робота

Практичні
заняття

Семінарські
заняття

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

з них:

Вид
контролю

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни

Література
сторінки

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

СЕМЕСТР №4
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
Всього за семестр №5

11

2

2

7

1-6

17

6

4

7

1-6

15

4

4

7

1-6

14

4

4

6

1-6

15

4

4

7

1-6

18

4

6

8

1-6

90

24

24

42

Залі
к

Лабораторн
і
заняття
Самостійна
Робота

Практичні
заняття

Семінарські
заняття

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

з них:

Вид
контролю

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни

Література
сторінки

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

СЕМЕСТР № 6
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
Всього за семестр №2

17

-

-

17

14

1

1

12

17

-

-

17

14

1

1

12

14

1

1

12

14

1

1

12

90

4

4

82

1-6
1-6,
11, 12
1-6,
11, 12
1-6,
11, 12
1-6,
11, 12
1-6,
11, 12

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисциплін
ТЕМА № 1. Основні поняття в математичній
обробці психологічних даних
Вивчення теоретичного матеріалу (робота
над лекційним матеріалом і літературою по
даній темі)
Підготовка до практичних занять та
виконання домашніх завдань
Виконання завдань для самостійної роботи
за даною темою згідно варіанта
ТЕМА № 2. Виявлення розходжень у рівні
досліджуваної ознаки
Вивчення теоретичного матеріалу (робота
над лекційним матеріалом і літературою по
даній темі)
Підготовка до практичних занять та
виконання домашніх завдань
Виконання завдань для самостійної роботи
за даною темою згідно варіанта
ТЕМА № 3. Виявлення розходжень у розподілі
ознаки
Вивчення теоретичного матеріалу (робота
над лекційним матеріалом і літературою по
даній темі)
Підготовка до практичних занять та
виконання домашніх завдань

Література:
Конспект лекцій, 1-6
Конспект лекцій, 8, 11, 14-17
Методичні вказівки до СР

Конспект лекцій, 1-6
Конспект лекцій, 8, 11, 14-17
Методичні вказівки до СР

Конспект лекцій, 1-6
Конспект лекцій, 8, 11, 14-17

Залік

Перелік питань до тем навчальної дисциплін
Виконання завдань для самостійної роботи
за даною темою згідно варіанта
ТЕМА № 4. Багатофункціональні статистичні
критерії
Вивчення теоретичного матеріалу (робота
над лекційним матеріалом і літературою по
даній темі)
Підготовка до практичних занять та
виконання домашніх завдань
Виконання завдань для самостійної роботи
за даною темою згідно варіанта
ТЕМА № 5. Метод рангової кореляції
Вивчення теоретичного матеріалу (робота
над лекційним матеріалом і літературою по
даній темі)
Підготовка до практичних занять та
виконання домашніх завдань
Виконання завдань для самостійної роботи
за даною темою згідно варіанта
ТЕМА № 6. Дисперсійний аналіз
Вивчення теоретичного матеріалу (робота
над лекційним матеріалом і літературою по
даній темі)
Підготовка до практичних занять та
виконання домашніх завдань
Виконання завдань для самостійної роботи
за даною темою згідно варіанта

Література:
Методичні вказівки до СР

Конспект лекцій, 1-6
Конспект лекцій, 8, 11, 14-17
Методичні вказівки до СР
Конспект лекцій, 1-6, 11, 12
Конспект лекцій, 8, 11, 14-17
Методичні вказівки до СР
Конспект лекцій, 1-6, 11, 12
Конспект лекцій, 8, 11, 14-17
Методичні вказівки до СР

5. Індивідуальні завдання
1. Виявлення розходжень у рівні досліджуваної ознаки
2. Виявлення розходжень у розподілі досліджуваної ознаки
3. Критерій φ* – кутове перетворення Фішера.
4. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.
5. Критерій Манна-Уітні.
6. Критерій Крускала-Уолліса.
7. Критерій Пірсона.
8. Критерій Колмогорова-Смірнова

9. Однофакторний дисперсійний аналіз

6. Методи навчання
Навчання з дисципліни проходить у формі:
- лекцій (12 занять, 24 годин - д.ф.н.), (2 заняття, 4 години - з.ф.н.);
- практичних занять (12 занять, 24 години - д.ф.н.), (2 заняття, 4 години - з.ф.н.);
- самостійної роботи (42 годин - д.ф.н.), (82 години - з.ф.н.).
Метою лекційного курсу є отримання студентами необхідних знань з математичних
методів, які застосовуються у психології. Особлива увага в курсі приділяється
напрацюванню практичних навичок розв’язання задач. Самостійна робота за кожною
темою передбачає вивчення теоретичних питань лекційних занять, та опрацювання
завдань до практичних занять.
7. Методи контролю
7.1 Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
1. Значення математичних методів у психології.
2. Ознаки і перемінні.
3. Шкали виміру.
4. Числові характеристики вибірки.
5. Розподіл ознаки.
6. Параметри розподілу.
7. Статистичні гіпотези.
8. Нульова та альтернативна гіпотези.
9. Статистичні критерії.
10. Параметричні та непараметричні критерії.
11. Рівні статистичної вірогідності.
12. Потужність критеріїв.
13. Правила прийняття і відхилення гіпотез.

14. Класифікація задач і методів їхнього рішення
15. Підстава задачі зіставлення і порівняння.
16. Критерій Розенбаума.
17. Критерій Манна-Уітні.
18. Критерій Крускала-Уолліса.
19. Критерій тенденцій Джонкіра.
20. Ухвалення рішення про вибір критерію для зіставлення.
21. Обґрунтування задачі порівняння розподілів ознаки
22. Критерій Пірсона.
23. Критерій Колмогорова-Смірнова
24. Поняття багатофункціональних критеріїв.
25. Критерій φ* – кутове перетворення Фішера.
26. Біноміальний критерій m.
27. Ухвалення рішення про вибір багатофункціональних критеріїв.
28. Обґрунтування задачі дослідження погоджених змін.
29. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.
30. Однофакторний дисперсійний аналіз.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контролі.
Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути екзамени (комплексні
екзамени); тести; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні звіти, реферати,
есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи; презентації результатів
виконаних завдань та досліджень; завдання на лабораторному обладнанні,
тренажерах, реальних об'єктах тощо; інші види індивідуальних та групових завдань.

Поточний контроль. До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних
та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі
– здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань,
їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів
обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну роботу виставляються в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи
враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт: навчальні
заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна робота (виконання
домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних
програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи
(виконання тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій в робочою програмою
навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або
самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок
за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи
помножується на коефіцієнт 10.

Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=(
(

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за
семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки
результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його
завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної
групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях
обліку успішності, навчальних картках здобувачів, залікових книжках. Присутність
здобувачів на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова.
Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то
науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не
з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна
кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при
розрахунку успішності здобувачів, становить 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів
(перед підсумковим
контролем)

+

Кількість балів за
підсумковим
контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до складу
якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних працівники.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим
контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення дисципліни в поточному
семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному
та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
навчальної
дисципліни

=

Підсумкові бали
за поточний
семестр

+

Підсумкові бали
за попередній
семестр

:

2

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання
здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на семінарських,
практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях, самостійна робота,

виконання індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю. Кафедра
визначає вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної дисципліни, а
саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи,
самостійної роботи. Наприклад:
Робота під час навчальних
занять

Самостійна робота

Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, виконати практичне
завдання тощо

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 50
балів

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка
в балах

90 – 100

Оцінка за
національною
Оцінка
шкалою
Відмінно
(«зараховано»)

80– 89

А

B

«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному
сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання виконані, якість виконання
більшості з них оцінено числом балів, близьким до
максимального, робота з двома - трьома незначними
помилками.

C

«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома
незначними помилками, або з однією – двома значними
помилками.

D

«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний не
повністю, але прогалини не носять істотного характеру,

(«зараховано»)

65 –74

Задовільно

Пояснення
«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною помилкою.

Добре

75 – 79

Оцінка за шкалою ECTS

(«зараховано»)

60 – 64

необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, більшість передбачених програмою
навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних
завдань, містять помилки, робота з трьома значними
помилками.

E

FX
21–59
Незадовільно
(«не зараховано»)

1–20

F

«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
деякі практичні навички роботи не сформовані, частина
передбачених програмою навчання навчальних завдань не
виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом
балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє
мінімуму критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань
не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом
балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній
роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості
виконання навчальних завдань (з можливістю повторного
складання), робота, що потребує доробки
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу не
освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки,
додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе
до значимого підвищення якості виконання навчальних
завдань, робота, що потребує повної переробки
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