
Методичні рекомендації до іспиту 

Іспит з курсу «Математичні методи в психології» проводиться у тестовій формі в межах 

програмних питань курсу. Передбачено 40 питань з чотирма варіантами відповіді. Лише одна 

відповідь вірна, яка оцінюється в 1 бал. Кількість спроб для відповіді на питання – одна. 

Тривалість часу для відповіді на всі тестові питання – 60 хвилин. Максимальна оцінка за іспит 

– 40 балів. Набрана кількість балів за іспит підсумовується із балами поточного контролю, що 

в результаті складає підсумкову оцінку за курс. 

Для підготовки до іспиту слід орієнтуватися на зміст робочої програми курсу. 

Зміст 

Тема 1. Описова статистика 

Вибірка і сукупність. Вимірювальні шкали. Стовпчикова діаграма. Гістограма. Розподіл 

та його форми. Міри центральної тенденції та мінливості. Нормальний розподіл. Області під 

нормальною кривою. Стандартизовані оцінки (z). Властивості z-оцінок. Асиметрія та ексцес. 

Діаграма «стовбур-листя». Діаграма «ящик з вусами». 

Тема 2. Вступ у тестування нуль-гіпотези 

Випадкова вибірка. Вибірковий розподіл. Центральна гранична теорема. Стандартна 

помилка середнього значення. Z-оцінка для груп. Логіка тестування нульової гіпотези. 

Помилки типу I. Помилки типу II. Критичні значення. Двосторонні тести. Створення 

інтервалів довіри. Поняття ступенів свободи. 

Тема 3: Двогруповий t-тест 

t-тест для незалежних груп. Стандартна помилка різниці. Обчислення тесту, для 

порівняння двох груп. Формула тестування для роздільної дисперсії. Формула випробувань за 

об’єднаною дисперсією. Звіт про розрахункове значення t. Припущення двогрупового t-тесту. 

Інтерпретація значущості t-тесту. Інтервал довіри t-тесту для незалежних груп. Розмір ефекту 

у двогруповому експерименті. Формула для розрахунку тесту повторних вимірювань. 

Припущення тесту повторних вимірювань. Інтервали довіри для повторних вимірювань. 

Тема 4. Кореляція та регресія 

Коефіцієнт кореляції Пірсона. Обчислювальні формули. Використання кореляції: 

надійність та достовірність тесту. Тестування r Пірсона на статистичну значимість. Кореляція 

та причинність. Кореляційні графіки. Ступені свободи для кореляції. Формула регресії 

«сирих» даних. Прогнози на основі регресії. Інтерпретація нахилу та перехоплення лінії 

регресії. Припущення для лінійної регресії. Інші види кореляції. 

Тема 5. Однофакторний ANOVA  

Порівняння ANOVA з t-тестом. Складові компоненти F-відношення. Однорідність 

дисперсії в ANOVA. Опис зведеної таблиці результатів ANOVA. Розмір ефекту ANOVA. 

Тема 6. Аналіз потужності  

Поняття потужності. Потужність у двогруповому випадку. Розмір ефекту сукупності. 

Альфа, дельта та потужність. Оцінка розміру ефекту. Визначення розміру вибірки. Потужність 

кореляційного тесту. Потужність для одно факторного ANOVA. Оцінка розміру вибірки для 

ANOVA. 



Тема 7. Двофакторний ANOVA 

Контрасти взаємодії. Розрахунок основних ефектів двофакторного ANOVA. 

Компоненти SS двофакторного ANOVA. Різновиди взаємодій. Прості основні ефекти. 

Тема 8. ANOVA для повторних вимірів 

Дизайн одно факторного ANOVA для залежних вибірок. Розрахунок одно факторного 

ANOVA для повторних вимірів. Порівняння ANOVA з t-тестом для повторних вимірів.  

Порівняння з однофакторним ANOVA для незалежних груп. Припущення  ANOVA для 

залежних вибірок. Дизайн двофакторного ANOVA для залежних вибірок. 

Тема 8. Непараметрична статистика 

Тести для категоріальних даних. Хі-критерій для однієї змінної. Хі-критерій для двох 

змінних. Критерій U Манна-Уітні. Т-критерій Вілкоксона. Тест Крускала-Уолліса. Коефіцієнт 

кореляції Спірмена.  
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