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1. Опис навчальної дисципліни 
  

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 4 

Галузь знань:  

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 

Психологія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та 

організаційного розвитку 

Рік підготовки 

І 

Семестр 

ІІ 

Лекції 

16 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 120 

 
Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

14 

Самостійна робота 

90 

Вид контролю – екзамен 
 

 

 

2. Мета та завдання кредитного модуля 

Метою вивчення дисципліни є формування в аспірантів загальних та 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей: 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні на основі 

системного наукового світогляду; 

- уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати автономно; 

- здатність критично оцінювати результати науково-дослідної роботи, 

визначати перспективи подальших наукових розвідок; 

- здатність до прийняття стратегічних рішень, оцінки ризиків та прийняття 

відповідальності за наслідки проектів та досліджень; 

- здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, 

оцінювати рівень власної фахової компетенції та підвищувати професійну 

кваліфікацію. 
 

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни охоплюють 

теоретико-методологічну і практичну підготовку аспірантів з питань обробки 

даних психологічних досліджень засобами математичної статистики, а саме: 

- оволодіння необхідними теоретичними знаннями щодо місця 

математичних методів в обробці результатів психологічних досліджень, а також 

особливостей їх застосування у практичній та науковій психології; 

- знання основних найбільш вживаних у психології методів математичної 

обробки результатів досліджень та особливостей їх застосування на різних 

етапах психологічного дослідження; 

- коректне проведення обрахунків, здійснення інтерпретації результатів 

емпіричних даних згідно поставлених завдань дослідження, застосування 
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висновків математичної статистики в психології, а також оприлюднення 

результатів досліджень;  

- формування науково-професійного мислення щодо реалізації 

психологічних досліджень, розвиток навичок використання сучасних засобів 

обробки психологічних даних, , зокрема статистичного пакету SPSS (Statistical 

Package for Social); 

- спонукання до пошукової наукової активності при освоєнні нових 

методів обробки даних психологічного дослідження та виявлення прагнення до 

підвищення професійної кваліфікації на основі визначення своїх професійних 

можливостей. 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти після засвоєння 

навчальної дисципліни «Математичні методи в психологічних дослідженнях» 

мають продемонструвати такі програмні результати навчання:  

- знати та переосмислювати існуючі та\або створювати (за потреби) нові 

теоретичні моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації 

одержаних результатів наукового дослідження; 

- уміти критично і системно оцінювати результати науково-дослідної 

роботи, визначати перспективи подальших наукових розвідок; 

- приймати стратегічні рішення, оцінювати ризики та брати 

відповідальність за наслідки проектів та досліджень; 

- працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої 

професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної 

кваліфікації; 

- демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної 

толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності; 

узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки, 

робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій; 

визначати перспективи подальших досліджень. 

 

 

3. Програма  навчальної дисципліни  

 
Тема 1. Місце математичних методів у психологічних дослідженнях 

Історія входження математичних методів у психологічні дослідження. Математичні 

методи у системі методів психології. Математичні методи у фундаментальних, прикладних, 

теоретичних і емпіричних психологічних дослідженнях. Етапи роботи при статистичних 

дослідженнях. Місце та завдання застосування математичних методів на різних етапах 

психологічних досліджень. Типи математико-статистичних задач у психологічних 

дослідженнях та способи їх вирішення. Можливості здійснення математичної обробки даних 

психологічних спостережень за допомогою статистичного пакету SPSS. 

Література:[1, 3, 4, 5, 11, 13, 21] 

 

Тема 2. Представлення кількісних даних дослідження та дескриптивні характеристики 

вибірки  

Кількісні та якісні ознаки і їх значення у психічних спостереженнях. Шкали 

вимірювання як можливі значення ознаки. Номінальні дихотомічні шкали та шкали 

найменувань із трьох чи більше класифікацій. Результативне подання порядкових ознак у 
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психологічних дослідженнях. Рангування даних без повторення і з повторенням значень 

даних сукупності. Принципи побудови рівноінтервальних шкал за правилом «трьох сигм» та 

принципом рівності накопичувальних частот. 

Статистики згортання даних психологічного дослідження. Способи подання числових 

даних психологічних досліджень за допомогою групування даних. Просте і перехресне 

групування. 

Характеристики експериментальної вибірки. Види вибірок: залежні, незалежні, 

спарені (пов’язані). Вибірки, що підлягають закону нормального розподілу, та вибірки, що не 

підлягають закону нормального розподілу. Ступені свободи для залежних і незалежних 

вибірок. 

Опис вибірки за допомогою параметрів розподілу. Коректне застосування 

усереднених показників (середнє арифметичне, мода, медіана). Значення мір розсіювання 

даних у тлумаченні психологічних явищ (варіаційний розмах, дисперсія, середнє 

квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації). Інтерпретація показників асиметрії та ексцесу 

як мір форм розподілення досліджуваної ознаки.  

Література:[3, 4, 7, 11, 15, 19] 

 

Тема 3. Здійснення перевірки статистичних гіпотез на визначення відмінностей 

Статистичні гіпотези у психологічних дослідженнях. Типи статистичних гіпотез: 

спрямована і неспрямована; нульова і альтернативна (експериментальна). Методи перевірки 

статистичних гіпотез. Умови вибору статистичного критерію. Параметричні і непараметричні 

статистичні критерії. Потужність статистичного критерію. Емпіричне і критичне значення 

критерію. Рівні статистичної достовірності. 

Завдання на визначення розподілення змінної (критерій Колмогорова-Смирнова, 

критерій хі-квадрат Пірсона, біноміальний критерій). Статистики для вибірок, що не 

підлягають закону нормального розподілу. Визначення відмінностей у прояві ознаки між 

незалежними вибірками (U-критерій Манна-Вітні, Н-критерій Крускала-Волліса). Перевірка 

зсуву у показниках досліджуваних під дією тренінгових та коригувальних програм (критерій 

знаків, критерій Вілкоксона, критерій хі-квадрат за методом МакНемара, критерії для 

порівняння більше за дві залежні вибірки: критерій χr2 Фрідмана, W-критерій Кендала і Q-

критерій Кохрана). 

Особливості порівняння середніх за t-критерієм Стьюдента у психологічних 

дослідженнях. Історія виникнення класу методів статистичної перевірки гіпотез, основаних 

на порівнянні з розподілом за t-критерієм Стьюдента. Умови застосування t-критерію у 

психологічних дослідженнях. Порівняння середніх двох незалежних вибірок. Обрахунки t-

критерію, коли розмір вибірок відрізняється незначно. Вирахування t-критерію, коли розмір 

вибірок значно відрізняється. Порівняння середніх двох залежних вибірок. Застосування t-

критерію для перевірки гіпотези про відмінність середнього від певного відомого значення. 

Література:[1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 20, 22] 

 

Тема 4. Дисперсійний аналіз у психологічному експерименті. 

Дослідження впливу ознак у психологічному експерименті за допомогою 

дисперсійного аналізу. Особливості застосування дисперсійного і коваріаційного аналізів. 

Підходи до здійснення дисперійного аналізу: за методом Фішера і узагальненої лінійної 

моделі.  

Підготовка даних до дисперсійного аналізу. Визначення незалежної (незалежних) і 

залежної (залежних) змінних. Застосування дисперсійного одномірного та багатомірного 

однофакторного та багатофакторного аналізу без повторних вимірів та з повторними 

вимірами. Апостеріорні тести та контрасти для порівняння окремих значень незалежної 

змінної в однофакторному дисперсійному аналізі. Умови та особливості застосування 

багатомірного дисперсійного аналізу в психологічних дослідженнях. 

Література:[ 2, 3, 5, 7, 8, 14, 19, 20, 23] 
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Тема 5. Дослідження взаємозв’язку ознак 

Завдання психологічного дослідження на визначення зв’язку психологічних ознак. 

Експериментальні завдання із застосуванням кореляційного аналізу. Види кореляцій. 

Особливості застосування різних видів кореляційного аналізу. Вирахування коефіцієнтів 

кореляції: лінійної кореляції Пірсона, рангової кореляції Спірмена, рангової кореляції 

Кендалла. Порівняльна характеристика класифікацій кореляційних зв’язків за їхньою силою 

та рівнем достовірності. 

Застосування регресійного аналізу у психологічних дослідженнях. Особливості 

інтерпретації результатів простого і множинного лінійного регресійного аналізу.  

Література:[1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 17, 21] 

 

Тема 6. Факторний аналіз в обробці даних психологічного дослідження 

Завдання психологічного дослідження на здійснення факторного аналізу. 

Розвідувальний (конфірматорний) факторний аналіз. Завдання на зменшення кількості 

психологічних ознак. Завдання пояснення змінної розкладанням на складові. Опосередковані 

виміри за допомогою факторного аналізу. 

Принципи лінійного факторного аналізу. Математична модель факторного аналізу. 

Основні етапи здійснення факторного аналізу: збір емпіричних даних; факторизація матриці 

кореляцій/коваріацій (виділення ортогональних факторів, статистичні показники для 

визначення мінімальної кількості факторів – власні значення, відсоток і сумарний відсоток 

пояснюваної дисперсії); обертання факторної структури. Перевірочний аналіз. Інтерпретація 

результатів факторного аналізу. 

Література:[ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 18] 

 

Тема 7. Аналіз придатності завдань для психологічного опитування 

Збір та підготовка даних до аналізу придатності завдань (питань) для тесту. Види 

завдань: завдання типу «вірно – не вірно», завдання зі ступінчатим варіантом відповіді. 

Визначення індексу складності. З’ясування диференціюючої здатності завдання. Здійснення 

аналізу надійності за коефіцієнтом «Альфа Кронбаха» та з розщепленням на дві половини. 

Тест Т-квадрат Хоттелінга для перевірки рівності середніх. Тест адитивності Тьюкі. 

Стандартизація «сирих» балів тестування. Норми тестових показників. 

Література:[ 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 21] 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назва теми 

 

 

Кількість годин 
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о

 

Аудиторна робота 
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ам
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н
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Місце математичних 

методів у психологічних 

дослідженнях 

7 2 2 - - 5 

Тема 2. Представлення кількісних 

даних та дескриптивні 

характеристики вибірки 

14 4 2 - 2 10 

Тема 3. Здійснення перевірки 

статистичних гіпотез на 

встановлення відмінностей 

28 8 4 2 2 20 

Тема 4. Дисперсійний аналіз у 

психологічному експерименті 
14 4 2 2 - 10 

Тема 5. Дослідження 

взаємозв’язку о знак 
19 4 2 - 2 15 

Тема 6. Факторний аналіз в 

обробці даних психологічного 

дослідження 

24 4 2 - 2 20 

Тема 7. Аналіз придатності 

завдань для психологічного 

опитування 

14 4 2 - 2 10 

Усього 120/4,0 30 16 4 10 90 
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5. Теми зміст семінарських занять 
Основними завданнями циклу семінарських занять є розвиток у аспірантів 

уміння працювати з науковою літературою, готувати виступи, формулювати та 

відстоювати свою позицію, брати активну участь в обговоренні; проводити 

критичний аналіз та оцінку застосування математичних методів на різних етапах 

психологічних досліджень 
Теми семінарських занять Зміст семінарських занять Години 

Тема 3. Здійснення 

перевірки статистичних 

гіпотез на встановлення 
відмінностей 

Визначити особливості вирішення завдань 

психологічного дослідження на перевірку 

статистичних гіпотез 
Питання для обговорення: 

1. Вирішення завдань на визначення 

розподілення змінної. 

2. Визначення відмінностей у прояві ознаки 

між незалежними вибірками. 

3. Перевірка зсуву у показниках досліджуваних 

під дією тренінгових та коригувальних 

програм. 

4. Порівняння середніх за t-критерієм 

Стьюдента. 

2 

Тема 4. Дисперсійний аналіз 

у психологічному 
експерименті 

 

Охарактеризувати особливості застосування 

апостеріорних тестів та контрастів 
Питання для обговорення: 

1. Завдання на парні порівняння градацій 

незалежної змінної (тести: найменшої значимої 

різниці (LSD), Бонферроні, Шеффе, Тьюкі). 
2. Порівняння вибірок за градаціями незалежної 

змінної 

2 

 

6. Теми зміст практичних занять 
Основними завданнями циклу практичних занять є розвиток умінь психологічно 

компетентно застосовувати методи математичної статистики у вирішенні різних завдань 

психологічних досліджень. 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

Тема 2. Представлення 
кількісних даних та 

дескриптивні 

характеристики вибірки 

Навчитись здійснювати дескриптивний аналіз вибірки 
психологічного дослідження 

План заняття: 

1. Введення даних дослідження до програми SPSS. 

2. Частотний розподіл ознаки, формати частотних 
таблиць, графічне представлення. 

3. Таблиці спряженості як двомірний аналіз.  

2 

Тема 3. Здійснення 

перевірки статистичних 

гіпотез на встановлення 
відмінностей 

 

Засвоїти алгоритм вирішення завдань 

психологічного дослідження на перевірку 

статистичних критеріїв 
План заняття: 

1. Формулювання статистичних гіпотез. 

2. Перевірка вибірок на нормальний розподіл чи 
рівність дисперсій. 

3. Вибір статистичного критерію для перевірки 

гіпотези. 
4. Алгоритми знаходження коефіцієнта критерію. 

5. Підтвердження/спростування експериментальної 

(альтернативної) гіпотези. 

2 
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Тема 5. Дослідження 
взаємозв’язку психологічних 

ознак 

 

Навчитися обирати відповідний вид аналізу 

дослідження взаємозв’язку ознак та психологічно 

компетентно інтерпретувати його результати 
План заняття: 

1. Підготовка даних дослідження. 

2. Вибір виду аналізу. 

3. Процедура здійснення аналізу. 
4. Інтерпретація результатів 

2 

Тема 6. Факторний аналіз в 

обробці даних 

психологічного дослідження 

Провести процедуру факторного аналізу та 

інтерпретувати його дані 
План заняття: 

1. Етапи здійснення факторного аналізу. 

2. Способи прийняття рішення про кількість факторів 
для інтерпретації. 

3. Тлумачення визначених факторів 

2 

Тема 7. Аналіз придатності 

завдань для психологічного 

опитування 

Здійснити стандартизацію «сирих» тестових балів та 
визначити статистичну норму 

План заняття: 

1. Підготовка емпіричних даних. 

2. Алгоритм переводу «сирих» балів у 
стандартизовану шкалу. 

3. Визначення рівнів статистичної норми. 

2 

 

7. САМОСТІЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 
Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 20 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год.,  

4. Виконання індивідуальних завдань – 40 год. 

Усього  90 год. 

Індивідуальні завдання у межах самостійної роботи спрямовані на формування і 

розвиток практичних умінь застосовувати математичні методи в психологічних досліджень 

на різних етапах виконання наукової роботи. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час усного та 

тестового опитування, виконання індивідуального завдання та підсумкового (екзамен) 

контролю знань. 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Тема 1. Місце математичних 

методів у психологічних 

дослідженнях 

Опрацювання теоретичних питань: 

1. Мета та завдання застосування математичних 

методів в психологічних дослідженнях. 

2. Етапи психологічного дослідження. 

Індивідуальне завдання: Написати есе про застосування 

математичних методів у психології. 

5 

Тема 2. Представлення 

кількісних даних та 

дескриптивні характеристики 

вибірки 

Опрацювання теоретичних питань: 

1. Визначення розподілу вибірки. 

2. Визначення ступенів свободи. 

Індивідуальне завдання: Розв’язати задачі на перевірку 

розподілу вибірки та надати описові характеристики 

10 
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експериментальних даних реалізації тестової методики 

Тема 3. Здійснення перевірки 

статистичних гіпотез на 

встановлення відмінностей 

Опрацювання теоретичних питань: 

1. Види вибірок у психологічних дослідженнях. 

2. Види завдань психологічних досліджень на 

встановлення відмінностей. 

Індивідуальне завдання: Підібрати психологічні завдання 

для здійснення перевірки статистичних гіпотез за 

допомогою вивчених непараметричних критеріїв та 

розв’язати задачі на застосування t-критерію Стьюдента 

20 

Тема 4. Дисперсійний аналіз у 

психологічному експерименті 

Опрацювання теоретичних питань: 

1. Дослідження впливу ознак у психологічному 

експерименті за допомогою дисперсійного аналізу. 

2. Особливості підготовки даних до дисперсійного 

аналізу 

Індивідуальне завдання: Розв’язати практичне завдання 

на здійснення одномірного однофакторного аналізу 

10 

Тема 5. Дослідження 

взаємозв’язку о знак 

Опрацювання теоретичних питань: 

1. Види завдань психологічних досліджень на 

дослідження взаємозв’язку. 

2. Основні поняття регресійного аналізу 

Індивідуальне завдання: Розв’язати практичні задачі на 

застосування коефіцієнтів рангової та лінійної кореляції 

15 

Тема 6. Факторний аналіз в 

обробці даних психологічного 

дослідження 

Опрацювання теоретичних питань: 

1. Види завдань психологічних досліджень для 

здійснення факторного аналізу. 

2. Особливості інтерпретації результатів факторного 

аналізу 

Індивідуальне завдання: Виконати практичне завдання зі 

здійсненням факторного аналізу 

20 

Тема 7. Аналіз придатності 

завдань для психологічного 

опитування 

Опрацювання теоретичних питань: 

1. Збір та підготовка даних до аналізу придатності 

завдань (питань) для тесту. 

2. Норми тестових показників. 

Індивідуальне завдання: Здійснити статистичний аналіз 

тестових завдань 

10 

Разом  90 

 
8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Математичні методи в психологічних 

дослідженнях» використовуються проблемні методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

 ситуаційні завдання («кейс-стаді»); 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах). 

 
9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у 

формі усного опитування та письмового тестування з кожної теми. Здобувачам PhD 

пропонуються тестові завдання закритої форми з однією правильною відповіддю з 
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чотитирьох можливих. На практичних заняттях оцінюється активна участь в обговоренні 

проблемних ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – екзамен. 

 
10. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 

«Математичні методи в психологічних дослідженнях», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення застосування математичних методів під 

час розв’язання індивідуально-пошукових завдань; 

 вміння компетентно представляти результати здійснених математичних методів 

дисертаційній роботі. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (відповідей на семінарських заняттях, 

завдань, що виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа 

за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим аспірантам, які виконали всі види навчальної 

роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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