
Питання до екзамену з дисципліни «Математичні методи в психології» 

для заочної форми навчання 

1. Порівняйте основні типи вимірювальних шкал у психології. 

2. Дайте характеристику психологічних показників, що можуть виступати як 

незалежні змінні. 

3. Вкажіть різницю, яка існує між генеральною сукупністю, популяцією та вибіркою. 

Наведіть приклади. 

4. Дайте загальну характеристику типам вимірювань у психології. 

5. Охарактеризуйте основні групи методів математичної статистики. 

6. У чому полягає основна ідея використання математичної статистики у психології? 

7. Укажіть послідовність використання методів математичної статистики згідно з 

вибірковим підходом. 

8. Охарактеризуйте основні завдання та методи їх розв’язання з 

використанням параметричних критеріїв. 
9. Для яких ситуацій використовують t-критерій Стьюдента, якщо необхідно оцінити 

істотність різниць середніх двох сукупностей? 

10. Проаналізуйте схему вибору параметричних критеріїв залежно від 

характеру сукупності і досліджуваних завдань. 
11. Обґрунтуйте необхідність оцінювання відповідності емпіричного розподілу 

нормальному законові. 

12. Опишіть основні обмеження при використанні критерію 
2
 Пірсона. 

13. Розкрийте основні можливості методів дисперсійного аналізу. 

14. У яких ситуаціях використовують критерій Манна — Вітні U? 

15. Охарактеризуйте головні обмеження дисперсійного однофакторного аналізу. 

16. Дайте визначення і опишіть особливості показників мір центральної тенденції. 

17. Охарактеризуйте основні показники мір мінливості. 

18. На чому ґрунтується математичний апарат однофакторного дисперсійного 

аналізу? 

19. Охарактеризуйте особливості використання критерію Фішера *. 

20. З’ясуйте різницю між науковими змістовими і статистичними гіпотезами. 

21. Чим відрізняються математичні моделі однофакторного дисперсійного аналізу для 

вибірок з однаковими і різними обсягами? 

22. Назвіть та охарактеризуйте основні варіанти інтерпретації кореляційних зв’язків. 
 

23. Для яких експериментальних ситуацій використовують методи дисперсійного 

аналізу для зв’язаних вибірок? 

24. Назвіть та охарактеризуйте основні типи статистичних гіпотез у психологічних 

дослідженнях. 

25. На чому ґрунтується побудова математичного апарату двофакторного 

дисперсійного аналізу? 

26. Як за допомогою діаграми розсіяння оцінюють характер взаємозв’язку між 

ознаками? 

27. Чим відрізняються між собою параметричні й непараметричні  критерії? 

28. Поясніть, у яких випадках використовують коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона. 

29. Чим відрізняються математичні моделі двофакторного дисперсійного аналізу для 

зв’язаних і незв’язаних вибірок? 

30. Дайте порівняльну характеристику параметричних і непараметричних 

статистичних критеріїв. 

31. Охарактеризуйте поняття «апроксимація», «інтерполяція», «екстраполяція». 

32. Які типові значення рівня статистичної значущості рекомендовано застосовувати у 

психологічних дослідженнях? 

33. З якою метою використовують показник квадрата коефіцієнта кореляції Пірсона 

R
2
? 



34. Сформулюйте правила прийняття статистичних рішень за спрямованими і 

неспрямованими гіпотезами. 

35. Розкрийте ідею методів регресії як засобу прогнозування. 

36. Перерахуйте основні завдання досліджень у психології, які можна розв’язати з 

використанням непараметричних критеріїв. 

37. Охарактеризуйте особливості застосування точково-бісеріального коефіцієнта 

кореляції rpb. 

38. Проаналізуйте схему вибору непараметричних критеріїв залежно від характеру 

сукупності і досліджуваних завдань. 

39. Охарактеризуйте основні властивості моделей розвитку як засобу прогнозування 

досліджуваних явищ. 

40. Розкрийте основні можливості методів дисперсійного аналізу. 

41. Поясніть, за яких умов використовують t-критерій Стьюдента для перевірки 

статистичної гіпотези щодо оцінки середнього. 

42. Які основні типи завдань у психології дають змогу розв’язати непараметричні 

критерії? 

43. Проаналізуйте кореляційне дослідження та особливості кореляційного зв’язку. 

44. Які основні типи завдань у психології дають змогу розв’язати непараметричні 

критерії? 

45. Розкрийте суть методу найменших квадратів. 

46. Коли використовують F-критерій Фішера, якщо необхідно оцінити істотність 

різниць дисперсій двох сукупностей? 

47. Дайте характеристику особливостей завдань на виявлення відмінностей у рівні 

досліджуваних ознак. 

48. Розкрийте суть верифікації моделі прогнозування. 

49. Охарактеризуйте особливості застосування коефіцієнта рангової кореляції  

Спірмена rs. 

50. На чому ґрунтується математичний апарат однофакторного дисперсійного 

аналізу? 

51. Для яких експериментальних ситуацій використовують методи дисперсійного 

аналізу для зв’язаних вибірок? 

52. Опишіть обмеження дисперсійного двофакторного аналізу. 

53. На чому ґрунтується побудова математичного апарату двофакторного 

дисперсійного аналізу? 

54. Чим відрізняються математичні моделі двофакторного дисперсійного аналізу для 

зв’язаних і незв’язаних вибірок? 

55. Коли застосовують q-критерій Кохрана? 

56. Охарактеризуйте особливості нелінійного кореляційного зв’язку. 

57. У чому суть застосування тетрахоричного коефіцієнта кореляції rtet? 

58. Назвіть та охарактеризуйте можливі похибки моделей регресії. 

59. Розкрийте суть факторного аналізу, поясніть на прикладі. 

60. Яке рішення називається простою факторною структурою? 

 


