
Математичні методи в 
психології

ПОМИЛКИ I І II РОДУ ПРИ 
ПЕРЕВІРЦІ ГІПОТЕЗ. ПОТУЖНІСТЬ



Загальний огляд

Більшість гіпотез, що перевіряються в психології, порівнюють між собою 
групи індивідів, які зазнають впливу різних чинників.

Наприклад, можна порівняти ефективність двох видів психологічного 
втручання, щоб зменшити статистичну тривожність. Порівняння, що 
представляє інтерес дослідника, для певного результату (наприклад, різні 
показники статистичної тривожності через 6 місяців), називають ефектом 
або, якщо доречно, ефектом психологічного втручання.

Нульову гіпотезу висловлюють як відсутність ефекту (наприклад, 
статистична тривожність однакова в двох групах, які зазнають різного 
психологічного втручання); двостороння альтернативна гіпотеза буде 
означати, що відмінність ефектів не дорівнює нулю.



МАЛЮНОК 1. Набір потенційних вибірок ділиться на ті, які, ймовірно, 
будуть отримані, і ті, які навряд чи будуть отримані, якщо нульова 
гіпотеза вірна.



МАЛЮНОК 2. Критична область (дуже малоймовірний результат) 
для  = .05.



Критеріальна перевірка гіпотези дає можливість визначити, чи достатньо 
аргументів, щоб відкинути нульову гіпотезу. Можна прийняти тільки одне 
з двох рішень:

• відкинути нульову гіпотезу і прийняти альтернативну гіпотезу

• залишитися в рамках нульової гіпотези

Важливо: У літературі досить часто зустрічається поняття “прийняти 
нульову гіпотезу”. Хотілося б внести ясність, що зі статистичної точки зору 
прийняти нульову гіпотезу неможливо, тому що нульова гіпотеза являє 
собою досить суворе твердження (наприклад, середні значення в 
порівнюваних групах рівні).

Тому фразу про прийняття нульової гіпотези треба розуміти так, що ми 
просто залишаємося в рамках гіпотези.



Можливо неправильне рішення, коли відкидати / не відкидати 
нульову гіпотезу, тому що є тільки вибіркова інформація.
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Помилка 1-го роду: нульову гіпотезу відкидають, коли вона істинна, і 
роблять висновок, що є ефект, коли в дійсності його немає. 
Максимальний шанс (імовірність) припуститися помилки 1-го роду 
позначається α (альфа). Це рівень значимості критерію; нульову 
гіпотезу відкидають, якщо наше значення p нижче рівня значущості, 
тобто, якщо p < α.

Має бути прийнято рішення щодо значення a перш, ніж будуть зібрані 
дані; зазвичай призначають умовне значення 0,05, хоча можна 
вибрати більш обмежуюче значення, наприклад 0,01.

Шанс припуститися помилки 1-го роду ніколи не перевищить обраного 
рівня значимості, скажімо α = 0,05, так як нульову гіпотезу відкидають 
тільки тоді, коли p < 0,05. Якщо виявлено, що p > 0,05, то нульову 
гіпотезу не заперечують і, отже, не допустять помилки 1-го роду.



Помилка 2-го роду: не відкидають нульову гіпотезу, коли вона 
помилкова, і роблять висновок, що немає ефекту, тоді як в дійсності 
він існує. Шанс виникнення помилки 2-го роду позначається β (бета); а 
величина (1 – β) називається потужністю критерію.

Отже, потужність – це ймовірність відхилення нульової гіпотези, коли 
вона помилкова, тобто це шанс (зазвичай виражений у відсотках) 
виявити реальний ефект втручання у вибірці даного обсягу як 
статистично значущий.

В ідеалі хотілося б, щоб потужність критерію становила 100%; проте це 
неможливо, так як завжди залишається шанс, хоча і незначний, 
припуститися помилки 2-го роду.

Відомі, які чинники впливають на потужність і, таким чином, можна 
контролювати потужність критерію.



Потужність і пов'язані з нею фактори

Плануючи дослідження, необхідно знати потужність запропонованого 
критерію. Очевидно, можна починати дослідження, якщо є «хороший» 
шанс виявити доречний ефект, якщо такий існує (під «хорошим» ми 
маємо на увазі, що потужність повинна бути принаймні 70-80%).

Етично безвідповідально починати дослідження, у якого, скажімо, 
тільки 40% ймовірності виявити реальний ефект втручання; це марна 
трата часу і грошових коштів.

Ряд чинників мають пряме відношення до потужності критерію.



• Обсяг вибірки: потужність критерію збільшується в міру збільшення 
обсягу вибірки. Це означає, що у більшої вибірки більше 
можливостей, ніж у незначній, виявити важливий ефект, якщо він 
існує.

Коли обсяг вибірки невеликий, у критерію може бути недостатньо 
потужності, щоб виявити окремий ефект. 

• Варіабельність спостережень: потужність збільшується в міру того, 
як варіабельність спостережень зменшується.

• Ефект, що цікавить дослідника: потужність критерію більша для 
більш високих ефектів. Критерій перевірки гіпотез має більше 
шансів виявити значущий реальний ефект, ніж незначущий.

• Рівень значущості: потужність буде більшою, якщо рівень 
значущості вище (це еквівалентно збільшенню допущення помилки 
1-го роду, α, а допущення помилки 2-го роду, β, зменшується). 

• Таким чином, найімовірніше, дослідник виявить реальний ефект, 
якщо на стадії планування вирішить, що буде розглядати значення 
р як значуще, якщо воно швидше буде менше 0,05, або менше 0,01.



Таким чином, найімовірніше, дослідник виявить реальний ефект, якщо 
на стадії планування вирішить, що буде розглядати значення р як 
значуще, якщо воно швидше буде менше 0,05, або менше 0,01.


