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Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання сучасних 

методів статистичної обробки даних психологічних досліджень та мож- 

ливості їх використання в навчальній дослідницькій та науковій діяльно- 

сті. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Основи математики і математичні методи в психології ” є 

нормативною дисципліною з спеціальності 053 “Психологія” для освіт- 

ньої програми “Психологія”, яка викладається в четвертому та п’ятому 

семестрах в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 
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ципліни 

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни “Основи матема- 

тики і математичні методи в психології” є ознайомити студентів із стру- 

ктурою та логічними основами сучасної математики, показати їх роль у 

житті сучасного суспільства, забезпечити належну базову математичну 

підготовку студентів та сформувати у них вміння застосовувати матема- 

тичні методи та інформаційні технології для аналізу результатів психо- 
логічних досліджень 
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Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу Аудиторних занять: 64 год., з них 16 год. лекцій та 48 год. лабораторних 
робіт. Самостійна робота: 56 год. 

Очікувані резуль- 

тати навчання 

Курс формує такі загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
У результаті вивчення курсу формуються такі спеціальні компетентності:  

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 



інструментарій. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.  

Програмними результатами навчання є 
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати 
достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, 

формулювати аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 
фахівців і нефахівців.  

Ключові слова Ймовірнісний простір, ймовірність випадкової події, випадкові вели- 

чини, розподіли випадкових величин та їхні характеристики, статистичні 

оцінки розподілів випадкових величин, статистичні гіпотези і статисти- 

чні критерії, шкали вимірювання ознак, ППП Statistica, середовище Ma- 

ple. 

Формат курсу Очний. 

Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми 1. Імовірність події. 

2. Випадкові величини. 

3. Деякі розподіли випадкових величин. 

4. Багатовимірні випадкові величини. 

5. Закони великих чисел. 

6. Статистичні оцінки розподілів випадкових величин. 

7. Статистичні гіпотези та їх перевірка. 

8. Непараметричні критерії порівняння рівнів досліджуваної ознаки. 

9. Параметричні критерії порівняння рівнів досліджуваної ознаки. 

10. Непараметричні критерії відстеження динаміки показників. 

11. Параметричні критерії відстеження динаміки показників. 

12. Непараметричні критерії перевірки впливу чинника на ознаку. 

13. Однофакторний дисперсійний аналіз. 

14. Непараметричні методи дослідження взаємозв’язків чинників. 

15. Лінійна кореляція. 

16. Кореляційний аналіз. 

Підсумковий кон- 
троль, форма 

Поточний контроль: оцінка самостійної роботи, оцінка індивідуальних 
завдань, поточне опитування (усне та письмове). 
Підсумковий контроль: екзамен у кінці п’ятого семестру. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з шкільних кур- 
сів математики та курсу основ інформатики і застосування ЕОМ. 

Навчальні методи 

та техніки, які бу- 

дуть використову- 

ватися під час ви- 

кладання курсу 

Лекції. Лабораторні роботи. Презентації. Практична робота за комп’юте- 

ром. 

Індивідуальні завдання 

Необхідне облад- 
нання 

Комп’ютер із загально вживаним програмним забезпеченням, ППП Sta- 
tistica. 

Критерії оціню- 

вання (окремо для 

кожного виду нав- 

чальної діяльно- 

сті) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: 

• виконання індивідуальних завдань: 26% семестрової оцінки; мак- 

симальна кількість балів – 26; 

• написання трьох тестових модулів: по 8% семестрової оцінки ко- 

жен; максимальна кількість балів – 24; 

• іспит: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Жодні форми академічної недоброчесності не толеруються. 



 Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають три письмові ро- 

боти (три тести з теоретичних і практичних завдань). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можли- 

вої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро- 

чесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лабораторні заняття курсу. Студенти повинні ін- 

формувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів визначених для 

виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних завдань, перед- 

бачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточ- 

ному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. 

При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та актив- 

ність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Питання до екза- 

мену. 

Випадкової події. Алгебра подій. Імовірнісний простір та ймовірність 

події. Умовна ймовірність. Теореми додавання та множення ймовірнос- 

тей. Формула повної ймовірності. Формули Байєса. Схема Бернулі. 

Поняття випадкової величини. Дискретні та неперервні випадкові ве- 

личини. Закони розподілів випадкових величин. Функція розподілу ви- 

падкової величини. Щільність розподілу неперервної випадкової вели- 

чини. Числові характеристики випадкових величин. 

Розподіл Бернуллі. Біномний розподіл. Розподіл Пуассона. Рівномір- 

ний розподіл. Нормальний розподіл і його властивості. Правило трьох 

сигма. Розподіли Пірсона, Стьюдента, Фішера-Снедекора. 

Випадковий вектор. Умовні та безумовні розподіли його компонент.  

Коваріація та кореляція компонент випадкового вектора. Коваріаційна та 

кореляційна матриці. 

Нерівність Чебишова. Теорема Чебишова. Закон Бернулі і статистична 

імовірність. Центральна гранична теорема. 

Шкали вимірювання ознак. Вибірковий метод та його суть. Дискрет- 

ний та інтервальний варіаційні ряди. Емпіричний розподіл за вибіркою.  

Статистичні оцінки параметрів розподілу. 

Статистичні гіпотези та статистичні критерії. Параметричні і непара- 

метричні критерії. Критична область. Похибки першого і другого роду. 

Критерій Розенбаума. Критерій Манна-Уітні. Критерій Краскела-Уо- 

ллеса. Медіанний тест. 

Критерій Стьюдента. Критерій Фішера порівняння дисперсій. Випа- 

дки однакових та різних дисперсій. 

Критерій знаків. Критерій Вілкоксона. Критерій Пейджа. 

Парний тест Стьюдента. 



 Критерій Джонкхієра. 
Внутрігрупова та між групова дисперсії та їх порівняння. Тест Шеффе 

порівняння середніх у групах, що відповідають різним показникам зму- 

шувального чинника. 

Статистики хі-квадрат та Крамера. Рангові кореляції між ознаками. 

Оцінка коефіцієнта лінійної кореляції за Пірсоном. Значущість коефі- 

цієнта лінійної кореляції і об’єм вибірки. Відмінність двох коефіцієнтів  

кореляції. Матриця парних кореляцій. Кореляційні графи і кореляційні 

плеяди. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер- 
шенню курсу. 

 

Таблиця 1. Схема курсу 

 

Тиждень 
Форма 

заняття 
Тема год Короткі тези 

4 семестр 

1 лекція Імовірність події. 2 Випадкової події. Алгебра подій. 

Імовірнісний простір та ймовірність по- 

дії. Умовна ймовірність. Теореми дода- 

вання та множення ймовірностей. Фор- 

мула повної ймовірності. Формули Бай- 

єса. Схема Бернулі. 

2 лабор. 

зан. 

Імовірність події. 2 Розв’язування задач на побудову 

ймовірнісних просторів та знаходження 

ймовірностей подій. 

3 лекція Випадкові величини. 2 Поняття випадкової величини. Дис- 

кретні та неперервні випадкові вели- 

чини. Закони розподілів випадкових ве- 

личин. Функція розподілу випадкової 

величини. Щільність розподілу непере- 
рвної випадкової величини. 

4 лабор. 

зан. 

Випадкові величини. 2 Знаходження функцій розподілів ви- 

падкових величин. Знаходження щіль- 

ностей розподілів неперервних випад- 

кових величин. 

5 лекція Випадкові величини. 2 Числові характеристики випадкових ве- 

личин. 

6 лабор. 

зан. 

Випадкові величини. 2 Знаходження числових характеристик 

випадкових величин. 

7 лекція Деякі розподіли випад- 

кових величин. 

2 Розподіл Бернуллі. Біномний розподіл. 

Розподіл Пуассона. Рівномірний розпо- 

діл. Нормальний розподіл і його влас- 

тивості. Правило трьох σ. Розподіли 

Пірсона, Стьюдента, Фішера-Снеде- 

кора. 

8 лабор. 

зан. 

Деякі розподіли випад- 

кових величин. 

2 Задачі на властивості біномного та нор- 

мального розподілу. 

9 лекція Багатовимірні випад- 

кові величини. 

2 Випадковий вектор. Умовні та безу- 

мовні розподіли його компонент. Кова- 



    ріація та кореляція компонент випадко- 

вого вектора. Коваріаційна та кореля- 

ційна матриці. 

10 лабор. 

зан. 

Багатовимірні випад- 

кові величини. 

2 Обчислення характеристик розподі- 

лів випадкових векторів. 

11 лекція Закони великих чисел. 2 Нерівність Чебишова. Теорема Чеби- 

шова. Закон Бернулі і статистична імо- 

вірність. Центральна гранична теорема. 

12 лабор. 

зан. 

Закони великих чисел. 2 Експериментальна перевірка центра- 

льної граничної теореми засобами Sta- 
tistica. 

13 лекція Статистичні оцінки 

розподілів випадкових 

величин. 

2 Шкали вимірювання ознак. Вибірковий 

метод та його суть. Дискретний та інте- 

рвальний варіаційні ряди. Емпіричний 

розподіл за вибіркою. Статистичні оці- 

нки параметрів розподілу. 

14 лабор. 

зан. 

Статистичні оцінки 

розподілів випадкових 

величин. 

2 Оцінювання параметрів розподілу дис- 

кретних та інтервальних варіаційних 

рядів. 

15 лекція Статистичні гіпотези та 

їх перевірка. 

2 Статистичні гіпотези та статистичні 

критерії. Параметричні і непараметри- 

чні критерії. Критична область. Похи- 

бки першого і другого роду. 

16 лабор. 
зан. 

Тестовий модуль №1 2  

5 семестр 

1-2 лабор. 

зан. 

Непараметричні крите- 

рії порівняння рівнів до- 

сліджуваної ознаки. 

4 Критерій Розенбаума. Критерій 

Манна-Уітні. 

3-4 лабор. 

зан. 

Параметричні критерії 

порівняння рівнів дослі- 

джуваної ознаки. 

4 Критерій Стьюдента. Випадки одна- 

кових та різних дисперсій. Критерій 

Фішера порівняння дисперсій. 

5 лабор. 

зан. 

Непараметричні крите- 

рії відстеження дина- 

міки показників. 

2 Критерій знаків. Критерій Вілкок- 

сона. 

6 лабор. 

зан. 

Параметричні  критерії 

відстеження динаміки 

показників. 

2 Парний тест Стьюдента. 

8 лабор. 
зан. 

Тестовий модуль №2 2  

9-10 лабор. 

зан. 

Непараметричні крите- 

рії перевірки впливу 

чинника на ознаку. 

6 Критерій Краскела-Уоллеса. Медіан- 

ний тест. 

Критерій Джонкхієра. 

Критерій Пейджа. 

11-12 лабор. 

зан. 

Однофакторний диспе- 

рсійний аналіз. 

2 Внутрігрупова та міжгрупова диспе- 

рсії та їх порівняння. Тест Шеффе порі- 

вняння середніх у групах, що відпові- 

дають різним показникам змушуваль- 

ного чинника. 

Дисперсійний аналіз повторних за- 

мірів. 



13 лабор. 

зан. 

Непараметричні методи 

дослідження взає- 

мозв’язків чинників. 

4 Статистики хі-квадрат та Крамера. 

Рангові кореляції між ознаками. Значу- 

щість коефіцієнта рангової кореляції за 
Спірменом. 

14 лабор. 

зан. 

Лінійна кореляція. 2 Оцінка коефіцієнта лінійної кореля- 

ції за Пірсоном. Значущість коефіціє- 

нта лінійної кореляції і об’єм вибірки. 

Відмінність двох коефіцієнтів кореля- 

ції. 

15 лабор. 
зан. 

Кореляційний аналіз. 2 Матриця парних кореляцій. Кореля- 
ційні графи і кореляційні плеяди. 

16 лабор. 
зан. 

Тестовий модуль №3 2  

 


