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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Загальна психології. 
2. Інформаційні технології в психології. 

  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Експериментальна психологія. 
2. Курсова робота з експериментальної психології. 

 
2. Вимоги до результатів за даною  дисципліною 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 
1. вимірювальні шкали, використовувані в психології, і особливості отримуваних 

експериментальних даних; 
2. параметричні і непараметричні критерії, використовувані в психології для обробки 

результатів досліджень; 
3. методи аналізу номінативних даних; 
4. основні методи кореляційного аналізу; 
5. основні методи і математичні ідеї дисперсійного аналізу. 

Вміти:  
1. обчислювати числові характеристики вибіркової сукупності; 
2. перевіряти згоду емпіричного розподілу з теоретичним; 
3. застосовувати параметричні і непараметричні критерії для обробки експериментальних 

даних; 
4. аналізувати номінативні дані; 
5. досліджувати кореляційний зв’язок між ознаками, що вивчаються; 
6. застосовувати дисперсійний аналіз. 

      
 

3.Зміст робочої програми 
Модуль №1 

Основні поняття математичної статистики 
• Основні поняття, використовувані в математичній обробці даних 
• Методи описової статистики 

 
Модуль №2 

Аналіз взаємозв’язків між змінними 
• Параметричні критерії (критерій Фішера - Снедекора, критерій Кохрена, t  - 

критерій Ст’юдента для залежних і незалежних вибірок, z - критерій). 
• Непараметричні критерії для залежних сукупностей (G – критерій знаків, Т – 

критерій Вілкоксона, 2χ  – критерій Фрідмана, L – критерій тенденцій Пейджа). 
• Непараметричні критерії для незалежних сукупностей (Q – критерій Розенбаума, 

U – критерій Манна-Уітні, Н – критерій Крускала-Уолліса, S – критерій тенденцій 
Джонкіра, Х – критерій Ван-дер-Вардена, λ - критерій Колмогорова-Смірнова).  

• Аналіз номінативних даних (біноміальний критерій, 2χ  – критерій Пірсона, 
критерій ϕ∗ - кутове перетворення Фішера, оцінка різностей між долями, критерій 
Мак-Німара). 

• Кореляційний аналіз. Поняття про кореляційну залежність. Параметричні і 
непараметричні показники зв’язку (коефіцієнт лінійної кореляції Пірсону, 
коефіцієнт кореляції рангів Спірмена, коефіцієнт асоціації, коефіцієнт взаємної 
зв’язаності). 

• Дисперсійний аналіз. Види дисперсійного аналізу. Основні математичні ідеї 
методу. 



 
 

Модуль № 3 
Багатовимірні  методи математичної статистики 

• Класифікація багатовимірних методів. Множинний регресійний аналіз. Аналіз 
дискримінанта. 

• Факторний аналіз. Багатовимірне шкалювання. Кластерний аналіз. 
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