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Лекція 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В МАТЕМАТИЧНІЙ ОБРОБЦІ ДАНИХ 

1. Дані та їх різновиди 

Дані в статистиці — це основні елементи, підлягають аналізу. Даними 

можуть бути якісь кількісні результати, властивості, властиві певним членам 

популяції, місце в тій чи іншій послідовності — будь-яка інформація, яка може 

бути класифікована або розбита на категорії з метою обробки. 

Побудова розподілу ряду даних — це поділ первинних даних, отриманих 

на вибірці, на класи або категорії з метою отримати узагальнену упорядковану 

картину, що дозволяє їх аналізувати. Існують три типи даних: 

Кількісні дані, одержувані при вимірах (наприклад, дані про вагу, розміри, 

температурі, часу, результати тестування і т. п.). Їх можна розподілити за 

шкалою з рівними інтервалами. 

Порядкові дані, відповідні місцях цих елементів у послідовності, 

отриманої при їх розташуванні в зростаючому порядку. 

Якісні дані, що представляють собою якісь властивості елементів вибірки 

або популяції. Їх не можна виміряти, і єдиною їх кількісною оцінкою служить 

частота народження. 

З усіх цих типів даних лише кількісні дані можна аналізувати за допомогою 

методів, в основі яких лежать параметри (такі, наприклад, як середня 

арифметична, мода, дисперсія і т. д.). Але навіть до кількісних даними такі 

методи можна застосувати лише в тому випадку, якщо число цих даних 

достатньо, щоб проявилося нормальний розподіл. 

2. Вимірювальні шкали 

Оскільки психологія має справу з психологічними процесами, то вона 

оперує з потреби різними числовими показниками, що виражають частоти, 

протяжності і напруженість зв’язку між різними характеристиками. Передумова 

всіх операцій з кількісними виразами властивостей психологічних процесів і 

характеристик — первинне вимір якісних ознак або їх квантифікація. Проблема 

первинного вимірювання лише частково математична. Щоб за певними 

правилами приписати числа властивостям об’єкта психології, треба усвідомити 

їх змістовну структуру, знайти відповідність між нею та інструментом 

вимірювання. Це завдання якісно-кількісного аналізу. Вимірюванню підлягають 

будь властивості психологічних об’єктів: якісні та кількісні. З кількісними 

справа йде просто, для них вже є загальноприйняті еталони вимірювання (рік, 

гривня, одна людина). Якісні характеристики не мають встановлених еталонів 

вимірювання. Їх доводиться конструювати у відповідності з природою 

досліджуваного об’єкта. 

Введемо деякі визначення. 

Ознаки і змінні — це вимірювані психологічні явища. Такими явищами 

можуть бути час вирішення завдання, кількість помилок. 
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Значення ознаки визначаються за допомогою спеціальних шкал 

спостереження. Психологічні змінні є випадковими величинами, оскільки 

невідомо заздалегідь, яке саме значення вони приймуть. 

Вимірювання — це процес прирівнювання до процесів, властивостям, 

об’єктам або подіям чисел за певними правилами, а саме таким чином, щоб у 

відносинах чисел відображались відносини явищ, що підлягають виміру. 

С. Стівенсом запропоновано класифікацію з 4 типів шкал вимірювання: 

 номінативна, або номінальна, або шкала найменувань; 

 порядкова, або ординальне, шкала; 

 інтервальна, або шкала рівних інтервалів; 

 шкала рівних відносин. 

Номінативна шкала — це шкала, що класифікує за назвою. Назва ж не 

вимірюється кількісно, воно лише дозволяє відрізнити один об’єкт від іншого 

або одного суб’єкта від іншого. Номінативна шкала — це спосіб класифікації 

об’єктів або суб’єктів, розподілу їх по осередках класифікації. 

Найпростіший випадок номінативної шкали — дихотомічна шкала, що 

складається всього лише з двох осередків, наприклад: «має братів і сестер — 

єдина дитина в сім’ї»; «іноземець — співвітчизник»; «проголосував “за”» — 

проголосував “проти” і т. п. 

Виконавши класифікацію всіх об’єктів, реакції або випробовуваних, 

можна перейти, від найменувань до чисел, підрахувавши кількість спостережень 

у кожному класі. Номінальна шкала дозволяє підраховувати частоти народження 

різних найменувань або значень ознаки і потім працювати з цими частотами. 

Одиниця виміру, якою ми оперуємо — це одне спостереження. 

Операції з числами для номінативної шкали. 

1) Знаходження частот розподілу по пунктах шкали за допомогою 

опроцентуванням або в натуральних одиницях. Неважко підрахувати 

чисельність кожної групи і ставлення цієї чисельності до загального 

ряду розподілу (частоти). 

2) Пошук середньої тенденції по модальної частоті. Модальною (Мо) 

називають групу з найбільшою чисельністю. Ці дві операції дають 

уявлення про розподіл психологічних характеристик в кількісних 

показниках. Його наочність підвищується відображенням в діаграмах. 

3) Найсильнішим способом кількісного аналізу є встановлення 

взаємозв’язку між рядами властивостей, розташованих 

неупорядковано. З цією метою складають перехресні таблиці. Крім 

простої процентовки в таблицях перехресної класифікації можна 

підрахувати критерій спряженості ознак за Пірсоном. 

Порядкова шкала — це шкала, що класифікує за принципом «більше — 

менше». Якщо в шкалі найменувань було байдуже, в якому порядку розташовані 

класифікаційні осередку, то в порядкової шкалою вони утворюють послідовність 

від осередку «саме мале значення» до осередку «найбільше значення» (або 

навпаки). 
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Це повністю впорядкована шкала найменувань, вона встановлює 

відносини рівності між явищами в кожному класі і відносини послідовності в 

поняттях більше, менше між усіма без винятку класами. 

Впорядковані номінальні шкали загальновживаним при опитуваннях 

громадської думки. З їх допомогою вимірюють інтенсивність оцінок якихось 

психологічних властивостей, суджень, подій, ступеня згоди або незгоди із 

запропонованими твердженнями. Вельми часто вживана різновид шкал цього 

типу — рангові. Вони припускають повне впорядкування якихось об’єктів. 

Операції з числами. 

Інтервали в цій шкалі не рівні, тому числа позначають лише порядок 

проходження ознак. І операції з числами — це операції з рангами, але не з 

кількісним виразом властивостей в кожному пункті. 

Числа піддаються монотонним перетворенням: їх можна замінити іншими 

зі збереженням колишнього порядку. Так замість ранжирування від 1 до 5 можна 

упорядкувати той же ряд в числах від 2 до10. Відносини між рангами залишаться 

незмінними. 

Сумарні оцінки по ряду впорядкованих номінальних шкал — хороший 

спосіб вимірювати одне і те ж властивість по набору різних індикаторів. 

Для роботи з матеріалом, зібраним по впорядкованої шкалою, можна 

використовувати, крім модальних показників (Мо), пошук середньої тенденції за 

допомогою медіани (Ме), знайти середнє арифметичної (М) і зробити оцінку 

розкиду даних за допомогою дисперсії (D) і стандартного відхилення (). 

Найбільш сильний показник для таких шкал — кореляція рангів за 

Спірменом або за Кендаллом. Рангові кореляції вказують на наявність або 

відсутність функціональних зв’язків у двох рядах ознак, виміряних 

впорядкованими шкалами. 

Інтервальна шкала — це шкала, що класифікує за принципом «більше на 

певну кількість одиниць — менше на певну кількість одиниць». Кожне з 

можливих значень ознаки відстоїть від іншого на рівній відстані. 

Шкала інтервалів являє собою повністю упорядкований ряд з виміряними 

інтервалами між пунктами, причому відлік починається з довільно від обраної 

величини (немає абсолютного нуля). 

1) Операції з числами в інтервального метричної шкалою багатшими. Чим 

в номінальних шкалах. 

2) Точка відліку на шкалі вибирається довільно. 

3) Усі методи описової статистики. 

4) Можливості кореляційного і регресійного аналізу. Можна 

використовувати коефіцієнт парної кореляції Пірсона і коефіцієнти 

множинної кореляції, що може передбачити зміни до однієї змінної в 

залежності від змін в іншій або в цілому ряді змінних. 

Шкала рівних відносин — це шкала, що класифікує об’єкти або суб’єктів 

пропорційно ступеня вираженості вимірюваного властивості. У шкалах відносин 

класи позначаються числами, які пропорційні один одному: 2 так відноситься до 

4, як 4 до 8. Це передбачає наявність абсолютної нульової точки відліку. 
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Вважається, що в психології прикладами шкал рівних відносин є шкали порогів 

абсолютної чутливості. Можливості людської психіки настільки великі, що 

важко уявити собі абсолютний нуль у будь вимірюваної психологічної змінної. 

Абсолютна дурниця і абсолютна чесність — поняття швидше життєвої 

психології. 

Можливі перетворення з однієї шкали в іншу. Результати, отримані за 

шкалою інтервалів, можуть бути перетворені в ранги або переведені в 

номінативну шкалу. Розглянемо, наприклад, первинні результати шести 

досліджуваних за шкалою екстраверсії-інтроверсії тесту Айзенка (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Випробовуваний Бал  Ранг Клас 
А 9 6 І 
Б 10 5 І 
В 11 4 І 
Г 13 3 Е 
Д 15 1 Е 
Е 14 2 Е 

 

Перший стовпець — імена піддослідних, другий стовпець — бал за 

вираженість якості (реалізована шкала інтервалів), третій стовпець — відповідно 

до вихідним балом випробуваним приписані ранги (перший ранг отримує 

випробуваний, що має найменший бал, другий ранг — випробуваний, що має 

наступний за величиною бал, і т. д.), четвертий стовпець — у відповідності з 

вихідними балами випробовувані розподілені на два класи: інтроверти (І) — бали 

від 0 до 12, екстраверти (Е) — від 13 до 24. Зазначимо, що кожного разу при 

переході від однієї шкали до іншої втрачається частина інформації про 

випробовуваних. Так, при ранжируванні виявляються наступними один за одним 

випробовувані Д. і Е. мають відмінність первинних оцінок в один бал, і 

випробовувані Б. і Р., що мають відмінність первинних оцінок у шість балів. При 

розподілі випробовуваних по класах в один клас потрапляють сильно 

розрізняються за первинними оцінками випробовувані. 

Ми розглянули різні прийоми перекладу якісних психологічних ознак в 

кількісні вирази. Слід зазначити, що при описі психологічних явищ необхідно 

завжди віддавати собі звіт в тому, яка саме шкала використовується, оскільки 

кожен спосіб обробки експериментальних даних розрахований на певний тип 

шкал. Застосування математичних методів до неадекватних даними призводить 

до дивних, а часто і помилковим результатам. Квантифікація складних і далеко 

не однозначних психологічних характеристик накладає чимало обмежень на 

математичні операції з їх вимірами. Математик працює з простими числами, 

психолог зобов’язаний пам’ятати, що насправді ховається за величинами, якими 

він оперує. 

1) Перше обмеження — співмірність кількісних показників, фіксованих 

різними шкалами в рамках одного дослідження. Сильніша шкала відрізняється 

від слабкої тим, що допускає більш широкий діапазон математичних операцій з 

числами. Все, що припустимо для слабкої шкали допустимо і для більш сильної, 
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але не навпаки. Тому, аналізі вимірювальних еталонів різного типу призводить 

до того, що не використовуються можливості сильних шкал. 

2) Друге обмеження пов’язане з формою розподілу величини фіксованих 

описаними вище шкалами, яке передбачається нормальним. Для нормального 

розподілу оцінки міри розсіювання збігаються: Мо = Ме = М, в скошеному 

хвости розподілу не впливають на середню (М). 

Таким чином необхідно уважно вивчати форму розподілу з точки зору його 

відхилення від нормального. 

3. Генеральна сукупність і вибірка 

У математичній статистиці виділяють два фундаментальних поняття: 

генеральна сукупність і вибірка. 

Сукупністю — називається практично рахункова безліч деяких об’єктів 

або елементів, що цікавлять дослідника. 

Властивістю сукупності називається реальна чи уявна якість, властива 

деяким всім її елементам. Властивість може бути випадковим або невипадковим. 

Параметром сукупності називається властивість, яку можна 

квантифікувати у вигляді константи змінної величини. 

Проста сукупність характеризується: 

 окремим властивістю (наприклад: всі студенти України); 

 окремим параметром у вигляді константи змінної (Всі студенти жіночої 

статі); 

 системою непересічних (несумісних) властивостей, наприклад: Всі 

вчителі та учні шкіл м. Харкова. 

Складна сукупність характеризується: 

 системою, хоча б частково пересічних властивостей (Студенти 

психологічного та соціологічного факультетів університету, що 

закінчили школу із золотою медаллю); 

 системою параметрів незалежних і залежних в сукупності; при 

комплексному дослідженні особистості. 

Гомогенною або однорідною називається сукупність, всі характеристики 

якої притаманні кожному її елементу; 

Гетерогенною або неоднорідною називається сукупність, характеристики 

якої зосереджені в окремих підмножинах елементів. 

Важливим параметром є обсяг сукупності — кількість утворюючих її 

елементів. Величина об’єму залежить від того, як визначена сама сукупність, і 

які питання нас конкретно цікавлять. Припустимо нас цікавить емоційний стан 

студента 1-го курсу в період здачі конкретного іспиту в сесію. Тоді генеральна 

сукупність вичерпується протягом півгодини. Якщо нас цікавить емоційний стан 

всіх студентів 1-го курсу, то сукупність буде набагато більше, і ще більше, якщо 

взяти емоційний стан всіх студентів 1-го курсу даного вузу і т. д. Зрозуміло, що 

сукупності великого обсягу можна досліджувати тільки вибірковим шляхом. 

Вибіркою називається деяка частина генеральної сукупності, те, що 

безпосередньо вивчається. 
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Вибірки класифікуються за репрезентативністю, обсягом, способом 

відбору і схемі випробувань. 

Репрезентативна — вибірка адекватно відображає генеральну сукупність 

в якісному і кількісному відношенні. Вибірка повинна адекватно відображати 

генеральну сукупність, інакше результати не відповідатимуть цілям 

дослідження. 

Репрезентативність залежить від обсягу, чим більше обсяг, тим вибірка 

репрезентативна. 

За способом відбору. 

Випадкова — якщо елементи відбираються випадковим чином. Так як 

більшість методів математичної статистики ґрунтується на понятті випадкової 

вибірки, то природно вибірка повинна бути випадковою. 

Невипадкова вибірка: 

 механічний відбір, коли вся сукупність ділиться на стільки частин, 

скільки одиниць планується у вибірці і потім з кожної частини 

відбирається один елемент; 

 типовий відбір — сукупність ділиться на гомогенні частини, і з кожної 

здійснюється випадкова вибірка; 

 серійний відбір — сукупність ділять на велике число різновеликих 

серій, потім роблять вибірку однієї якої-небудь серії; 

 комбінований відбір — поєднуються представлені види відбору, на 

різних етапах. 

За схемою випробувань — вибірки можуть бути незалежні і залежні. 

За обсягом вибірки ділять на малі і великі. До малих відносять вибірки, в 

яких число елементів n ≤ 30. Поняття великої вибірки не визначено, але великий 

вважається вибірка в якій число елементів> 200 і середня вибірка задовольняє 

умові 30 ≤ n ≤ 200. Цей поділ умовно. 

Малі вибірки використовуються при статистичному контролі відомих 

властивостей вже вивчених сукупностей. 

Великі вибірки використовуються для установки невідомих властивостей і 

параметрів сукупності. 

4. Статистичні гіпотези 

Основним завданням статистичної перевірки гіпотез у психологічних 

дослідженнях є репрезентативний вибірковий опис властивостей генеральних 

сукупностей. Для опису значних за обсягом сукупностей психічних 

властивостей, станів, процесів потрібно накопичення величезного вибіркового 

матеріалу або проведення досліджень в національному масштабі. Тому завдання 

репрезентативного опису зводиться до задачі перевірки однорідності вибіркових 

описів, отриманих у різних дослідженнях, і до об’єднання однорідних даних. 

Для перевірки однорідності, необхідні: 

а) одноманітність статистичних описів одних і тих же психічних явищ 

різними авторами; 
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б) вказівка на величину об’єктів вибірок, з яких обчислювалися 

статистичні оцінки параметрів і функцій. 

Початок будь-якого дослідження — це постановка проблеми. Найпростіші, 

наївні питання є прототипами проблеми. У незмінних умов, до яких 

пристосовується людина, світ для нього безпроблемне. І лише мінливість світу і 

духовна активність людей породжують проблеми. 

На відміну від життєвої, наукова проблема формулюється в термінах 

певної наукової галузі. Вона повинна бути операціоналізованою. 

«Чи є відмінності в агресивності, особистісному властивості людей, 

генетично детермінованим ознакою або залежать від впливів сімейного 

виховання?» . Це проблема, яка сформульована в термінах психології розвитку і 

може бути вирішена певними засобами. 

Постановка проблеми тягне за собою формулювання гіпотези. Гіпотеза — 

це наукове припущення, що випливає з теорії, яке ще не підтверджено і не 

спростовано. Наукова гіпотеза повинна задовольняти: 

 принципу фальсифікації — бути такою, що спростовується в 

експерименті; принцип фальсифікації абсолютний, так як спростування 

теорії завжди остаточно, 

 принципу верифікації — бути підтвердженою в експерименті, цей 

принцип відносний, тому що завжди є ймовірність спростування 

гіпотези в наступному дослідженні. 

Розрізняють наукові та статистичні гіпотези. Наукові гіпотези 

формулюються як передбачуване рішення проблеми. Статистична гіпотеза — 

твердження у відношенні невідомого параметра, сформульоване мовою 

математичної статистики. Будь-яка наукова гіпотеза вимагає перекладу на 

мову статистики. Після проведення конкретного експерименту перевіряються 

численні статистичні гіпотези, оскільки в кожному психологічному дослідженні 

реєструється не один, а безліч поведінкових параметрів. Кожен параметр 

характеризується кількома статистичними заходами: центральної тенденції, 

мінливості, розподілу. Можна обчислити міри зв’язку параметрів і оцінити 

значимість цих зв’язків. 

Наукові гіпотези. Експериментальна гіпотеза служить для організації 

експерименту, а статистична — для організації процедури порівняння 

реєстрованих параметрів. Статистична гіпотеза необхідна на етапі математичної 

інтерпретації даних емпіричних досліджень. Велика кількість статистичних 

гіпотез необхідно для підтвердження або спростування основний — 

експериментальної гіпотези. Експериментальна гіпотеза — первинна, 

статистична — вторинна. 

Процес висунення і спростування гіпотез можна вважати основним і 

найбільш творчим етапом діяльності дослідника. Встановлено, що кількість і 

якість гіпотез визначається загальною креативністю (загальною творчою 

здатністю) дослідника — «генератора ідей». 

Гіпотеза може відхилятися, але ніколи не може бути остаточно прийнятої. 

Будь-яка гіпотеза відкрита для подальшої перевірки. 
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Формулювання гіпотез систематизує припущення дослідника і 

представляє їх у чіткій і лаконічній вигляді. 

Статистичні гіпотези. У звичайному мові слово «гіпотеза» означає 

припущення. У тому ж сенсі воно вживається в науковому мовою, используясь в 

основному для припущень, що викликають сумнів. У математичній статистиці 

термін «гіпотеза» означає припущення, яке не тільки викликає сумніву, але і яке 

ми збираємося в даний момент перевірити. 

При побудові статистичної моделі доводитися робити багато різних 

припущень і припущень, і далеко не всі з них ми збираємося або можемо 

перевірити. 

Статистична перевірка гіпотези полягає у з’ясуванні того, наскільки 

сумісна ця гіпотеза з наявним результатом випадкового вибору. 

Статистична гіпотеза — це припущення про розподіл ймовірностей, який 

ми хочемо перевірити за наявними даними. Гіпотези розрізняють прості і 

складні: 

 проста гіпотеза повністю задає розподіл ймовірностей; 

 складна гіпотеза вказує не один розподіл, а деяку множину розподілів. 

Зазвичай ця множина розподілів має певну властивість. 

Статистичні гіпотези поділяються на нульові й альтернативні. 

Нульова гіпотеза — це гіпотеза про відсутність відмінностей. Вона 

позначається як Н0 і називається нульовою тому, що містить число 0: X1 - Х2 = 0, 

де X1 і Х2 – значення ознак, що зіставляються. Нульова гіпотеза — це те, що ми 

хочемо спростувати, якщо перед нами стоїть завдання довести значимість 

відмінностей. 

Альтернативна гіпотеза — це гіпотеза про значущість відмінностей. Вона 

позначається H1. Альтернативна гіпотеза — це те, що ми хочемо довести, тому її 

іноді називають експериментальною гіпотезою. 

Бувають завдання, коли ми хочемо довести незначущість відмінностей, 

тобто підтвердити нульову гіпотезу. Наприклад, якщо нам потрібно 

переконатися, що різні випробовувані отримують хоча й різні, але урівноважені 

по складності завдання, або що експериментальна і контрольна вибірки не 

різняться між собою за якимось значущими характеристикам. 

Найчастіше потрібно довести значимість відмінностей, бо вони більш 

інформативні для нас в пошуку нового. 

Перевірка гіпотез здійснюється за допомогою критеріїв статистичної 

оцінки відмінностей. 

5. Статистичні критерії 

Статистичний критерій — це вирішальне правило, що забезпечує надійне 

поведінку, тобто прийняття істинної і відхилення помилкової гіпотези з 

високою ймовірністю. Статистичні критерії позначають також метод розрахунку 

певного числа й саме це число. 

У більшості випадків для того, щоб ми визнали відмінності значущими, 

необхідно, щоб емпіричне значення критерію перевищувало критичне, в деяких 
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критеріях дотримуються протилежної правила. Ці правила обмовляються в описі 

кожного критерію. 

У деяких випадках розрахункова формула критерію включає в себе 

кількість спостережень у досліджуваній вибірці, що позначається як n. У цьому 

випадку емпіричне значення критерію одночасно є тестом для перевірки 

статистичних гіпотез. За спеціальною таблицею визначається, якому рівню 

статистичної значущості відмінностей відповідає дана емпірична величина. 

Якщо ж ми вказуємо, що відмінності достовірні на 1% рівні значущості, 

або при р ≤ 0,01, то маємо на увазі, що ймовірність того, що вони все-таки 

недостовірні дорівнює 0,01. 

Інакше, рівень значимості — це ймовірність відхилення нульової гіпотези, 

в той час як вона вірна. 

Помилка, яка полягає в тому, що ми відхилили нульову гіпотезу, в той час 

як вона вірна, називається помилкою 1 роду. 

Ймовірність такої помилки зазвичай позначається як а. Тому правильніше 

вказувати рівень значимості: а <0,05 або а <0,01. 

Якщо ймовірність помилки — це а, то ймовірність правильного рішення 

дорівнює: 1-е. Чим менше а, тим більше вірогідність правильного рішення. 

У психології прийняти вважати нижчим рівнем статистичної значимості 

5%-вий рівень, а достатнім 1%-ний. У таблицях критичних значень зазвичай 

наводяться значення критеріїв, що відповідають рівням значимості р <0,05 і р 

<0,01 іноді для р <0,001. Для деяких критеріїв у таблицях вказано точний рівень 

значимості їх різних емпіричних значень. Наприклад, для значення критерію 

Фішера  = 1,56 р = 0,06. 

До тих пір поки рівень значимості не досягне р = 0,05, ми ще не маємо 

право відхилити нульову гіпотезу. Будемо дотримуватися наступного правила 

відхилення гіпотези про відсутність відмінностей (Н0) та прийнятті гіпотези про 

статистичну достовірність відмінностей (Н1). 

Правило відхилення H0 і прийняття H1 

Якщо емпіричне значення критерію дорівнює критичного значення, 

відповідному р <0,05 або перевищує його, то Але відхиляється, але ми ще не 

можемо виразно прийняти H1. Якщо емпіричне значення критерію дорівнює 

критичного значення, відповідному р<0,01 або перевищує його, то Н0 

відхиляється і приймається H1. 

Винятки: критерій знаків G, критерій Т Вілкоксона і критерій U Манна-

Уїтні. Для них встановлюються зворотні співвідношення. 

Для полегшення прийняття рішення можна викреслювати «вісь 

значимості». 
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Зона незначущості          Зона невизначеності           Зона значущості 

 

Критичні значення критерію позначені як Q0,05  і Q0,01, емпіричне значення 

критерію як Qемп. Воно укладено в еліпс. 

Вправо від критичного значення Q0,01 простягається "зона значимості" — 

сюди потрапляють емпіричні значення Q, які нижче Q0,01 і, отже, значущі. 

Ліворуч від критичного значення Q0,05 простягається "зона незначущості", 

— сюди потрапляють емпіричні значення Q, які нижче Q0,05 і, отже, незначущі. 

У нашому прикладі, Q0,05 = 6; Q0,01 = 9; Qемп = 8. 

Емпіричне значення критерію потрапляє в область між Q0,05 і Q0,01. Це "зона 

невизначеності": ми вже можемо відхилити гіпотезу про недостовірність 

відмінностей (Н0), але ще не можемо прийняти гіпотези про їх достовірності (Н1). 

Практично, можна вважати достовірними вже ті відмінності, які не 

потрапляють в зону незначущості, сказавши, що вони достовірні при р ≤ 0,05. 

Потужність критерію. Найважливішою характеристикою будь-якого 

статистичного критерію є його потужність. 

Потужність критерію — це його здатність виявляти відмінності, якщо 

вони є. Інакше, це його здатність відхилити нульову гіпотезу про відсутність 

відмінностей, якщо вона неправильна. 

Імовірність помилки другого роду статистичного критерію позначимо як 

β, тоді величина 1-β буде потужністю критерію. Ясно, що потужність може 

приймати будь-які значення від 0 до 1. Чим ближче потужність до одиниці, тим 

ефективніше критерій. 

Потужність визначається емпіричним шляхом. Одні й ті ж завдання 

можуть бути вирішені за допомогою різних критеріїв, при цьому виявляється, що 

деякі критерії дозволяють виявити відмінності там, де інші виявляються 

нездатними це зробити. 

Підставою для вибору критерію може бути не тільки його потужність, але 

й інші його характеристики, а саме: 

а) простота; 

б) більш широкий діапазон дослідження (по відношенню до даних, 

визначеним за номінативною шкалою, або по відношенню до великих n); 

в) застосовність по відношенню до нерівних за обсягом вибірках; 

г) велика інформативність результатів. 

Помилка, яка полягає в тому, що ми прийняли нульову гіпотезу, 

в час як вона неправильна, називається помилкою II роду. 
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Лекція 2. ОПИСОВА СТАТИСТИКА 

1. Представлення кількісних даних 

Для аналізу та інтерпретації кількісних даних необхідно їх узагальнити. 

Перший етап подання — це впорядкування даних за величиною від 

максимальної до мінімальної. Таке уявлення називають не згрупованим поруч. У 

невеликому класі цього часто цілком достатньо. Розглянемо приклад. 

Група дітей шестирічного віку була протестована за методикою Керна-

Йерасіка (тест на шкільну зрілість). Результати тестування з вербальної шкалою 

занесені в таблицю 1. 

Таблиця 1. Результати тестування дітей 

№ випр. Вербальний 

інтелект 

1 14 

2 13 

3 14 

4 14 

5 14 

6 13 

7 12 

8 12 

9 15 

10 13 

11 13 

12 13 

13 13 

14 9 

15 13 

16 13 

 

Оцінки проставлялися в алфавітному порядку так, як записані діти. Проте 

в подібній формі показники інтелекту не надто зручні, і ми можемо лише насилу 

судити, наприклад, про те, чи буде перший за списком учень з показником за 

вербальної шкалою рівним 14 володіти найвищим або тільки середнім рівнем 

інтелекту в порівнянні з іншими дітьми в групі. Впорядкуємо ряд даних за 

зменшенням: 

15, 14, 14, 14, 14, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 12, 12, 9 — це не GROUP ряд 

даних. 

Можна проранжувати ці дані, привласнюючи 1 ранг найбільшому 

значенню. Таким чином, число 15 матиме 1 ранг; потім слід число 14, яке 

повторюється 4 рази, цього числа належить 4 рангу — 2, 3, 4 і 5. Загальний ранг 

обчислюємо наступним чином: (2 +3 +4 +5) / 4 = 3,5, тобто складаємо всі ранги 

та ділимо на кількість повторень. Таким же чином порахуємо ранг числа 13, він 
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буде дорівнює: (6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13) / 8 = 9,5, ранг числа 12 дорівнює 

14,5 і числа 9 дорівнює 15. Напишемо це у таблиці 2. 

Таблиця 2. Ранжування не згрупованого упорядкованого ряду 

№ п/п Вербальний 

інтелект 

ранг  

9 15 1 

1 14 3,5 

3 14 3,5 

4 14 3,5 

5 14 3,5 

2 13 9,5 

6 13 9,5 

10 13 9,5 

11 13 9,5 

12 13 9,5 

13 13 9,5 

15 13 9,5 

16 13 9,5 

7 12 14,5 

8 12 14,5 

14 9 16 

 

Цей список можна скоротити, класифікуючи оцінки з розподілу частот, 

іноді званому просто розподілом. У таблиці 3. різні показники вербального 

інтелекту розміщуються за величиною в даному випадку від 15 до 9, а праворуч 

від кожної оцінки вказується число її повторень. Кожне число праворуч 

називається частотою і позначається f, сума частот позначається n. 

Таблиця 3. Розподіл частот 

Згруповані показники f, частоти 

15 1 

14 4 

13 8 

12 2 

9 1 

n = 16 

Для великого числа оцінок, скажімо, 100 або більше може мати сенс 

узагальнення даних. Як правило, існує настільки широкий діапазон оцінок, що 
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доцільніше згрупувати їх за величинами, наприклад, в групи, що об’єднують всі 

оцінки від 9 до 12 включно, від 13 до 14 і т. д. Кожна така група називається 

розрядом оцінок. У разі повного розміщення по групах зазвичай говорять про 

розподіл згрупованих частот. Хоча і не існує чіткого правила вибору кількості 

розрядів, доцільно утворювати не менше 12 і не більше 15 розрядів. Мати менше 

12 розрядів ризиковано через можливе спотворення результатів, у той час як 

наявність більше 15 розрядів ускладнює роботу з таблицею. 

2. Числові характеристики розподілу даних 

Ми розглянули частотний розподіл значень розглянутого ознаки. Кожне 

розподіл може дати уявлення про досліджуваної сукупності. Однак, цим аналіз 

розподілу даних ознаки не обмежується, тому що частотний розподіл нічого не 

говорить про статистичних закономірностях, які описували б числові 

характеристики досліджуваної сукупності. 

До характеристик розподілу, що описує кількісно його структуру і будову, 

відносяться: характеристики становища; розсіювання; асиметрії та ексцесу. 

Оцінки центральної тенденції 

До характеристик положення відносяться наступні оцінки центральної 

тенденції: мода (Мо), медіана (Ме), квантилі і середнє арифметичне (M). 

Важливе значення має така величина ознаки, яка зустрічається 

найчастіше в досліджуваному ряду, в сукупності. Така величина називається 

модою (Мо). У дискретному ряду Мо визначається без обчислення, як значення 

ознаки з найбільшою частотою (наприклад, за даними таблиці 2. Мо = 13). 

При розрахунку моди може виникнути кілька ситуацій: 

1. Два значення ознаки, що стоять поруч, зустрічаються однаково часто. У 

цьому випадку мода дорівнює середньому арифметичному цих двох значень. 

Наприклад, в наступному ряду даних: 12, 13, 14, 14, 14, 16, 16, 16, 18, 19 

Мо = (14 +16) / 2 = 15. 

2. Два значення, зустрічаються також однаково часто, але не стоять поруч. 

У цьому випадку говорять, що ряд даних має дві моди, тобто він бімодальний. 

3. Якщо всі значення даних зустрічаються однаково часто, то говорять, що 

ряд не має моди. 

Найчастіше зустрічаються ряди даних з одним модальним значенням 

ознаки. Якщо в ряду даних зустрічається два або більше рівних значень ознаки, 

то говорять про неоднорідність сукупності. 

Друга числова характеристика ряду даних називається медіаною (Ме) — це 

таке значення ознаки, яке ділить ряд навпіл. Інакше, медіана володіє тим 

властивістю, що половина всіх вибіркових значень ознаки менше її, половина 

більше. При непарному числі елементів в ряду даних, медіана дорівнює 

центральному члену ряду, а при парному середньому арифметичному двох 

центральних значень ряду. У нашому прикладі (таблиця 2.1.) Ме = (13 +13) / 2 = 

13. Обчислення медіани має сенс тільки для порядкового ознаки. 

Середнє арифметичне значення ознаки: 
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𝑀 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 , 

 

де xi — значення ознаки, n — кількість даних в розглянутому ряду. 

Середнє арифметичне значення ознаки, обчислене для якої-небудь групи, 

інтерпретується як значення найбільш типового для цієї групи людини. Однак 

бувають випадки, коли подібна інтерпретація неспроможна (у разі, якщо існує 

велика різниця між мінімальним і максимальним значеннями ознаки). 

Квантиль — це таке значення ознаки, яке ділить розподілення у заданій 

пропорції: зліва 0,5%, праворуч 99,5%; ліворуч 2,5% праворуч 97,5% і т. п. 

Зазвичай виділяють такі різновиди квантилів: 

1) Кварта Q1 Q2 Q3 — вони ділять розподілення на чотири частини по 25% 

у кожній; 

2) Квінт К1, К2 К3 К4 — вони ділять розподілення на п’ять частин по 20% у 

кожній; 

3) децилі D1, ... ,..., D9, їх дев’ять, і вони ділять розподілення на десять 

частин по 10% у кожній; 

4) процентилі P1, Р2 ..., Р99, їх дев’яносто дев’ять, і вони ділять розподілення 

на сто частин по 1% у кожній частині. 

Оскільки процентиль — найбільш дрібне ділення, то все інші квантилі 

можуть бути представлені через процентилю. Так, перший квартиль — це 

двадцятого й п’ятого процентиль, перший квінтіль — другий дециль або 

двадцятий процентиль, і т.п. 

3. Характеристики розсіювання 

Використовуючи для опису ряду значень ознаки, тільки міру центральної 

тенденції, можна сильно помилитися в оцінці характеру досліджуваної 

сукупності. Це добре видно на наступному прикладі. Припустимо, ми вивчаємо 

середній вік у двох групах, що складаються кожна з 6-ти чоловік. Значення 

ознаки розподілилися наступним чином: 

1 група — 10, 10, 10, 50, 50, 50 

2 група — 30, 30, 30, 30, 30, 30 

Підрахувавши середнє значення в кожній з груп, отримаємо М1 = 30 і М2 = 

30. Тобто ми отримали однакові значення, тоді як цілком очевидно, що вибірки 

взяті з різних сукупностей. Помилка сталася через розкид значень віку в цих 

групах. 

Існує кілька способів оцінки ступеня розкиду або розсіювання даних. 

Основними характеристиками розсіювання є: розмах (R), дисперсія (D), 

середньоквадратичне (стандартне) відхилення ( — сигма), коефіцієнт варіації 

(V). 

Найпростіший з параметрів розподілу, розмах — це різниця між 

максимальним і мінімальним значеннями ознаки:  
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R = Xmax – Xmin. 

Дисперсія показує розкид значень ознаки щодо свого середнього 

арифметичного значення, тобто наскільки щільно значення ознаки групуються 

навколо �̅�, чим більше розкид, тим сильніше варіюються результати 

піддослідних в даній групі, тим більше індивідуальні відмінності між 

випробуваними: 

 

𝐷 = ∑(𝑥𝑖 − 𝑀)2 

 

З формули видно, що дисперсія має "квадратний розмір": якщо величина 

виміряна в балах, то дисперсія характеризує її розкид у «балах у квадраті», і т. п. 

Велику наочність щодо розкиду має середньоквадратичне відхилення, так як 

його розмірність відповідає розмірності вимірюваної величини: 

 

𝜎 = √
∑(𝑥𝑖 − 𝑀)2

𝑛 − 1
 

 

Коефіцієнт варіації взагалі не має розмірності, що дозволяє порівнювати 

варіативність випадкових величин, що мають різну природу: 

V =  / M × 100%. 

Характеристики асиметрії та ексцесу 

Міра асиметрії — коефіцієнт асиметрії (As), що розраховується за 

формулою 

 

𝐴𝑠 =
∑(𝑥𝑖 − 𝑀)3

𝑛 ∙ 𝜎3
 

 

Асиметрія характеризує ступінь асиметричності розподілу. Коефіцієнт 

асиметрії змінюється від мінус до плюс нескінченності (-  < As < + ), для 

симетричних розподілів As = 0. 

Міра ексцесу (гостровершинності) — коефіцієнт ексцесу (Еx), що 

розраховується за формулою: 

 

𝐸𝑥 =
∑(𝑥𝑖 − 𝑀)4

𝑛 ∙ 𝜎4 − 3
 

 

Коефіцієнт ексцесу також змінюється від мінус до плюс нескінченності  

(- ∞ < Ex < +∞), і Еx = 0 для нормального розподілу. 
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Лекція 3. НОРМАЛЬНИЙ ЗАКОН РОЗПОДІЛУ 

ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ 

Нормальний закон розподілу відіграє найважливішу роль у застосуванні 

чисельних методів у психології. Він лежить в основі вимірів, розробки тестових 

шкал, методів перевірки гіпотез. 

Історія застосування закону нормального розподілу в соціальних і 

біологічних науках починається, мабуть, з роботи бельгійського вченого 

А. Кетле «Досвід соціальної фізики» (1835 р.). У ній він доводив, що такі явища, 

як про-ти основою для тривалого життя, вік вступу в шлюб і появи першої 

дитини і т. д., підпорядковуються суворої закономірності. Вона проявляється в 

тому, що найчастіше зустрічаються середні значення відповідних показників, і 

чим більше відхилення від цієї середньої величини, тим рідше зустрічальність 

таких відхилень. Однакові відхилення від середнього в меншу і в більшу сторону 

зустрічаються однаково рідше, ніж середнє значення. Цю закономірність він 

назвав «законом ухилення від середньої величини». У його дослідженнях, і 

пізніше — в дослідженнях англійця Ф. Гальтона, було доведено, що розподіл 

частот зустрічальності будь-якого демографічного (тривалість життя тощо) або 

антропометричного (зріст, вага і пр.) показника, виміряного на великій вибірці 

людей, має одну і тугіше «Дзвони-Нормальний розподіл характеризується тим, 

що крайні значення ознаки в ньому зустрічаються досить рідко, а значення, 

близькі до середньої величини — досить часто. Нормальним такий розподіл 

називається тому, що воно дуже часто зустрічалося в природничо-наукових 

дослідженнях і здавалося "нормою" усякого масового випадкового прояву ознак. 

Це розподілення слідує закону, відкритому трьома вченими в різний час: 

Муавром в 1733 р. в Англії, Гауссом в 1809 р. в Німеччині і Лапласом в 1812 р. 

у Франції. Графік нормального розподілу являє собою звичну оку психолога-

дослідника так звану дзвіноподібну криву (див. рис 3.1.) 

Форма таких розподілів може бути описана математичною формулою, яку 

запропонував ще в XVIII столітті математик де Муавр. 

Де Муавр вирішував наступну задачу. Припустимо, монета в азартній грі 

підкидається 10 разів, і кожного разу вона може з рівним успіхом випасти 

«орлом» або «решкою». Яка ймовірність того, що в результаті цієї гри випаде 0 

«орлів», або 1 «орел», ..., 10 «орлів»? Складні обчислення дають математично 

точне рішення такого завдання (рис. 3.1). А якщо гра складається з 100 підкидань 

монети, або 1000? Де Муавру вдалося довести, що рівняння кривої, що з’єднує 

вершини відрізків на рис. 3.1, для даного випадку або для будь-якої іншої 

подібної задачі має таку формулу: 

 
де p(х) — відносні частоти появи кожного конкретного значення 

випадкової величини хi, е — основа натурального логарифма (приблизно 2,718), 
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 — число «пі» (приблизно 3,14), a і  — середнє і стандартне відхилення для 

змінної х "які визначають положення кривої на числовій осі і задають її розмах. 

Ця формула і відповідна їй крива (див. рис. 3.1) згодом отримали назву закону 

нормального розподілу. 

 

Рис. 3.1. Графік розподілу ймовірностей випадання «орлів» у грі з 10 

підкиданням монети і крива нормального розподілу 

 

Отже, результат азартної гри, і тривалість життя, і зростання людини — 

все це випадкові події, частота (або ймовірність) зустрічальності яких 

підпорядкована закону нормального розподілу. А. Кетле пояснював це 

існуванням «ідеалу» людської природи, якому відповідають середні значення 

різних показників. Ф. Гальтон, двоюрідний брат Ч. Дарвіна, прояв нормального 

закону розглядав у зв’язку з біологічною мінливістю, спадковістю і відбором. 

Надалі працями Ф. Гальтона і його послідовників було доведено, що і 

психологічні особливості, наприклад здібності, підпорядковуються 

нормальному закону. Тому подальший розвиток вимірювального підходу в 

психології і статистичного апарату перевірки гіпотез відбувалося на базі цього 

загального закону. 

Отже, починаючи з другої половини XIX століття вимірювальні та 

обчислювальні методи в психології розробляються на основі наступного 

принципу. Якщо індивідуальна мінливість деякого властивості є наслідок дії 

безлічі причин, то розподіл частот для всього різноманіття проявів цієї 

властивості у генеральній сукупності відповідає кривою нормального розподілу. 

Це і є закон нормального розподілу. 

Закон нормального розподілу має цілий ряд дуже важливих наслідків, до 

яких ми не раз ще будемо звертатися. Зараз же відзначимо, що якщо при вивченні 

деякого властивості ми виробили його вимір на вибірці піддослідних і отримали 

відмінне від нормального розподілення, то це означає, що або вибірка 

нерепрезентативна генеральної сукупності, або вимірювання проведені не в 

шкалі рівних інтервалів. 

Число 

Ч
а
ст

о
т

а
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Нормальний розподіл як стандарт 

Кожній психологічній (або ширше — біологічній) властивості відповідає 

свій розподіл у генеральній сукупності. Найчастіше воно є нормальним і 

характеризується своїми параметрами: середнім (М) і стандартним відхиленням 

(). Тільки ці два значення відрізняють один від одного нескінченну безліч 

нормальних кривих, однакової форми, заданої рівнянням (3.1). Середній задає 

положення кривої на числовій осі і виступає як деяка вихідна, нормативна 

величина виміру. Стандартне відхилення задає ширину цієї кривої, залежить від 

одиниць виміру і виступає як масштаб вимірювання (рис. 3.2). 

 
 

Рис. 3.2. Сімейство нормальних кривих, 1-е розподіл відрізняється від 2-го 

стандартним відхиленням (1 <2), 2-е від 3-го середнім арифметичним (М2 <М3) 

 

Все різноманіття нормальних розподілів може бути зведене до однієї 

кривої, якщо застосувати z-перетворення до всіх можливих вимірів 

властивостей. Тоді кожна властивість буде мати середню 0 і стандартне 

відхилення 1. На рис. 3.3 побудований графік нормального розподілу для М = 0 

і   = 1. Це і є одиничне нормальний розподіл, яке використовується як стандарт 

— еталон. Розглянемо його важливі властивості.  

 Одиницею виміру одиничного нормального розподілу є стандартне 

відхилення. 

 Крива наближається до осі Z по краях асимптотично — ніколи не 

торкаючись її.  

 Крива симетрична щодо М = 0. Її асиметрія і ексцес дорівнюють 

нулю.  

 Крива має характерний вигин: точка перегину лежить точно на 

відстані в одну про від М.  

 Площа між кривою і віссю Z дорівнює 1. 

Остання властивість пояснює назву одиничне нормальний розподіл і має 

виключно важливе значення. Завдяки цій властивості площа під кривою 

інтерпретується як імовірність, або відносна частота. Дійсно, вся площа під 

кривою відповідає ймовірності того, що ознака прийме будь-яке значення з 

усього діапазону його мінливості (від (-∞ до +∞). Площа під одиничної 

нормальної кривої ліворуч або праворуч від нульової точки дорівнює 0,5. Це 

відповідає тому, що половина генеральної сукупності має значення ознаки 

більше 0, а половина — менше 0. Відносна частота зустрічальності у генеральній 

сукупності значень ознаки в діапазоні від z1, до z2 дорівнює площі під кривою, 
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що між відповідними точками. Відзначимо ще раз, що будь-яке нормальний 

розподіл може бути зведене до одиничного нормальному розподілу шляхом z-

перетворення. 

 

 
Рис 3.3. Стандартний нормальний розподіл 

Таким чином:  

 якщо х, має нормальний розподіл із середнім Мі стандартним 

відхиленням про, то z = (х - Мх) /  характеризується одиничним 

нормальним розподілом з середнім 0 і стандартним відхиленням 1;  

 площу між х1 і х2 в нормальному розподілі із середнім Мх і 

стандартним відхиленням  дорівнює площі між zx — (х - Мх) /  і 

z2 = (х2 - Mx) /  в одиничному нормальному розподілі.  

Отже, найбільш важливим загальним властивістю різних кривих 

нормального розподілу є однакова частка площі під кривою між одними і тими 

ж двома значеннями ознаки, вираженими в одиницях стандартного відхилення.  

Корисно пам’ятати, що для будь-якого нормального розподілу існують 

наступні відповідності між діапазонами значень і площею під кривою:  

М ±  відповідає = 68% (точно — 68,26%) площі;  

М ± 2 відповідає = 95% (точно — 95,44%) площі;  

M ± 3 відповідає = 100% (точно — 99,72%) площі.  

Одиничний нормальний розподіл встановлює чіткий взаємозв’язок 

стандартного відхилення і відносної кількості випадків у генеральній сукупності 

для будь-якого нормального розподілу. Наприклад, знаючи властивості 

одиничного нормального розподілу, ми можемо відповісти на наступні 

запитання. Яка частка генеральної сукупності має вираженість властивості від — 

1 до +1 ? Або яка ймовірність того, що випадково обраний представник 

генеральної сукупності матиме вираженість властивості, на 3 перевищує 

середнє значення? У першому випадку відповіддю буде 68,26% всієї генеральної 

сукупності, так як від -1 до +1 міститься 0,6826 площі одиничного нормального 

розподілу. У другому випадку відповідь: (100-99,72) / 2 = 0,14%.  
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Лекція 4. МІРИ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ОЗНАКАМИ 

Загальні положення 

Аналіз зв’язків між ознаками — головний вид завдань, що зустрічається 

практично в будь-якому емпіричному дослідженні. Вивчення зв’язків між 

змінними, цікавить дослідника не саме по собі, а як відображення відповідних 

причинно-наслідкових відносин. 

При вивченні кореляцій намагаються встановити, чи існує якийсь зв’язок 

між двома показниками в одній вибірці (наприклад, між зростом і вагою дітей 

або між рівнем IQ і шкільною успішністю) або між двома різними вибірками 

(наприклад, при порівнянні пар близнюків), і якщо цей зв’язок існує, то чи 

супроводжується збільшення одного показника зростанням (позитивна 

кореляція) або зменшенням (негативна кореляція) іншого. 

Іншими словами, кореляційний аналіз допомагає встановити, чи можна 

прогнозувати можливі значення одного показника, знаючи величину іншого. 

Первинне значення терміну «кореляції» — взаємний зв’язок. Коли 

говорять про кореляції, використовують терміни «кореляційний зв’язок» і 

«кореляційна залежність». 

Кореляційний зв’язок — це узгоджені зміни двох ознак або більшої 

кількості ознак (множинний кореляційний зв’язок). Кореляційний зв’язок 

відображає той факт, що мінливість однієї ознаки знаходиться в деякому 

відповідно до мінливості іншого. «Стохастичний» зв’язок є тоді, коли кожному 

із значень однієї випадкової величини відповідає специфічний (умовний) 

розподіл ймовірностей значень іншої величини, і навпаки, кожному з значень 

цієї іншої величини відповідає специфічний (умовний) розподіл ймовірностей 

значень першої випадкової величини ". 

Кореляційна залежність — це зміни, які вносять значення однієї ознаки в 

імовірність появи різних значень іншої ознаки. 

Стохастична означає імовірнісна. Зв’язки між випадковими явищами 

називають імовірнісними або стохастичними зв’язками. Цей термін підкреслює 

їх відмінність від детермінованих або функціональних зв’язків у фізики або 

математики (зв’язок площі трикутника з його висотою і підставою, зв’язок 

довжини кола з її радіусом і т. п.). У функціональних зв’язках кожному значенню 

першої ознаки завжди відповідає (в ідеальних умовах) цілком певне значення 

іншої ознаки. У кореляційних зв’язках кожному значенню однієї ознаки може 

відповідати певний розподіл значень іншої ознаки, але не певний його значення. 

Обидва терміни — кореляційний зв’язок і кореляційна залежність — часто 

використовуються як синоніми. Тим часом, узгоджені зміни ознак і відображає 

це кореляційний зв’язок між ними може свідчити не про залежність цих ознак 

між собою, а залежно обох цих ознак від якогось третього ознаки або сполучення 

ознак, які не розглядаються в дослідженні. 

Залежність увазі вплив, зв’язок — будь-які узгоджені зміни, які можуть 

пояснюватися сотнями причин. Кореляційні зв’язки не можуть розглядатися як 
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свідчення причинно-наслідкового зв’язку, вони свідчать лише про те, що змінам 

однієї ознаки, як правило, супроводжують певні зміни іншого, але чи 

знаходиться причина змін в одному з ознак або вона опиняється за межами 

досліджуваної пари ознак, нам невідомо. 

Говорити в строгому сенсі про залежність ми можемо тільки в тих 

випадках, коли самі надаємо якесь контрольоване вплив на досліджуваних або 

так організуємо дослідження, що виявляється можливим точно визначити 

інтенсивність не залежних від нас дій. Впливу, які ми можемо якісно визначити 

або навіть виміряти, можуть розглядатися як незалежні змінні. Ознаки, які ми 

вимірюємо і які, за нашим припущенням, можуть змінюватися під впливом 

незалежних змінних, вважаються залежними змінними. Узгоджені зміни 

незалежною і залежною змінною дійсно можуть розглядатися як залежність. 

Якщо у дослідження включені незалежні змінні, які ми можемо, 

принаймні, враховувати, наприклад, вік, то можна вважати виявляються між 

віком і психологічними ознаками кореляційні зв’язки кореляційними 

залежностями. У більшості ж випадків нам важко визначити, що в розглянутій 

парі ознак є незалежною, а що — залежною змінною. 

Кореляційні зв’язку розрізняються за формою, напрямку і ступеня (силі). 

За формою кореляційний зв’язок може бути прямолінійною або 

криволінійною. Прямолінійною може бути, наприклад, зв’язок між кількістю 

тренувань на тренажері і кількістю правильно вирішуваних завдань у 

контрольній сесії. Криволінійної може бути, наприклад, зв’язок між рівнем 

мотивації та ефективністю виконання завдання (див. Рис. 4.1). При підвищенні 

мотивації ефективність виконання завдання спочатку зростає, потім досягається 

оптимальний рівень мотивації, якому відповідає максимальна ефективність 

виконання завдання; подальшому підвищенню мотивації супроводжує вже 

зниження ефективності. 

 
 

Рис. 4.1. Зв’язок між ефективністю рішення задачі і силою мотиваційної 

тенденції 

 

У напрямку кореляційний зв’язок може бути позитивною ("прямий") і 

негативною ("зворотної"). При позитивній прямолінійною кореляції більш 

високим значенням однієї ознаки відповідають більш високі значення іншого, а 
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більш низьких значень однієї ознаки — низькі значення іншого (див. Рис. 4.2). 

При негативній кореляції співвідношення зворотні. 

При позитивній кореляції коефіцієнт кореляції має позитивний знак, 

наприклад r = +0,207, при негативній кореляції — негативний знак, наприклад r 

= -0,207. 

 
Рис. 4.2. Схема прямолінійних кореляційних зв’язків: а) позитивний 

(прямий) зв’язок, б) негативний (зворотний) зв’язок 

 

Ступінь, сила чи утиск кореляційної зв’язку визначається за величиною 

коефіцієнта кореляції. 

Сила зв’язку не залежить від її спрямованості і визначається за 

абсолютним значенням коефіцієнта кореляції. 

Коефіцієнт кореляції — це величина, яка може варіювати в межах від +1 

до -1. У разі повної позитивної кореляції цей коефіцієнт дорівнює плюс 1, а при 

повній негативною — мінус 1.  

У разі ж якщо ці точки не шикуються по прямій лінії, а утворюють 

«хмару», коефіцієнт кореляції за абсолютною величиною стає менше одиниці і в 

міру округлення цієї хмари наближається до нуля: 

У разі якщо коефіцієнт кореляції дорівнює 0, обидві змінні повністю 

незалежні один від одного. 

Використовується дві системи класифікації кореляційних зв’язків по їх 

силі: загальна і приватна. 

Загальна класифікація кореляційних зв’язків: 

1) сильний, або тісний при коефіцієнті кореляції r> 0,70; 

2) середній при 0,50 < r <0,69; 

3) помірний при 0,30 < r <0,49; 

4) слабкий при 0,20 < r <0,29; 

5) дуже слабкий при r <0,19. 

Приватна класифікація кореляційних зв’язків: 
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1) висока значуща кореляція при r, відповідному рівню статистичної 

значимості р <0.01 

2) значуща кореляція при r, відповідному рівню статистичної значимості 

р <0,05; 

3) тенденція достовірної зв’язку при г, відповідному рівню статистичної 

значимості р <0,10; 

4) незначна кореляція при г, що не досягає рівня статистичної значущості. 

Дві ці класифікації не збігаються. Перша орієнтована тільки на величину 

коефіцієнта кореляції, а друга визначає, якого рівня значущості досягає дана 

величина коефіцієнта кореляції при даному обсязі вибірки. Чим більше об’єм 

вибірки, тим меншої величини коефіцієнта кореляції виявляється достатньо, щоб 

кореляція була визнана достовірною. В результаті при малому обсязі вибірки 

може виявитися так, що сильна кореляція виявиться недостовірною. У той же час 

при великих обсягах вибірки навіть слабка кореляція може виявитися 

достовірною. 

Зазвичай прийнято орієнтуватися на другу класифікацію, оскільки вона 

враховує обсяг вибірки. Разом з тим, необхідно пам’ятати, що сильна, або висока, 

кореляція — це кореляція з коефіцієнтом r > 0,70, а не просто кореляція високого 

рівня значущості. 

В якості мір кореляції використовуються: емпіричні міри тісноти зв’язку, 

багато з яких були отримані ще до відкриття методу кореляції, а саме: 

 коефіцієнт асоціації, або тетрахоричний показник зв’язку; 

 коефіцієнти взаємної спряженості Пірсона і Чупрова; 

 коефіцієнт Фехнера; 

 коефіцієнт кореляції рангів; 

 лінійний коефіцієнт кореляції r; 

 кореляційне відношення : 

 множинні коефіцієнти кореляції та ін. 

У психологічних дослідженнях найчастіше застосовується коефіцієнт 

лінійної кореляції r-Пірсона і методи рангової кореляції Спірмена і Кендала. 

Однак метод Пірсона є параметричних і тому не позбавлений недоліків, 

властивих параметричним методам (необхідно, щоб дані були виміряні в 

інтервальних шкалах або розподіл не відрізнялося від нормального). 

Параметричними є також методи визначення кореляційного відносини і 

підрахунку множинних коефіцієнтів кореляції. 

Метод рангової кореляції Спірмена, є непараметричним методом, він є 

універсальним і працює з даними виміряними в будь-яких шкалах і простий у 

застосуванні. 

Унікальність методу рангової кореляції полягає в тому, що він дозволяє 

зіставляти чи не індивідуальні показники, а індивідуальні ієрархії, або профілі, 

що недоступно жодному з інших статистичних методів, включаючи метод 

лінійної кореляції. Коефіцієнт рангової кореляції рекомендується застосовувати 

в тих випадках, коли нам необхідно перевірити, узгоджено чи змінюються різні 
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ознаки у одного і того ж випробуваного і наскільки збігаються індивідуальні 

рангові показники у двох окремих досліджуваних або у випробуваного і групи. 

Коефіцієнт рангової кореляції rs Спірмена 

Метод рангової кореляції Спірмена дозволяє визначити тісноту (силу) і 

напрям кореляційного зв’язку між двома ознаками або двома профілями 

(ієрархіями) ознак. 

Для підрахунку рангової кореляції необхідно розташовувати двома рядами 

значень, які можуть бути проранжовано. Такими рядами значень можуть бути: 

1) дві ознаки, виміряні в одній і тій же групі випробовуваних; 

2) дві індивідуальні ієрархії ознак, виявлені у двох випробовуваних з 

одного й того ж набору ознак; 

3) дві групові ієрархії ознак; 

4) індивідуальна та групова ієрархії ознак. 

Спочатку показники ранжуються окремо по кожному з ознак. 

Як правило, меншому значенню ознаки нараховується менший ранг. 

У першому випадку (дві ознаки) ранжуються індивідуальні значення за 

першою ознакою, отримані різними випробуваними, а потім індивідуальні 

значення за другою ознакою. 

Якщо дві ознаки пов’язані позитивно, то випробовувані, які мають низькі 

ранги по одному з них, будуть мати низькі ранги і по іншому, а випробувані, що 

мають високі ранги по одному з ознак, матимуть за іншою ознакою також високі 

ранги. Для підрахунку rs необхідно визначити різниці (d) між рангами, 

отриманими даними випробуваним за обома ознаками. Потім ці показники d 

певним чином перетворюються і віднімаються з 1. Чим менше різниці між 

рангами, тим більше буде rs, тим ближче він буде до +1. 

Якщо кореляція відсутня, то все ранги будуть перемішані і між ними не 

буде ніякої відповідності. Формула складена так, що в цьому випадку rs 

виявиться близьким до 0. 

У разі негативної кореляції низьким рангах випробовуваних за однією 

ознакою будуть відповідати високі ранги за іншою ознакою, і навпаки. Чим 

більше розбіжність між рангами випробовуваних за двома змінним, тим ближче 

rs до -1. 

У другому випадку (два індивідуальних профілю), ранжуються 

індивідуальні значення, отримані кожним з 2-х випробуваним за певним 

(однаковому для них обох) набору ознак. Перший ранг отримає ознака з 

найнижчим значенням; другий ранг-ознака з більш високим значенням і т. д. 

Очевидно, що всі ознаки повинні бути виміряні в одних і тих же одиницях, 

інакше ранжування неможливо. Наприклад, неможливо проранжувати 

показники з особистісного опитувальником Кеттелла (16PF), якщо вони 

виражені в "сирих" балах, оскільки з різних факторів діапазони значень різні: від 

0 до 13, від 0 до 20 і від 0 до 26. Ми не можемо сказати, який з факторів буде 

займати перше місце по виразності, поки не приведемо всі значення до єдиної 

шкалою (найчастіше це шкала стіною). 
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Якщо індивідуальні ієрархії двох випробовуваних пов’язані позитивно, то 

ознаки, що мають низькі ранги у одного з них, будуть мати низькі ранги і в 

іншого, і навпаки. Наприклад, якщо у одного випробуваного фактор Е 

(домінантність) має найнижчий ранг, то і в іншого випробуваного він повинен 

мати низький ранг, якщо у одного випробуваного фактор С (емоційна стійкість) 

має вищий ранг, то й інший випробовуваний повинен мати з цього фактору 

високий ранг і т. д. 

У третьому випадку (два групових профілю), ранжуються середньогрупові 

значення, отримані в 2-х групах випробовуваних за певним, однаковому для двох 

груп, набору ознак. Надалі лінія міркувань така ж, як і в попередніх двох 

випадках. 

У разі 4-му (індивідуальний і груповий профілі), ранжуються окремо 

індивідуальні значення випробуваного й середньогрупові значення по тому ж 

набору ознак, які отримані, як правило, при виключенні цього окремого 

випробуваного — він не бере участі в середньогруповому профілі, з яким буде 

зіставлятися його індивідуальний профіль. Рангова кореляція дозволить 

перевірити, наскільки узгоджені індивідуальний і груповий профілі. 

У всіх чотирьох випадках значимість отриманого коефіцієнта кореляції 

визначається за кількістю ранжируваних значень N. У першому випадку це 

кількість буде збігатися з обсягом вибірки n. У другому випадку кількістю 

спостережень буде кількість ознак, складових ієрархію. У третьому і четвертому 

випадку N — це також кількість зіставляються ознак, а не кількість 

випробуваних у групах. Детальні пояснення дано у прикладах. Якщо абсолютна 

величина rs досягає критичного значення або перевищує його, кореляція 

достовірна. 

Гіпотези. 

Можливі два варіанти гіпотез. Перший відноситься до випадку 1, другий 

— до решти трьох випадків. 

Перший варіант гіпотез 

Н0: Кореляція між змінними А і Б не відрізняється від нуля. 

H1: Кореляція між змінними А і Б достовірно відрізняється від нуля. 

Другий варіант гіпотез 

Н0: Кореляція між ієрархіями А і Б не відрізняється від нуля. 

H1: Кореляція між ієрархіями А і Б достовірно відрізняється від нуля. 

Обмеження коефіцієнта рангової кореляції 

1. По кожній змінної має бути представлено не менше 5 спостережень. 

Верхня межа вибірки визначається наявними таблицями критичних значень. 

2. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена rs при великій кількості 

однакових рангів по одній або обох зіставляємим змінним дає помилкові 

значення. В ідеалі обидва корельовані ряди повинні представляти собою дві 

послідовності значень, які на збігаються. У разі, якщо ця умова не дотримується, 

необхідно вносити поправку на однакові ранги. 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена підраховується за формулою: 
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𝑟𝑠 = 1 −
6 ∙ ∑ 𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
 , 

де d — різниця між рангами за двома змінним для кожного випробуваного; 

n — кількість ранжируваних значень, в даному випадку кількість 

піддослідних. 

Якщо в обох зіставлюваних рангових рядах присутні групи однакових 

рангів, перед підрахунком коефіцієнта рангової кореляції необхідно внести 

поправки на однакові ранги Та і Тb: 

Та = Е (а3 - а) / 12, 

Тb = Е (b3 - b) / 12, 

де а — обсяг кожної групи однакових рангів у рангової низці А, b — обсяг 

кожної групи однакових рангів у рангової ряду В. 

Для підрахунку емпіричного значення rs використовують формулу: 

 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∙ ∑ 𝑑2 + 𝑇𝑎 + 𝑇b

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Коефіцієнт кореляції Браве-Пірсона 

Для обчислення цього коефіцієнта застосовують таку формулу (у різних 

авторів вона може виглядати по-різному): 

 

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�) ∙ (𝑦𝑖 − �̅�)

√∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 ∙ ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
, 

 

де xi   і yi  — значення змінних X і Y; х̅ і у̅ — середні Х і Y; п — обсяг вибірки. 

Інтерпретація коефіцієнтів кореляції 

Причинність і кореляція. Наявність кореляції двох змінних аж ніяк не 

означає, що між ними існує причинний зв’язок. Незважаючи на те, що 

співіснування (кореляцію) подій можна використовувати для виявлення 

причинних зв’язків поряд з іншими методологічними підходами, монопольне 

застосування кореляції до аналізу причинності ризиковано і може вводити в 

оману. По-перше, навіть у тих випадках, коли можна припустити існування 

причинного зв’язку між двома змінними, які корельовані, r сам по собі нічого не 

говорить про те, чи викликає X появy Y або Y викликає появу X. По-друге, часто 

зв’язок, що спостерігається, існує завдяки іншим змінним, а не двом 

розглянутим. По-третє, взаємозв’язку змінних в психології та суспільних науках 

майже завжди занадто складні, щоб їх поясненням могла служити єдина 

причина. Успішність у школі — результат численних впливів, та й сама по собі 

вона є складним поняттям, яке не можна описати адекватно за допомогою якого 

б то не було одного виміру.  

Хоча кореляція прямо не вказує на причинний зв’язок, вона може служити 

ключем до розгадки причин. За сприятливих умов на її основі можна 
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сформулювати гіпотези, що перевіряються експериментально, коли можливий 

контроль інших впливів, крім тих нечисленних, які підлягають дослідженню.  

Іноді відсутність кореляції може мати більш глибокий вплив на нашу 

гіпотезу про причинний зв’язок, ніж наявність сильної кореляції. Нульова 

кореляція двох змінних може свідчити про те, що ніякого впливу однієї змінної 

на іншу не існує, за умови, що ми довіряємо результатами вимірювань і що 

добуток моментів r Пірсона, що вимірює тільки приватний тип зв’язку, 

підходить для вимірювання більш загального типу зв’язку, званого 

«причинним». Але все це мало допомагає: потрібні методи виявлення причинних 

зв’язків, а не методи ілюстрації безпричинних явищ. 

Ідентичні групи з різними середніми. Істотна кореляція між двома 

змінними — це факт, який у різних ситуаціях можна пояснити по-різному. Деякі 

кореляції — результат вимірювання причини і її дії, наприклад, коли Х-їжа, 

з’їдена за місяць, a Y — вага, придбаний за той же час. Інші кореляції виникають 

при вимірюваннях двох змінних із загальною причиною або впливом, наприклад 

коли X успішність з англійської мови, а Y — з суспільних наук. Іноді виникають 

інші кореляції, коли об’єднуються дві різні групи, в кожній з яких X і Y не мають 

зв’язку. 

Припустимо, що дівчатка проявляють велику тривожність, ніж хлопчики, 

при перевірці, наприклад, за шкалою вираженої тривожності Тейлора. Добре 

відомо, що дівчатка як правило, мають більш високі оцінки з англійської мови в 

порівнянні з хлопчиками, особливо в середніх класах. Діаграма розсіювання 

тривоги і успішності з англійської для 15 хлопчиків і 15 дівчаток могла бути 

подібна до тієї, яка представлена на рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3. Діаграма розсіювання оцінок тривожності і успішності з 

англійської мови 

 

На рис. 4.3 видно досить сильний позитивний зв’язок між тривогою і 

успіхами в англійській, коли об’єднуються оцінки хлопчиків і дівчаток. Чи 

свідчить це про те, що тривожність (напруга) змушує учня старанніше 

працювати і тим самим стимулює великі досягнення? Зовсім ні. Якби це було 

так, то чому нікому не вдалося встановити будь-який зв’язок між двома змінними 

окремо для хлопчиків і дівчаток? 

На рис. 4.3. видно, що ненульові кореляції можуть вийти в тих випадках, 

коли об’єднуються окремі групи, наприклад хлопчики і дівчатка з різними 
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середніми. У результаті такого об’єднання можуть спостерігатися або позитивні, 

або негативні зв’язки. 

Ідентифікація підгруп з різними середніми по X і Y не виключає 

можливості кореляції X і Y. Однак вона допускає більш раціональне пояснення 

того, чому r істотно відрізняється від нуля. 

Нелінійність і форми маргінальних розподілів змінних.  

З усіх способів, якими можуть бути пов’язані вимірювання двох змінних, r 

оцінює тільки один. Величина r являє собою міру ступеня лінійного зв’язку X і 

Y. Якщо X і Y жорстко лінійно пов’язані, то точки діаграми розсіювання будуть 

розташовані на одній прямій. Якщо ми розкидаємо точки на такому графіку над 

і під прямий випадковим чином і приблизно на однакові відстані, то отримаємо 

різні ступені лінійних у своїй основі зв’язків між X і Y. Якщо точки на діаграмі 

розсіювання орієнтуються — хоча і відхиляються випадковим чином — відносно 

кривої, зв’язок X і Y може бути істотно криволінійної. З того, що r вимірює 

тільки лінійну зв’язок між X і Y, випливає, що різні види нелінійних зв’язків X і 

Y можуть дати такі значення r, які підозріло близькі до нуля, якщо 

інтерпретувати їх без урахування діаграми розсіювання. 

 
Рис. 4.4. Два приклади близькою до нуля кореляції 

 

Якщо відомо, що X і Y, загалом, тісно пов’язані лінійно, то сенс г 

абсолютно ясний. Однак якщо X і Y мають якусь нелінійну зв’язок, то близькі до 

нуля значення г можуть бути отримані навіть незважаючи на те, що X і Y сильно 

пов’язані. Рис. 4.4. містить дві різні діаграми розсіювання, кожна з яких має 

близькі до нулів коефіцієнти кореляції. 

Хоча обидві діаграми розсіювання A і B на рис. 4.4. мають нульові 

коефіцієнти кореляції, в B є суттєвий зв’язок між X і Y, а в А немає ніякої 

систематичної зв’язку між ними. Однією ілюстрації на рис. 4.4. мабуть, 

достатньо для попередження проти необачного висновку про те, що дві змінні не 

пов’язані тільки тому, що r = 0. Оцінки психологічних тестів часто дають 

«стельові» або «підвальні» ефекти у нетипових групах, тобто випробування 

можуть бути надто легкими або занадто важкими, бо багато хто отримує 

максимальну або мінімальну оцінку. Діаграма розсіювання оцінок тесту А який 

характеризується «стельовим ефектом», і тесту B з «підвальним ефектом» могла 

б бути подібна діаграмі рис. 4.5. 

Величина r для даних рис. 4.5. невелика; ймовірно, вона приблизно 

дорівнює 0,30. Виявляється, що в області, для якої обидва тести еквівалентні по 
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труднощі, вони пов’язані більш сильно. Вважають, що якби тест А був більш 

важким, а тест В — більш легким без радикальної зміни їх змісту, то величина 

rab збільшилася б. Діаграма розсіювання для подібних змінених тестів, можливо, 

мала б меншою нелінійністю, ніж наявна. (Цей приклад показує інший важливий 

момент: ступінь зв’язку між будь-якими двома змінними-незалежно від того, як 

цей зв’язок виражений, — залежить від характеру виміру змінних. 

 
Рис. 4.5. Діаграма розсіювання оцінок для тесту А і тесту Б 

 

Додаткові зауваження про інтерпретацію r. Керролл (1961) представив 

цікаву доповідь про те, як інтерпретація r залежить від форми розподілів X і Y 

та їх спільного розподілу. Він наводить наступне спостереження одночасно над 

інтерпретацією г і навчанням студентів статистикою: «Студентам недостатньо 

точно пояснюють, що межі [від -1 до +1] і вирази [«сильно пов’язаний», «помірно 

пов’язаний», «не пов’язаний»] безпосередньо відносяться до певних 

статистичних моделей. Дві найбільш часто застосовувані моделі — нормальна 

двовимірна поверхня і модель лінійної регресії. Для обчислення коефіцієнта 

Пірсона не потрібно ніяких припущень, але інтерпретація його сенсу виразно 

залежить від області, в межах якої дані приводяться у відповідність з 

відповідною статистичною моделлю для виконання цієї інтерпретації. Оскільки 

реальні дані відхиляються від моделі, під яку їх підганяють (наприклад, 

двовимірної нормальної поверхні), то межі коефіцієнта кореляції можуть 

звужуватися, а пропонована інтерпретація втрачати сенс. 
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Лекція 5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЕРЕВІРКИ 

СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ 

1. Наукова та статистична гіпотези 

Історія перевірки статистичних гіпотез бере початок з XVIII в. Найперший 

приклад випробування статистичної, гіпотези з’явився в роботі, датованій 1710 

року і написаної Дж. Арбутнот (1667-1735); вона має назву «Доводи на користь 

божественних пророцтв. Виведені на основі постійних і систематичних 

спостережень над народженням обох статей». Відзначивши, що записи на 

протязі 82 років свідчать про більшу кількість народжених хлопчиків, Арбутнот 

показав, що ці дані спростовують гіпотезу про те, що народження чоловіків і 

жінок різновірогідні (з ймовірністю 1/2); бо, якщо ймовірність народження 

чоловіка точно дорівнює 1/2, то ймовірність того, що за 82 роки народилося 

більше чоловіків, ніж жінок, була б нескінченно мала. Більш точної величиною 

буде (1/2)82. Арбутнот прийшов до висновку, що велика частка народження 

чоловіків-результат втручання Провидіння; підтримувався священний закон 

моногамії, оскільки більш імовірно, що чоловіка можуть убити на війні або він 

помре від непосильної роботи, не досягнувши зрілості. Статистичні 

характеристики Арбутнот були бездоганні, але теологія виявилася 

неспроможною для полігамних товариств. Сучасний дослідник, подібно 

Арбутноту, часто має справу з ймовірними висновками різних гіпотез. 

Дослідника може цікавити зв’язок між творчістю і тривожністю у п’яти- і 

шестикласників. Вивчаючи літературу, він виявив одну групу вчених, яка 

вважає, що творчо мисляча дитина повинна бути менш тривожною, інші 

вважають, що ці дві характеристики ніяк не пов’язані. Наш дослідник поки не 

приєднався до якого табору. Він не прийняв рішення і думає задовольнити свою 

цікавість, провівши власне невеличке експериментальне дослідження. Спочатку 

він повинен вирішити, як вимірювати творчість і тривожність. Виявляється, 

існують 2 тести, які мають певну цінність для вимірювання цих двох 

характеристик; тест «Призначення речей» Гетцелза і Джексона прийнятий як 

міра творчості, а для оцінки тривожності підходить «Шкала стану тривоги у 

дітей» Кастенади, Мак-Кендлесса і Палермо. Дослідженню підлягають 20000 

п’яти- і шестикласників, але наші можливості обмежені тільки 200 учнями. 

Прекрасно розбираючись в статистиці, наш дослідник планує взяти випадкову 

вибірку, що складається з 200 дітей, із сукупності об’ємом 20000 учнів так, щоб 

можна було зробити статистичні висновки щодо всієї сукупності за даними 

вибіркових спостережень. Кожному з 200 учнів вибірки будуть запропоновані 

обидва тести. Треба обчислити коефіцієнт кореляції між їх результатами. 

Рішення, яке потрібно прийняти досліднику, стосується істинності або 

хибності статистичної гіпотези. Існує принаймні 2 види гіпотез, які варто було б 

розпізнавати і розрізняти: наукові гіпотези і статистичні гіпотези. Наукова 

гіпотеза – це передбачуване рішення проблеми. Це розумне, обґрунтоване і 

розвинене припущення. Наукова гіпотеза, взагалі кажучи, формулюється як 
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теорема. «Вона є емпіричною теоремою в тому сенсі, що перевіряється за 

результатами експерименту; досвід відповідає на запитання, чи буде гіпотеза 

істинною чи ні ... ». Формулювання хорошої наукової гіпотези – справді творчий 

акт. Статистична ж гіпотеза – просто твердження щодо невідомого параметра. 

Надалі статистичну гіпотезу ми будемо позначати буквою Н: (твердження) «H: 

 = 125» – статистична гіпотеза; вона говорить, що невідоме середнє конкретної 

сукупності дорівнює 125. Очевидно, таке твердження або справедливе, або 

помилкове. Рішення «H:  = 125 помилкове» приклад рішення того типу, до 

якого відноситься перевірка статистичної гіпотези. «H:  = 0, де  – коефіцієнт 

кореляції в двовимірному нормальному розподілі» - ще один приклад 

статистичної гіпотези. «H: 21 = 22» - статистична гіпотеза, яка стверджує, що 

дисперсії 1-й до 2-ї сукупностей рівні.  

Як би ви описали гіпотезу, яка полягає в тому, що середні значення трьох 

сукупностей рівні? 

Важливо розрізняти наукову і статистичну гіпотези. Можна перевіряти 

статистичні гіпотези щодо будь-яких дрібних проблем, що мають обмежене 

використання і не мають наукової значимості. Відразу ж ясно, що багато 

дослідників перебувають під впливом того, що, оскільки головне завдання науки 

- формулювання і досвідчена перевірка гіпотез (наукових), то вони зайняті 

науковою діяльністю тільки тому, що перевіряють гіпотези (статистичні). Це не 

завжди справедливо. Не всі наукові гіпотези потрібно перевіряти статистично; 

далеко не всі статистичні гіпотези представляють науковий інтерес. 

Психолог, що вивчає зв’язок тривожності і творчості у дітей, міг на основі 

досвіду і попередніх досліджень прийти до висновку, що між вимірами 

тривожності і творчості повинен існувати негативний зв’язок, тобто високим 

оцінкам за тестом творчості повинні відповідати низькі оцінки тривожності і 

навпаки. Він може охарактеризувати творчість як здатність або, яка знаходить 

вираз у роботі або грі. Будь-яке придушення прояви дитячої творчості, ймовірно, 

засмучує дитину, а така фрустрація може проявитися в тривожності, що міг 

передбачити психолог. 

2. Перевірка статистичної гіпотези 

Дослідник взяв випадкову вибірку з метою вивчення зв’язку між двома 

змінними в сукупності. Усвідомлюючи необхідність математичного 

обґрунтування, він передбачає (зверніть увагу: ми не сказали, що він висуває 

гіпотезу), що його вибірка – випадкова вибірка обсягом 200 з гіпотетичної 

нескінченної сукупності, в якій дані, що стосуються тривожності і схильності до 

творчості, характеризуються двовимірним нормальним розподілом. Це – 

допущення, яке він, найімовірніше, не буде перевіряти, навіть якщо б у нього 

була така можливість. Інтерес дослідника зосереджується на , кореляції між 

випробуваннями тривожності і творчості в сукупності, яку він вибрав. Як 

закоренілий випробувач гіпотез, він розглядає завдання статистичного висновку, 

розмірковуючи на основі вибіркових даних і r про сукупність і , і приймає 
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рішення для гіпотези про те, що  – якесь конкретне число. Частково за звичкою, 

частково в силу традиції або завдяки свідомому вибору дослідник висуває 

гіпотезу, яку потрібно оцінити, H:  = 0, тобто, що кореляція між творчістю і 

тривожністю в сукупності дорівнює 0. Це статистична гіпотеза. На основі 

спостережень він візьме з сукупності випадкову вибірку об’ємом 200 учнів, а 

потім буде вирішувати, чи прийняти цю гіпотезу як істинну або відкинути її як 

помилкову. Метод, яким він буде користуватися для прийняття рішення щодо 

справедливості статистичної гіпотези, називається перевіркою гіпотези. 

Що ж таке правильна і розумна перевірка гіпотези H:  = 0 в даній ситуації? 

Чи повинен дослідник обчислити r для вибірки, що складається з 200 дітей, і 

вирішити, що H вірна, якщо r = 0, і H є хибною, якщо r відмінний від нуля? 

Очевидно, немає; нам занадто багато відомо про нестійку поведінку вибіркових 

оцінок, щоб погодитися з таким планом. Цілком можливо, що  = 0 в сукупності, 

а r буде істотно відрізнятися від нуля в вибірці. Дійсно, не так уже й неможливо, 

що вибірка з 200 дітей з сукупності з  = 0 дасть r = +1 або –1. Це малоймовірно, 

але цілком можливо. Це складне питання. Навіть якщо  = 0 в сукупності, будь-

яке значення r від -1 до + 1 “можливе” в випадковій вибірці 200 дітей. Отже, 

незалежно від величини r вибірки, дослідник не може з упевненістю зробити 

висновок, що  дорівнює або не дорівнює нулю. Ми прийшли до найважливішого 

принципу, який лежить в основі всіх перевірок статистичних гіпотез, і ми 

констатуємо: При перевірці будь-статистичної гіпотези рішення дослідника 

ніколи не приймається з упевненістю: він завжди допускає ризик прийняття 

неправильного рішення. Сутність перевірки статистичної гіпотези і полягає в 

тому, що вона є засобом контролю і оцінки цього ризику. Ми вивчимо на 

прикладі прийоми контролю і оцінки ризику некоректного рішення щодо 

істинності гіпотези. 

Наступний етап після висунення гіпотези, яку належить перевірити, 

полягає в тому, щоб витягти вибірку із сукупності і провести спостереження. 

Дослідник взяв випадкову вибірку з 200 учнів, оцінив учнів за тестами 

тривожності і схильності до творчості і встановив зв’язок між цими оцінками. 

Значення r для цієї вибірки склала +0,09. 

Невизначеність в ухваленні рішення щодо H:  = 0 виникає через 

флуктуації вибірки, яку часто називають помилкою вибірки. Все обговорення 

характеристик, використовуваних в статистичному висновку, має відношення до 

того, як проводити оцінювання параметра за допомогою вибіркового значення, 

яке майже напевно містить більшу або меншу помилку. Ми пов’язуємо завдання 

перевірки гіпотез з поняттям вибіркового розподілу. 

Після висунення гіпотези треба знайти вибірковий розподіл оцінки 

параметра, щодо якого робиться припущення. Крім того, визначимо, який 

вибірковий розподіл вийшов би, якби гіпотеза, що перевіряється була б 

істинною. У нашому прикладі ми повинні побудувати вибірковий розподіл r для 

= 0. На щастя, це було виконано раніше. Цей розподіл r для вибірок обсягом 200 
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виявляється приблизно нормальним, з нульовим середнім і стандартним 

відхиленням 1 / 200-1 = 0,071. 

Рис. 1 показує вибірковий розподіл r, коли справедлива гіпотеза H:  = 0. 

Вибірковий розподіл, що враховує знайдене фактичне вибіркове r (r = 0,090), 

сприяє перевірці справедливості гіпотези. 

 
Рис. 1. Вибірковий розподіл r, коли справедлива гіпотеза H:  = 0 

 

Ми відмовляємося від будь-якої надії прийняти з упевненістю одне з 

рішень: «H – вірна» або «H – помилкова». Така впевненість неможлива без 

знання властивостей повної двовимірної сукупності. Замість цього ми повинні 

запитати: «Ймовірно чи, що «Н – істинна», після отримання r = 0,09?» Або 

аналогічно; «Чи розумно очікувати появи величини r, що відрізняється від нуля 

на 0,09, в разі, коли Н – справедлива?» Якщо відповідь ствердна, то дослідник 

вирішить прийняти гіпотезу, що перевіряється; в іншому випадку гіпотеза 

відкидається. Але яке точне значення слів «ймовірно» і «розумно»? Тлумачення 

їх вельми довільно. Припустимо, що десь дощ йде 90% часу. «Розумно» 

прокинутися одного ранку і заявити, що сьогодні за всіма ознаками дощу не 

очікується? Так, це цілком ймовірно. З іншого боку, якщо на дощову погоду 

доводиться тільки 10% загального часу, то нерозумно повторювати, ніби дощ йде 

щодня, 90% – запорука постійної дощової погоди; 10% роблять подібне 

твердження малоймовірним. 

Припустимо, ми згодні з тим, що якщо подія має ймовірність випадкової 

появи, рівної 0,05, то було б безглуздо або неймовірно очікувати її появи за 

одним єдиним випробуванням події, яку ми спостерігаємо. Ми могли б вибрати 

значення ймовірностей: 0,10; 0,01 або 0,001. Вибір величини 0,05 був довільним. 

Розумно очікувати появу події при одному випробуванні в тому випадку, коли 

ймовірність її перевищує, скажімо, значення 0,10. 

Якщо гіпотеза, що перевіряється, H:  = 0, є хибною, то  або більше, або 

менше нуля. Якщо  – не нуль, слід очікувати отримання вибіркового r, яке 

розташоване трохи вище або нижче головної частини розподілу на рис. 1. 

Наприклад, для  = 0,20 вибірковий розподіл наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Розподіл r для вибірок обсягом 200 з двовимірної нормальної 

сукупності, в якій r = 0,20. 

 

Отже, якщо H:  = 0 справедлива, то вибірковий розподіл на рис. 1 

збережеться. Якщо H:  = 0 помилкова, то розподіл r пересунеться за шкалою 

вище, якщо  вище нуля, або ж нижче в разі, коли  менше нуля, в порівнянні з 

розподілом рис. 1. Звідси дуже велике значення , наприклад, r = 0,50, являє 

собою неймовірну подію, якщо гіпотеза H:  = 0 вірна, але вона стає більш 

правдоподібною, якщо  більше нуля, наприклад якщо  = 0,40 або 0,59 . Точно 

так же неймовірно, що має місце дуже мала величина r, наприклад r = –0,60, якщо 

 = 0, і спостерігається велика ймовірність такої події, якщо  нижче нуля. З цих 

причин неймовірно або неправдоподібно, що значення r, що забезпечують 

істинність H:  = 0, розташовуються праворуч від деякої точки вище нуля і зліва 

від деякої точки нижче нуля на рис. 1. Тепер ми хочемо визначити деякі з таких 

точок точніше. 

Стандартне відхилення r розподілу на рис. 1 складає 0,071; таким чином, 

ймовірність того, що величина  перевищує (1,96) r = 0,140, дорівнює 0,025. 

Імовірність того, що вона лежить нижче -0,140, також дорівнює 0,025. Тому 

ймовірність, що значення, вибране з розподілу на рис. 1, буде лежати вище 0,140 

або нижче - 0,140, становить 0,05. Менш точно кажуть, що неймовірно очікувати 

значень r більших 0,140 або менших -0,140. 

 
Рис. 3. Вибірковий розподіл з заштрихованими ділянками на краях площею 

5% (по 2,5% на кожному хвості). 

 

У повторних випадкових вибірках об’ємом 200 з сукупності, в якій  = 0, 

значення r більше 0,140 або менше, ніж -0,140, буде зустрічатися в середньому 

один раз в 20 вибірках, тобто ймовірність того, що випадкова вибірка буде 

забезпечувати отримання r більшого, ніж 0,140, або меншого, ніж -0,140, 

дорівнює 0,05. Коли ми враховуємо одночасно рішення, які може прийняти наш 
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дослідник щодо гіпотези і можливих результатів вилучення вибірки і обчислення 

r, то виявляємо, що існують чотири можливості. Два можливих рішення (після 

аналізу даних) реальні, а два інших – неприйнятні, як і показано у відповідній 

таблиці. 

 

Дослідник 

вирішив, що 

Вибірка, що забезпечила r яке знаходилось 

 між –0,140 і 0,140 вище   0,140 або 

нижче –0,140 

H  була вірною 

 

Рішення 

дослідника 

прийнятне 

Рішення 

дослідника не 

прийнятне 

H  була 

помилковою 

Рішення 

дослідника не 

прийнятне 

Рішення 

дослідника 

прийнятне 

 

Подивимося, що мається на увазі, коли дослідник приймає рішення про 

істинність H:  = 0 після вивчення r, яке за вибіркою обсягом 200 лежить або 

вище 0,140, або нижче -0,140. У таблиці подібне рішення ми назвали в світлі 

наших міркувань «неприйнятним». Чому воно «неприйнятне»? Тому що не 

можна очікувати значень r, що відхиляються від нуля більш ніж на 0,140, – вони 

будуть потрапляти тільки в 5% з усіх можливих випадкових вибірок, якщо H:  

= 0 вірна. Якщо продовжують стверджувати, що гіпотеза H:  = 0 вірна, за 

результатами аналізу r, рівного 0,30, для вибірки обсягом 200, доведеться 

погодитися з тим, що спостережувана подія, тобто r = 0,30 або ще більше, 

з’являється порівняно рідко. Природно, що ми сподіваємося спостерігати 

ймовірні події, хоча зустрічаються і неймовірні. Отже, коли ми змушені визнати 

подію неймовірною, щоб прийняти рішення про справедливість H:  = 0, то 

вважається більш прийнятним змінити наше рішення. Більш розумне рішення 

полягає в тому, що H:  = 0 хибна. 

Отже, розумно прийняти рішення про вірність гіпотези H:  = 0, якщо r для 

вибірки обсягом 200 лежить в інтервалі -0,140 +0,140, і вирішити, що вона є 

хибною, якщо r лежить нижче -0,140 або вище 0,140. Назвемо це правило 

правилом прийняття рішень. 

Чи не вводить нас у оману це правило? Дійсно, можливість прийняття 

неправильного рішення по цьому правилу існує. Сутність проблеми перевірки 

гіпотез – формулювання таких правил прийняття рішень й оцінка ймовірності 

того, що вони приведуть нас до помилкових висновків. 

Припустимо, що фактично, хоча це нам і невідомо,  точно дорівнює 0. Ми 

готові прийняти рішення про те, що гіпотеза H:  = 0 хибна, всякий раз, коли r 

виходить за межі інтервалу -0,140 +0,140. Який відсоток з нескінченного числа 

випадкових вибірок обсягом 200 даватиме значення r, що відхиляються від 0 

принаймні на 0,140, коли фактична величина  = 0? 5% вибірок. Отже, якщо H: 

 = 0 вірна, то правило ухвалення рішень, яке ми прийняли, змусило б нас 
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вирішити, що H:  = 0 хибна в 5% вибірок – або з ймовірністю 0,05 – коли в 

дійсності гіпотеза була вірною. 

Дослідник, що вивчає зв’язок схильностей до творчості з тривожністю, 

знайшов кореляцію порядку 0,090 на основі випадкової вибірки з 200 учнів. Це 

значення r лежить на відстані 1,26 одиниці стандартного відхилення (0,090 / 

0,071 = 1,26) вище нуля. Якщо гіпотеза H:  = 0 вірна, то наш дослідник вибрав 

r, яке знаходиться на відстані 1,26 стандартних відхилень від середнього 

значення вибіркового розподілу r. Як часто слід було б очікувати отримання r 

для вибірки обсягом 200, що знаходиться на 1,26 стандартних відхилень вище 

або нижче середнього цього нормального розподілу? З таблиці ми бачимо, що 

20,8% площі під нормальною кривою лежить далі, ніж на 1,26 одиниці 

стандартного відхилення від середнього. Тому слід очікувати, що значення r, що 

відхиляється від 0 принаймні на 0,090, присутні більше ніж в 20% вибірок 

обсягом 200 з сукупності, в якій  = 0. Немає нічого неймовірного в тому, щоб 

отримати з сукупності з  = 0 r =  0,090. Отже, немає сенсу робити висновок про 

помилковість H:  = 0 на основі r = 0,090 в вибірці 200 дітей. 

3. Помилка I роду, рівень значущості і критична область 

Отже, підведемо підсумок основних моментів і введемо деякі умовні 

позначення для багатьох понять, що викладаються. 

За попередніми результатами ми відновимо 4 утапи 

1 етап: Формулюється гіпотеза, що перевіряється. У нашому прикладі ця 

гіпотеза полягала в тому, що Н:  = 0. Прийнято називати гіпотезу, що 

перевіряється нуль-гіпотезою. Це позначення пояснюється тим, що процедури 

перевірки статистичних гіпотез виникли в області філософії науки, яка вважала 

своїм завданням збирання доказів для анулювання гіпотез. 

2 етап: Висловлюються припущення, необхідні для визначення 

вибіркового розподілу статистики, яка оцінює параметр, щодо якого 

висловлюється гіпотеза. Вибірковий розподіл цієї статистики визначається для 

випадку, в якому гіпотеза 1-го етапу вірна, 

3 етап: Приймається ступінь ризику для неправильного висновку на основі 

вибіркових показань про помилковість гіпотези Н. Ризик, представлений як 

ймовірність, позначається α і називається рівнем значущості перевірки гіпотези 

(або іноді «обсягом» тесту). Цей звичай зробив «перевірку значущості» 

синонімом «перевірки гіпотези». Виходячи із прийнятого ризику, визначається 

група значень вибіркової статистики, що дозволяють прийняти рішення про 

помилковість гіпотези Н, якщо вибірка приносить подібне значення. Група таких 

значень називається критичною областю. Наприклад, у попередньому прикладі 

було вирішено, що прийнятний ризик 0,05. Рівень значущості α при перевірці 

гіпотези був, таким чином, прийнятий рівним 0,05. 

Визначаючи точки (0,140-0,140), вище якої і нижче якої потрапили б 2,5% 

значень r для повторних вибірок обсягом 200 з сукупності з  = 0, ми знайшли б 

2 області «неймовірних r, що характеризують вірну гіпотезу Н:  = 0». Ці дві 
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області, що утворюють найбільш неймовірні 5% вибіркових r, які можна 

отримати вибірковим способом із сукупності з  = 0, називаються критичними. 

Критичні області для прикладу, що розглядався, вказані на рис. 3. Одна частина 

критичної області розташовується від 0,140 до +1,00, а інша від -0,140 до -1,00. 

Критична область іноді називається областю відкидання, оскільки поява 

вибіркового значення, що знаходиться в критичній області, призводить до 

відхилення гіпотези Н:  = 0. 

4 етап: Із сукупності витягується одна вибірка, розглядається значення 

статистики і приймається рішення щодо істинності Н. Це – заключний етап у 

перевірці гіпотези, сформульованої на 1 етапі. Вибіркові дані повинні привести 

нас до прийняття одного з двох рішень щодо Н; «Н – вірна» або «Н – помилкова». 

Кажуть, що перше рішення «приймає Н», останнє – «відхиляє Н». За даними 

будь-

або помилкова; найкраще прийняти таке рішення щодо Н, яке володіє більшою 

ймовірністю. 

Якщо Н вірна і властивості вибірки дозволяють прийняти Н, то правильне 

рішення забезпечено, якщо Н вірна, а нам доводиться відхилити Н, рішення 

виявляється невірним. Подібне невірне рішення називається помилкою I типу 

або помилкою першого роду. Помилка I роду виникає тоді, коли відкидається 

справжня гіпотеза Н. Зрозуміло, не можна знати заздалегідь, чи буде рішення 

відхилити Н вірним або в даному випадку спостерігається помилка I роду. Для 

отримання цієї інформації необхідно знати, чи буде Н вірною або помилковою, 

але якщо відома істина щодо Н, то немає необхідності в теорії статистичного 

висновку. В оптимальному варіанті відома ймовірна частота появи в довгому 

ряду – прийняття правильного рішення або помилки I роду. 

Величиною ймовірності помилки I роду можна управляти. Ми будемо 

позначати ймовірність помилки I роду для будь-якої довільної процедури 

рівним 0,05. Ми можемо придавати символу α такі значення, як 0,20, 0,10, 0,01, 

0,001 або навіть 0,125, бо ми їх обираємо. 

Так як α встановлює ймовірність прийняття неправильного рішення 

деякого типу, ми вважали за краще б зберегти її малою. Прийнято вибирати α 

рівним 0,05, 0,01 або 0,001. Тепер ми подивимося, як можна було перевірити Н: 

= 0 при α = 0,01. 

Якщо  = 0, то розподіл r для вибірок обсягом 200 є приблизно нормальним 

з нульовим середнім і стандартним відхиленням 0,071, як ми помітили раніше. 

Як «великі», так і «малі» значення r викличуть у нас сумнів у правильності 

твердження, що  = 0. Тому ми допустимо величину ризику близько 0,01 для 

відхилення гіпотези Н:  = 0, якщо вона вірна; нам необхідно визначити 2 числа 

між –1 і +1, які перевершують тільки 1% значень вибіркового розподілу r, коли 

 = 0. 

По таблиці одиничного нормального розподілу можна визначити, що, коли 

нормально розподілена змінна лежить вище середнього на відстані більш ніж 

2,58 стандартних відхилень, ймовірність дорівнює 0,005. Аналогічно подія, яка 



44 

 

полягає в тому, що нормально розподілена змінна буде перебувати на відстані 

більшій, ніж 2,58 стандартних відхилень, нижче середнього, оцінюється 

ймовірністю 0,005. Звідси, якщо ми встановимо критичну область від (2,58) × 

(0,071) = 0,184 до 1,00 і від -1,00 до (-2,58) × (0,071) = -0,184, то ймовірність 

відхилення гіпотези Н:  = 0 в разі якщо вона вірна, дорівнює 0,01. 

Отже, якщо коефіцієнт кореляції для вибірки обсягом 200 з двовимірного 

нормального розподілу лежить вище 0,184 або нижче -0,184, то нуль-гіпотезу Н: 

 = 0  можна відхилити на рівні значущості 0,01. Припустимо, що для вибірки 

обсягом 200 значення r становить 0,340. Очевидно, рішення можна уявити 

кількома ідентичними способами: 

1. «Відхилити Н:  = 0 на рівні значущості 0,01». 

2. «Відхилити Н:  = 0 при α = 0,01». 

3. «Відхилити Н:  = 0 при 1% рівні значущості». 

4. «Відхилити Н:  = 0 з ймовірністю помилки I роду 0,01». 

4. Помилка II роду β і потужність 

Строго кажучи, до сих пір ми розглянули тільки половину питань, 

пов'язаних з перевіркою статистичних гіпотез. У цьому параграфі ми 

запропонуємо вашій увазі інші. 

Звичайний метод перевірки гіпотези Н:  = 0 полягає в тому, щоб вибрати 

рівень значущості α, знайти критичні значення r або r – (r – 0) / r (на ваш розсуд), 

витягти вибірку і обчислити r, а потім прийняти або відхилити Н. В 

попередньому розділі ми показали, як оцінити ймовірність відхилення Н, коли 

фактично вона була вірною, тобто імовірність помилки I роду. Було показано, 

що рішення «Н є хибною» могло виявитися неправильним. Тепер ми говоримо, 

що рішення прийняти Н, тобто зробити висновок, що «Н справедлива», також 

могло бути невірним. Іншими словами, ми могли помилково прийняти Н, 

наприклад вважати, ніби  = 0, коли насправді  = 0,20. Помилка прийняття 

помилкової Н називається помилкою другого типу або помилкою ІI роду. 

Допускаючи можливість обліку помилки типу II, ми тепер приступаємо до 

обговорення методів оцінки ймовірності помилки другого роду. 

Якщо гіпотеза Н:  = 0 помилкова, то повинна бути вірною якась інша 

альтернативна гіпотеза – щодо значення . Тепер ми будемо користуватися 

терміном нуль-гіпотеза для вихідної гіпотези  = 0, а терміном альтернативна 

наприклад, що  = 0,20. Надалі нуль-гіпотезу будемо позначати символом Н0, а 

альтернативну гіпотезу – Н1. Ми рідко можемо висунути єдине альтернативне 

значення параметра. Взагалі (але не завжди) альтернативна гіпотеза складна, 

тобто передбачає безліч значень параметра, в порівнянні з простою, як нуль-

гіпотеза, в якій робиться припущення щодо одного значення. Розглянемо 

приклад простий нуль-гіпотези і складної альтернативної: 

Нуль-гіпотеза: Н:  = 0; 

Альтернативна гіпотеза: Н:  ≠ 0. 
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В теорії перевірки гіпотез стверджується, що може спостерігатися один з 

двох «станів природи»: вірна або Н0, або Н1 і це узгоджується з тим, що після 

аналізу вибірки буде прийнято одне з двох рішень: або буде прийнята Н0 (отже, 

відхиляється Н1), або приймається Н1 (тоді Н0 відкидається). Нижче представлені 

4 можливих поєднання цих станів природи і рішень з описом обгрунтування 

рішення. 

Рішення 

Стан природи 

 Н0 вірна Н1 вірна 

Відхилити H0 

(Прийняти H1) 

Помилка I роду 

(Ймовірність = α) 
Правильне рішення  

(Ймовірність = 1 – β) 

Відхилити H1 

(Прийняти H0) 

Правильне рішення  

(Ймовірність = 1 – α) 

Помилка II роду 

(Ймовірність = β) 

 

Ми домовилися позначати ймовірність помилки I роду символом α. 

Імовірність помилки І роду тобто прийняття H0 коли вірна H1 будемо позначати 

символом β. Розглянемо приклад обчислення β. 

Припустимо, дослідник хоче перевірити нуль-гіпотезу Н:  = 0. 

Припустимо також, що у нього немає особливої причини вважати, що для  

ймовірнішим є якесь одне нульове значення. Він робить спробу витягти вибірку 

n = 200 осіб, після чого природно прийняти, що спостережувані змінні мають 

двовимірний нормальний розподіл. Крім того, він враховує ризик відхилення Н: 

 = 0, коли вона вірна, тільки в 5 випадках з 100; отже, α = 0,05. 

Дослідник повинен встановити критичні області r, що дозволяють 

відхилити Н0. Як доказ помилковості Н0 слід взяти вибірку зі значенням r = 0,140 

і більше або r = -0,140 і менше. Далі, ми знаємо, що, якщо фактично r = -0,140, то 

існує 1 шанс з 20 (α = 0,05 ), що дослідник відкине Н0. 

Однак що буде, якщо  дійсно дорівнює 0,20? В цьому випадку гіпотезу Н: 

 = 0 слід відхилити на користь твердження, що  відрізняється від нуля. Але 

наскільки ймовірним є те, що Н0 буде відкинута? Ця ймовірність – потужність 

критерію  = 0,20, і його графічна характеристика представлена заштрихованою 

областю рис. 4. 

  
Рис. 4. Приклад потужності критерію для Н:  = 0 проти Н:  ≠ 0 у випадку, 

коли  = 0,20 (п = 200 і α = 0,05). 
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Верхня критична область для r зайнята усіма значеннями від 0,140 до 1,00. 

Отже, потужність перевірки гіпотези, що дозволяє відхилити Н0 в разі, коли  = 

0,20, описується площею за 0,140 під кривою, що представляє емпіричний 

розподіл r для вибірок обсягом 200 при  = 0,20. Ця площа становить приблизно 

82% загальної площі під кривою в правій частині на рис. 4. Таким чином, 

потужність приблизно дорівнює 0,82. Площа під кривою праворуч на рис. 4  - 

міра ймовірності того, що r не перевищуватиме критичної позначки навіть тоді, 

коли Н0 помилкова; дана площа оцінює , ймовірність помилки II роду. Площа, 

про яку йде мова, займає близько 18% загальної площі під кривою. Отже,  

приблизно дорівнює 0,18, Оскільки, якщо  фактично оцінюється величиною 

0,20, ми повинні або передбачити, або ні помилку І роду, ймовірність не зробити 

помилку, тобто потужність перевірки, задається виразом 1 – β = 0,82. 

Лекція 6 ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ (ANOVA) 

1. Основні поняття 

Дисперсійний аналіз, або ANOVA (абревіатура англійського виразу 

Analysis of Variance), є одним із найбільш широко використовуваних методів 

статистичного аналізу в психології. Його популярність обумовлена принаймні 

двома причинами. По-перше, ANOVA, подібно t-критерієм Стьюдента, дозволяє 

оцінити відмінності між вибірковими середніми; проте, на відміну від t-

критерію, в ньому немає обмежень на кількість порівнюваних середніх. По-

друге, ANOVA дозволяє психологу мати справу з двома або більш незалежними 

змінними (ознаками, факторами) одночасно, оцінюючи ефект як кожної з них 

окремо, ДА і ефекти взаємодії між ними. 

Вперше дисперсійний аналіз (ДА) був розроблений американським 

статистиком Р. Фішером (1925) для аналізу результатів дослідів в агротехніці і 

потім вдосконалений багатьма його послідовниками. Суть ДА полягає в 

розкладанні (аналізі) дисперсії однієї або декількох змінних на складові 

компоненти, порівнюючи які одна з одною за допомогою F-критерію, можна 

оцінити їх внесок в загальну варіацію даних. Завдяки тому, що ДА є методом 

оцінки різних експериментальних взаємодій, він вимагає планування емпіричного 

дослідження. 

Як правило в експерименті дослідника цікавлять деякі причини або 

фактори, що впливають на спостережувану ознаку. Вони називаються 

контрольованими факторами, на відміну від інших впливів, які теж впливають 

на спостережуваний ознака, але не контролюються. Контрольованість фактора 

полягає в тому, що дослідник задає (або вибирає) певні градації його зміни, або 

рівні фактора. Варіант ДА з одним контролюючим фактором називається 

однофакторним ДА. Коли контрольованих чинників два або більше, 

використовують багатофакторний ДА. У дослідженні додатковими 

досліджуваними факторами могли бути стать, професійний досвід, рівень освіти 

та ін. В разі наявності більш, ніж одного фактора, з'являється можливість оцінити 

вплив на залежну змінну міжфакторної взаємодії. Таким чином, ДА дозволяє 
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встановити факт впливу фактору на ознаку або ДА званий головний ефект, а в 

тому випадку, якщо контрольованих чинників кілька, виявити і оцінити їх 

взаємодію. 

Нульова гіпотеза в ДА полягає в припущенні, що середні величини 

спостережуваної ознаки в різних експериментальних умовах будуть однакові. 

Вона виражається наступним чином: 

H0: заг = 1 = 2 = 3 

Альтернативною гіпотезою (Н1) буде припущення про те, що принаймні 

одне середнє відрізняється від інших. Таким чином, у вузькому сенсі ДА - це 

техніка оцінки наявності або відсутності відмінностей між вибірковими 

середніми. 

2. Математичні допущення ДА 

ДА ґрунтується на ряді припущень про властивості і параметри розподілу 

спостережуваних випадкових величин. 

Перше припущення ДА вимагає, щоб значення ознак, що відповідають 

кожному рівню контрольованого фактора, були нормально розподілені навколо 

свого середнього. 

Друге припущення передбачає рівність дисперсій вибіркових розподілів, 

 

Третє припущення стосується незалежності отриманих спостережень. Це 

припущення означає, що для будь-яких двох спостережень ми не можемо 

передбачити за значенням одного спостереження значення іншого. 

3. Наслідки порушення припущень ДА 

Оскільки ДА є точною процедурою статистичних розрахунків, то, строго 

кажучи, порушення не можуть не вплинути на точність кінцевих оцінок 

достовірності відмінності середніх. Проте, беручи до уваги, що в реальних даних 

перші два припущення не завжди строго дотримуються, математики проводили 

спеціальні дослідження про вплив можливих порушень на результати ДА.  

Так, вплив неоднорідності дисперсій в однофакторному ДА на величину 

помилки I роду залежить від розміру вибірок, числа рівнів фактора і реального 

відношення вибіркових дисперсій (Гласс, Стенлі, 1976). Спеціальні розрахунки, 

однак, показали, що вплив порушення допущення про рівність дисперсій може 

бути компенсований, коли: 

1) обсяги вибірок рівні або відрізняються незначно; 

2) використовуються вибірки великого обсягу. 

Таким чином, ДА може бути стійким до неоднорідності дисперсій і, якщо 

дисперсії вибіркових груп відрізняються не дуже сильно змінився й 

використовуються вибірки рівного об'єму, то його застосування виявляється 

цілком коректним. 

Численні дослідження показали дуже слабку чутливість ДА до порушення 

припущення про нормальність. Отже, порушення припущення про нормальність 
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має для ДА невелике значення, і фактична ймовірність помилки I роду практично 

не відрізняється від встановлюваної експериментатором. 

Критерій перевірки однорідності дисперсій 

У тому випадку, коли є підстави думати про неоднорідність групових 

дисперсій, слід скористатися одним з методів перевірки. Досить часто в різних 

комп'ютерних програмах застосовується критерій Лівіня, який не залежить від 

припущення про нормальність розподілів. 

1. Варіанти ANOVA 

Залежно від типу експериментального плану виділяють чотири основні 

варіанти ANOVA: однофакторний, багатофакторний, ANOVA з повторними 

вимірами і багатовимірний ANOVA. Кожен з цих варіантів дисперсійного 

аналізу буде детально розглянуто далі в цьому розділі, а зараз обмежимося їх 

короткою характеристикою. 

Однофакторний ANOVA використовується при вивченні впливу одного 

фактору на залежну змінну. При цьому перевіряється одна гіпотеза про вплив 

фактору на залежну змінну. 

Багатофакторний (двох-, трьох-, ...-факторний) ANOVA використовується 

при вивченні впливу двох і більше незалежних змінних (факторів) на залежну 

змінну. Багатофакторний ANOVA дозволяє перевіряти гіпотези не тільки про 

вплив кожного фактору окремо, а й про взаємодію факторів. Так, для двох 

факторного ANOVA перевіряються три гіпотези: а) про вплив одного фактору, 

б) про вплив іншого чинника, в) про взаємодію факторів (про залежність ступеня 

впливу одного фактору від градацій іншого фактору). 

Припустимо, вивчається вплив на глядацьку оцінку різних фільмів 

(залежна змінна) двох факторів: жанру фільму (мелодрама, комедія, бойовик) і 

статі глядача. Цілком імовірно, що в результаті такого дослідження будуть 

виявлені не головні ефекти досліджуваних факторів (вплив кожного з них 

окремо), а їх взаємодія. Взаємодія чинників «жанр фільму» і «стать глядача» 

означатиме, що чоловіки і жінки по-різному оцінюють фільми в залежності від 

їх жанру (фільми різних жанрів оцінюються по-різному, в залежності від статі 

глядача). 

ANOVA з повторними вимірами застосовується, коли принаймні один з 

факторів змінюється за внутрішньо груповим планом, тобто різним градаціях 

цього чинника відповідає одна і та ж вибірка об’єктів (випробовуваних). 

Відповідно, в моделі ANOVA з повторними вимірами виділяються внутрішньо 

групові і між групові чинники. Для двох факторного ANOVA з повторними 

вимірами по одному з факторів перевіряються три гіпотези: а) про вплив 

внутрішньо групового фактору, б) про вплив між групового фактору; в) про 

взаємодію внутрішньо групового і між групового факторів. 

Багатовимірний ANOVA (MANOVA) застосовується, коли залежна змінна 

є багатовимірної, інакше кажучи, являє собою кілька (безліч) вимірювань 

досліджуваного явища (властивості). 
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Додатково виділяють моделі ANOVA з постійними (фіксованими) і 

випадковими ефектами — різняться способами завдання рівнів (градацій) 

чинника. У моделі з постійними ефектами рівні залишаються фіксованими 

(одними і тими ж) і при проведенні даного вибіркового дослідження: як при 

узагальненні результату на генеральну сукупність, так і при повторному 

проведенні дослідження. У моделі з випадковими ефектами рівні чинника 

являють собою більш-менш випадкову вибірку з множини інших можливих 

рівнів даного чинника. 
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Лекція 7. НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ 

1. Загальний огляд непараметричних методів 

Непараметричні статистичні методи являють собою клас методів, які не 

роблять припущень про популяцію, з якого відбираються дані. Навпаки, 

параметричні методи засновані на таких припущеннях, і для більшості з них 

потрібні дані інтервального рівня, які адекватно представляють конкретні 

властивості, такі як нормальність або рівність дисперсій. Іншим терміном для 

непараметричної статистики є статистика без розподілу, яка в першу чергу 

посилається на ці методи в контексті, де дані на інтервальному рівні не 

відповідають розподільним вимогам параметричних тестів. Для 

непараметричних методів статистика тесту розподіляється відповідно до 

еталонного розподілу, який не залежить від інформації про розподіл популяції. 

Наприклад, існують деякі непараметричні тести, засновані на рангах, і отримані 

еталонні розподіли є функціями відомих розмірів вибірки. Коли розподіл 

популяції невідомий чи розмір вибірки занадто малий, щоб викликати 

наближення великої вибірки до нормальності, непараметричні методи можуть 

бути життєздатною альтернативою максимізації потужності і збереженню 

частоти помилок типу I. Однак деякі непараметричні статистичні методи не є 

повністю вільними від розподілу, оскільки припускають, що конкретний 

безперервний розподіл лежить в основі даних. У таких випадках нормальний 

розподіл даних не потрібен і не передбачається. 

Як параметричні, так і непараметричні статистичні тести, як правило, 

працюють в рамках, які контролюють частоту появи помилок типу I при 

максимізації потужності. У деяких випадках ці тести вважаються точними, тобто 

фактична частота помилок типу I дорівнює заявленому рівню значущості. Не всі 

тести гіпотез є точними, особливо якщо вони засновані на властивостях великих 

вибірок статистики тесту. 

У деяких випадках непараметричні тести будуть більш потужними, ніж їх 

параметричні аналоги, особливо якщо розміри вибірки невеликі або допущення 

для параметричних процедур не виконуються.  

2. Класичні непараметричні методи 

Класичні непараметричні підходи - це методи, які зазвичай розглядаються 

в більшості вступних підручників за статистикою, і включають в себе тести, які 

історично використовувалися для дослідження проблем з однією, двома або 

кількома групами населення. Більшість з цих методів легко доступні в 

звичайному статистичному програмному забезпеченні і / або мають широко 

доступні довідкові таблиці для визначення критичних значень і обчислень p-

значень. У цій лекції будуть наведені деякі з звичайно використовуваних 

непараметричних методів, застосовуваних до сценаріїв з однією, двома і 

декількома вибірками. 
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2.1. Статистичний критерій U-Манна-Уїтні 

Призначення. Критерій U-Манна-Уїтні застосовується для оцінки 

відмінностей за показниками якого ознаки між двома незв’язними 

(незалежними) вибірками. Кількість елементів у порівнюваних вибірках може 

бути не однаковою). 

Приклад. Чи будуть виявлені статистично достовірні відмінності в 

показниках креативності підлітків з девіантною поведінкою в порівнянні з 

підлітками без девіацій? 

Таблиця 1 Показники соціальної креативності особистості підлітків 

№ Випробовувані Підлітки з 

девіантною 

поведінкою 

Випробовувані Підлітки без 

девіантної 

поведінки 

1 Саша Н. 73 Аня К. 18 

2 Артем У. 101 Олег А. 121 

3 Вова П. 130 Таня Н. 134 

4 Галя П. 86 Юра В. 110 

5 Діма Е. 102 Ігор П. 122 

6 Ігор Ш. 117 Лена Р. 132 

7 Лена В. 91 Люда Т. 110 

8 Рома Д. 94 Ваня В. 111 

9 Юля А. 139 Іра К. 145 

10 Юля Ж. 144 Лена Д. 162 

 

Рішення. Об’єднаємо отримані дані в один ряд і впорядкуємо його по 

зростанню. Зверху кожен елемент першої групи позначимо X, а другої групи — 

Y. 

Y   X  X X   X   X    X    Y    Y    Y    X     Y   Y    X     Y    Y    X    X    Y    Y 

18 73 86 91 94 101 102 110 110 111 117 121 122 130 132 134 139 144 145 162 

Сформулюємо статистичні гіпотези: 

Н0 — відсутні статистично достовірні відмінності між групами. 

Н1 — існують статистично достовірні відмінності між групами. 

Якби упорядкований ряд мав би наступний вигляд: 

XXXXXXXXXX YYYYYYYYYY або 

YYYYYYYYYY XXXXXXXXXX, 

то дві такі вибірки достовірно розрізнялися б між собою. Ці два 

розташування називаються «ідеальними». 
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У нашому випадку ряд містить багато порушень в розташуванні чисел у 

впорядкованому ряду (відрізняється від «ідеального»). Кожне порушення 

(інверсія) — це таке розташування чисел, коли перед деяким числом першого 

ряду стоїть число другого ряду. Інверсії підраховуються щодо двох ідеальних 

розташувань, що зручно проводити в таблиці. 

Інверсія Y / X — це розташування, при якому число ряду Y стоїть перед 

числом ряду X. Інверсія XY — це розташування, при якому число ряду X стоїть 

перед числом ряду Y. 

Інверсії Y / X підраховуються таким чином: перед числом 73 ряду X варто 

одне число 18 ряду Y, тому в таблиці поруч з числом 73 ставимо 1 (одна інверсія); 

перед числом 86 ряду X стоїть те ж число 18 ряду Y, тому в таблиці поруч з 

числом 86 ставимо 1; ... ; Перед числом 117 ряду X стоять чотири числа ряду Y, 

тому в таблиці поруч з числом 117 ставимо 4 (чотири інверсії) і т. д. 

Підлітки з 

девіантною 

поведінкою 

Інверсії Y/X Підлітки без 

девіантної 

поведінки 

Інверсії X/Y 

73  18 0 

86  110 6 

91  110 6 

94  111 6 

101  121 7 

102  122 7 

117 4 132 8 

130 6 134 8 

139 8 145 10 

144 8 162 10 

СУМА 32  68 

 

Формула підрахунку емпіричного значення: 

Uемп = min ( (Y / Х);  (Х / Y)), де  (Y / X) і  (Y / X) — суми інверсій. Uемп є 

мінімальна сума інверсій, тобто Uемп = 32. 

Критичні значення для критерію U-Манна-Уїтні знаходимо по таблиці. 

Пошук критичних величин ведеться за кількістю випробовуваних n1 = 10, n2 = 

10. Визначаємо що U0,05 = 27; U0,01 = 19. 

Побудуємо «вісь значущості», на якій розташуємо критичні значення U0,05 

= 27, U0,01 = 19 і емпіричне значення Uемп = 32. 
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Отримана величина Uемп потрапила в зону незначущості. 

Приймається гіпотеза Але про те, що відсутні статистично достовірні 

відмінності між групами. Статистично достовірних відмінностей у показниках 

креативності між підлітками з девіантною поведінкою та підлітками без девіацій 

не виявлено. 

2.2. Статистичний критерій Т-Вілкоксона 

Призначення. Критерій Т-Вілкоксона застосовується для оцінки 

розходженні експериментальних даних отриманих в двох різних умовах на одній 

і тій же вибірці випробуваних. Він дозволяє виявити не тільки спрямованість 

змін (критерій G-знаків), але і дозволяє встановити наскільки зрушення 

показників в якомусь одному напрямку є більш інтенсивним, ніж в іншому. 

Приклад. Сприяла чи корекційна робота зниженню реактивної тривожності 

учасників експерименту? 

Таблиця 1 Показники реактивної тривожності за методикою 

Ч.Д. Спілбергера 

№ Ім’я До Після 

1 Саша К. 69 51 

2 Лена Р. 73 76 

3 Ваня Е. 56 45 

4 Оля С. 63 51 

5 Оля А. 71 63 

6 Даша К. 69 42 

7 Алина Л. 69 57 

8 Вова П. 71 63 

9 Коля М. 70 61 

10 Іра В. 71 60 

11 Ваня Б. 67 68 

12 Максим С. 54 49 
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Рішення. Побудуємо додаткові стовпці необхідні для подальшої роботи за 

умовою Т-Вілкоксона (див. Таблицю 2). 

 

 

Таблиця 2 Показники реактивної тривожності за методикою 

Ч.Д. Спілбергера 

№ Ім’я До Після Зсув 
Абсолютний 

зсув 

Ранг 

абсолютного 

зсуву 

1 Саша К. 69 51 -18 18 11 

2 Лена Р. 73 76 +3 3 2 

3 Ваня Е. 56 45 -11 11 7.5 

4 Оля С. 63 51 -12 12 9.5 

5 Оля А. 71 63 -8 8 4 

6 Даша К. 69 42 -27 27 12 

7 Алина Л. 69 57 -12 12 9.5 

8 Вова П. 71 63 -9 9 5.5 

9 Коля М. 70 61 -9 9 5.5 

10 Іра В. 71 60 -11 11 7.5 

11 Ваня Б. 67 68 +1 1 1 

12 Максим С. 54 49 -5 5 3 

 

Стовпець «зсув» виходить вирахуванням чисел стовпця «до» з шпальти 

«після». У стовпці «абсолютний зсув» переписуємо числа з стовпа «зсув» без 

знаків. У стовпці «ранг абсолютного зсуву» мінімального з елементів (в даному 

випадку це 1) приписуємо ранг 1. Наступному за величиною абсолютного 

зрушенню 3 приписуємо ранг 2. Зрушенню 5 — ранг 3 і т. д. Якщо зустрічаються 

однакові абсолютні зрушення, то приписувані ранги усереднюються між собою. 

Так, наприклад два абсолютні зсуви 11 і 11 мають ранги 7 і 8. Усереднюємо ранги 

та приписуємо 7,5 вищевказаним зрушенням. 

Сформулюємо статистичні гіпотези: 

Н0 — зрушення показників після корекційної роботи є випадковим. 

H1 — зрушення показників після корекційної роботи є не випадковим. 

Темп чисельно дорівнює сумі рангів нетипових зрушень. 

У нашому випадку нетипових зрушень два: +3 і +1. Їх ранги рівні 2 і 1 

відповідно. Отже. Темп = 2 + 1 = 3. 

Далі оцінка статистичної достовірності зсуву за умовою проводиться за 

таблицею 2 (див. Додаток). Пошук критичних величин за таблицею ведеться за 
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кількістю піддослідних. У нашому прикладі n = 12, тому наша частина таблиці 

виглядає наступним чином: 

п p 

 0,05 0,01 

12 17 9 

Побудуємо «вісь значущості», на якій розташуємо критичні значення Т0.05 

= 17, — Т0.01 = 9 і емпіричне значення Темп = 3. 

 
Отримана величина Темп потрапила в зону значущості. 

Гіпотеза H0  відхиляється і приймається гіпотеза H1 про те. що зрушення 

показників після корекційної роботи є не випадковим. Отриманий в результаті 

експерименту зрушення показників статистично значущий на рівні р < 0,01. 

Корекційна робота сприяла зниженню реактивної тривожності учасників 

експерименту статистично достовірно. 

 

2.3. Статистичний критерій G-знаків 

Призначення. Критерій G-знаків є застосовується тільки для пов’язаних 

(залежних) вибірок. Він призначений для встановлення загального напрямку 

зсуву досліджуваної ознаки. Дозволяє встановити, в яку сторін) у вибірці в 

цілому змінюються значення ознаки при переході від першого виміру до другого. 

Приклад. Чи буде тренінг сприятиме підвищенню показовий за методикою 

«Шкала соціального інтересу»? 

Таблиця 1 Результати діагностики «до» і «після» впливу 

№ Ім’я До Після 

1 Іра А. 3 8 

2 Наташа О. 5 8 

3 Оля Е. 5 9 

4 Аня К. 8 9 

5 Ліда Д. 6 7 

6 Максим У. 4 8 

7 Ольга А. 8 9 

8 Аня И. 3 3 

9 Віра П. 5 6 
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10 Маша П. 5 8 

 

Рішення. Визначимо «зсув», тобто різниця між показниками кожного 

учасника «після» і «до» тренінгу (див. Таблицю 2). 

Таблиця 2 Результати діагностики «до» і «після» впливу 

З формулюємо статистичні гіпотези: 

Н0 — зрушення показників після тренінгу є випадковим. 

Н1 — зрушення показників після тренінгу є не випадковим. 

Підрахуємо загальне число нульових, позитивних і негативних зрушень: 

Загальне число нульових зрушень — 1; 

Загальне число позитивних зрушень — 9; 

Загальне число негативних зрушень — 0. 

Найбільша сума зрушень називається типовим зрушенням і позначається 

буквою n. Найменша сума зрушень — нетиповим зрушенням і позначається як 

GЕмп. 

У нашому випадку типовий зсув n = 9, а нетиповий зрушення GЕмп = 0. 

Далі оцінка статистичної достовірності зсуву за умовою G-знаків 

проводиться за таблицею 1. 

У нашому прикладі n = 9. тому наша частина таблиці виглядає наступним 

чином: 

n p 

 0,05 0,01 

9 1 0 

 

Побудуємо «вісь значущості», на якій розташуємо критичні значення G0.05 

= 1, — G0.01 = 0 і емпіричне значення GЕмп = 0. 

 
 

Видно, що GЕмп співпав з критичним значенням зони значущості G0.01 = 0. 

Гіпотеза Н0 відхиляється і приймається гіпотеза Н1 про те, що зрушення 

показників після тренінгу є не випадковим. Отриманий в результаті 

експерименту зрушення показників статистично значущий на рівні р = 0.01. 

Тренінг сприяв збільшенню показників за методикою «Шкала соціального 

інтересу» статистично достовірно. 

Зауваження. У тому випадку якщо загальне число позитивних і 

негативних зрушень виявляється рівним, то критерій G-знаків непридатний! У 
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цих випадках необхідно застосовувати інші критерії (наприклад, критерій Т-

Вілкоксона). 

 

2.4. Статистичний критерій Q-Розенбаума 

Призначення. Критерій Q-Розенбаума призначено порівняння двох 

незв’язних між собою вибірок, причому допускається нерівне кількість 

елементів у порівнюваних вибірках. Критерій заснований на підрахунку 

«хвостів», тобто тих елементів однієї вибірки, які не мають схожих елементів з 

іншої вибірки. 

Приклад. Чи будуть виявлені статистично достовірні відмінності в 

показниках ситуативної тривожності між підлітками з делінквентною 

поведінкою і підлітками без відхиляється? 

Таблиця 1 

№ Ситуативна тривожність 

Підлітки з 

делінквентною 

поведінкою 

Підлітки без відхилень у 

поведінці 

1 36 38 

2 36 40 

3 39 41 

4 32 36 

5 34 37 

6 40 42 

7 42 45 

8 42 48 

9 24 36 

10 53 54 

Рішення. Для вирішення завдання представимо результати вимірювання в 

зручному для розрахунку критерію вигляді. тобто розташуємо числа в порядку 

зростання зліва направо. 

 

Группа 1 24 32 34 36 36 39 40 42 42 53 

Группа 2 36 36 37 38 40 41 42 45 48 54 

Розмістимо два порівнюваних ряду таким чином, щоб рівні елементи 

знаходилися один під одним. 

 

Група 1 24 32 34 36 36 36   39 40  42 42  53  

Група 2    36   37 38   41 42  48  54 
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Сформулюємо статистичні гіпотези: 

Н0 — відсутні статистично достовірні відмінності між групами. 

Н1 — існують статистично достовірні відмінності між групами. 

Підрахуємо лівий (S) і правий (Т) «хвости». Величина S дорівнює числу 

елементів першого ряду, які знаходяться зліва і не мають співпадаючих 

елементів другого ряду. Величина Т — числу елементів другого ряду, що є 

праворуч і не мають співпадаючих елементів першого ряду. 

У нашому випадку S = 3, а Т = 1. 

 

Група 1 24 32 34 36 36 36   39 40  42 42  53  

Група 2    36   37 38   41 42  48  54 

 

Формула підрахунку емпіричного значення: де S — лівий хвіст, Т — 

правий хвіст. 

Отже QЕмп =S + T = 3 + 1=4. 

Критичні значення для критерію Q-Розенбаума знаходимо по таблиці 3 

(див. Додаток). Пошук критичних величин ведеться за кількістю 

випробовуваних n1 = 10, n2 = 10. Визначаємо що Q0,05 = 6; Q0,01 = 9. 

Побудуємо «вісь значущості», на якій розташуємо критичні значення Q0,05 

= 6, Q0,01 = 9 і емпіричне значення QЕмп = 4. 

 
 

Отримана величина QЕмп потрапила в зону незначущості. 

Приймається гіпотеза Н0 про те, що відсутні статистично достовірні 

відмінності між групами. Статистично достовірні відмінності в показниках 

ситуативної тривожності між підлітками з делінквентною поведінкою і 

підлітками без відхиляється не встановлені. 

Зауваження. У разі якщо один з двох рядів має два «хвоста», критерій Q-

Розенбаума непридатний! У цих випадках необхідно застосовувати критерій U-

Манна-Уїтні. 

2.5.Критерій  * — кутове перетворення Фішера 

Даний метод описаний в багатьох посібниках. Даний опис спирається на 

той варіант методу, який був розроблений і викладений Є.В. Гублера. 

Призначення критерію * 

Критерій Фішера призначений для зіставлення двох вибірок по частоті 

даного дослідника ефекту. 
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Опис критерію 

Критерій оцінює достовірність відмінностей між процентними частками 

двох вибірок, у яких зареєстрований цікавий для нас ефект. 

Суть кутового перетворення Фішера полягає в перекладі процентних 

часток у величини центрального кута, який вимірюється в радіанах. Більшої 

процентній частці буде відповідати більший кут , а меншій частці — менший 

кут, але співвідношення тут не лінійні: 

𝜑 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(√𝑃) 

де Р — процентна частка, виражена в частках одиниці (див. Рис. 6.1). 

 

 

Рис. 6.1. Графік залежності кута  від відсоткової долі 

 

При збільшенні розбіжності між кутами 1 і 2 і збільшення чисельності 

вибірок значення критерію зростає. Чим більше величина *, тим більше 

ймовірно, що відмінності достовірні. 

Гіпотези 

H0: Частка осіб, у яких проявляється досліджуваний ефект, у вибірці 1 

максимум, ніж у вибірці 2. 

H1: Частка осіб, у яких проявляється досліджуваний ефект, у вибірці 1 

більше, ніж у вибірці 2. 

Графічне подання критерію * 

Метод кутового перетворення дещо більш абстрактний, ніж інші критерії. 

Формула, якої дотримується Є. В. Гублер при підрахунку значень *, 

передбачає, що 100% складають кут  = 3,142, тобто округлену величину  = 

3,14159 ... Це дозволяє нам уявити зіставляються вибірки у вигляді двох півкіл, 

кожне з яких символізує 100% чисельності своєї вибірки. Процентні частки 

випробовуваних з «ефектом» будуть представлені як сектори, утворені 

центральними кутами . На Рис. 6.2 представлені два півкола, що ілюструють 

Приклад 1. У першій вибірці 60% піддослідних вирішили завдання. Цій 

процентній частці відповідає кут  = 1,772. У другій вибірці 40% піддослідних 

вирішили завдання. Цій процентній частці відповідає кут  = 1,369. 
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Рис. 6.2. Графічне подання кутів, утворених процентними частками 

випробовуваних, розв’язали задачу в групі 1 (ліворуч) і в групі 2 (праворуч); 

відлік кутів йде справа наліво. 

 

Обмеження критерію * 

2. Жодна з зіставляються часткою не повинна бути рівною нулю. 

Формально немає перешкод для застосування методу *у випадках, 

коли частка спостережень в одній з вибірок дорівнює 0. Однак у цих 

випадках результат може виявитися невиправдано завищеними 

(Гублера Є.В., 1978, с. 86). 

3.  Верхня межа в критерії * відсутня — вибірки можуть бути як 

завгодно великими. 

4. Нижня межа — 2 спостереження в одній з вибірок. Однак повинні 

дотримуватися такі співвідношення в чисельності двох вибірок: 

а) якщо в одній вибірці всього 2 спостереження, то в другій має бути не 

менше 30: 

n1 = 2 —  n2  30; 

б) якщо в одній з вибірок всього 3 спостереження, то в другій має бути не 

менше 7: 

n1 = 3  n2  7; 

в) якщо в одній з вибірок всього 4 спостереження, то в другій має бути не 

менше 5: 

n1 = 4  n2  5; 

г) при n1, n2 > 5 можливі будь зіставлення. 

В принципі можливо і зіставлення вибірок, що не відповідають цій умові, 

наприклад, із співвідношенням n1 = 2, n2 = 15, але в цих випадках не вдасться 

виявити достовірних відмінностей. 

Приклад  - зіставлення вибірок по якісно визначеній ознаці 

В даному варіанті використання критерію ми порівнюємо відсоток 

випробовуваних в одній вибірці, що характеризуються будь-якою якістю, з 

відсотком випробовуваних в інший вибірці, що характеризуються тією ж якістю. 

Припустимо, нас цікавить, чи розрізняються дві групи студентів по 

успішності вирішення нового експериментального завдання. У першій групі з 20 

чоловік з ним впоралися 12 осіб, а в другій вибірці з 25 осіб – 10. У першому 

випадку відсоткова частка, що розв'язали задачу складе 12 / 20100% = 60%, а в 

другому 10 / 25100% = 40%. Чи достовірно розрізняються ці відсоткові частки 

при даних n1 і n2? 
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Перевіримо це. Оскільки нас цікавить факт виконання завдання, будемо 

вважати "ефектом" успіх у вирішенні експериментальної завдання, а відсутністю 

ефекту - невдачу в її вирішенні. 

Сформулюємо гіпотези. 

H0: Частка осіб, впоралися із завданням, в першій групі не більше, ніж у 

другій групі. 

Н1: Частка осіб, впоралися із завданням, в першій групі більше, ніж у 

другій групі. Тепер побудуємо так звану чотири коміркову таблицю, яка 

фактично являє собою таблицю емпіричних частот за двома значеннями ознаки: 

"є ефект" – "немає 

Таблиця. Чотири коміркова таблиця для розрахунку критерію при 

зіставленні двох груп випробовуваних по процентній частці розв'язання задачі. 

Групи “Є ефект”: задача вирішена “Нема ефекту”: задача не 

вирішена 

Суми 

 

 

Кількість 

випробуваних 

% частка  Кількість 

випробуваних 

% частка   

 

1 група 12 (60%) А 8 (40%) Б 20 

2 група 10 (40%) В 15 (60%) Г 25 

Суми 22   23   45 

У чотири комірковій таблиці, як правило, зверху розмічаються стовпці “Є 

ефект” і “Нема ефекту”, а зліва -– рядки “1 група” і “2 група”. Беруть участь в 

порівняннях, власне, тільки поля (комірки) А і В, тобто процентні частки по 

стовпчику “Є ефект”. 

За Табл. 1 (див Додаток) визначаємо величини , що відповідають 

процентним долям в кожній з груп. 

1 (60%) = 1,772 

2 (40%) = 1.369 

Тепер підрахуємо емпіричне значення  * за формулою: 

𝜑эмп
∗ = (1,772 − 1,369) ∙ √

20 ∙ 25

20 + 25
= 0,403 ∙ √11,11 = 1,34 

За Табл. 2 Додатка визначаємо, якому рівню значущості відповідає (емп= 

1,34: р = 0,09 

Можна встановити і критичні значення *, що відповідають прийнятим в 

психології рівням статистичної значущості: 

*емп =1,64 (р < 0,05)  

*емп = 2,31 (р< 0.01) 

*емп  = 1,34 

*емп  < *кр  

Отримане емпіричне значення  * знаходиться в зоні незначущості. 

Відповідь: H0 приймається. Частка осіб, які впоралися із завданням, в 

першій групі не більше, ніж у другій групі. 
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Додаток 

Таблиця 1 Величини кута  (в радіанах) для різних відсоткових часток 

(згідно Урбаху В.Ю., 1964) 
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Продовження Таблиці 1 
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Таблиця 2 Рівні статистичної значущості різних значень критерію * 

Фішера (по Гублера Е.В., 1978) 

За отриманого значення *емп визначається рівень значимості відмінностей 

процентних часток. 
р рівно 

або 

менше 

р рівно або менше  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,00 2,91 2,81 2,70 2,62 2,55 2,49 2,44 239 2,35  

0,01 2,31 2,28 2,25 2,22 2,19 2,16 2,14 2,11 2,09 2,07 

0,02 2,05 2,03 2,01 1,99 1,97 1,96 1,94 1,92 1,91 1,89 

0,03 1,88 1,86 1,85 1,84 1,82 1,81 1,80 1,79 1,77 1,76 

0,04 1,75 1,74 1,73 1,72 1,71 1,70 1,68 1,67 1,66 1,65 

0,05 1,64 1,64 1,63 1,62 1,61 1,60 1,59 1,58 1,57 1,56 

0,06 1,56 155 1,54 1,53 1,52 1,52 1,51 1,50 1,49 1,48 

0,07 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,44 1,43 1,43 1,42 1,41 

0,08 1,41 1,40 1,39 1,39 1,38 1,37 1,37 1,36 1,36 1,35 

0,09 1,34 1,34 1,33 1,32 1,32 1,31 1,31 1,30 1,30 1,29 

0,10 1,29         
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Лекція 8. ОСНОВИ ЕКСПЛОРАТОРНОГО 

(РОЗВІДУВАЛЬНОГО) ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 

Факторний аналіз являє собою сукупність методів, покликаних визначити, 

наскільки пов’язані (корелюють) змінні можуть бути згруповані так, щоб кожну 

групу можна було розглядати як одну складову змінну, або фактор, а не як ряд 

окремих змінних. Можливо, найбільш поширене застосування факторного 

аналізу в соціальних науках та психології полягає в тому, щоб визначити, чи 

можна об’єднати сукупність пунктів опитувальника, що оцінюють конкретну 

характеристику, таким чином, щоб отримати загальний індикатор даної 

характеристики. 

Наприклад, нас може цікавити оцінка сприйняття людьми власної 

тривожності. Ми могли б просто запитати деяких людей, наскільки тривожними 

вони зазвичай бувають. Однак існують три головні проблеми при спробі 

виміряти соціальну характеристику, індивідну якість, особистісну рису і т.д. за 

допомогою єдиного питання або пункту опитувальника. По-перше, потенційна 

чутливість такого показника буде істотно обмежена. Наприклад, якщо ми 

обмежимо можливі відповіді на питання, що ставиться тільки варіантами «Так» 

або «Ні», то зможемо розподілити наших респондентів лише за двома 

категоріями. Чим більше питань про тривожність ми задаємо, тим більше 

можливих категорій респондентів залежно відданих ними відповідей на всі 

питання в сукупності можна отримати. Так, на підставі відповідей на два питання 

можна скласти чотири категорії (варіантів відповідей), три питання — шість 

категорій і т. д. 

Друга проблема з вимірюванням, заснованим на відповіді на єдине 

питання, полягає в тому, що в цій ситуації неможливо визначити, наскільки 

надійний показник. Так, може виявитися, що люди, яких ми запитуємо, не 

знають, що значить «випробовувати тривожність», і відповідаю! «Так» або «Ні» 

більшою мірою випадковим чином без чіткого розуміння змісту питання. Щоб 

визначити надійність цього питання, можна задати його два або більше разів в 

рамках одного і того ж інтерв’ю. 

Якби дане питання був надійним показником, ми могли б припускати, що 

випробовувані щоразу дадуть на нього один і той же відповідь. Оскільки спроба 

поставити одне і те ж питання кілька разів протягом короткого проміжку часу 

може бути сприйнята як факт недостатньої організованості інтерв’юерів або їх 

недовіри до інтерв’юйованим, переважніше ставити запитання, які 

розрізняються за формою, але зберігають свою змістовну спрямованість. 

Наприклад, можна запитати респондентів: напружені чи вони зазвичай? 

Третя проблема, пов’язана з вимірюванням, побудованому на одному 

пункті опитувальника, полягає в тому, що воно не дозволяє досліджувати різні 

аспекти даної характеристики. Наприклад, «тривожитися», «бути в напрузі», 

«нервувати» або «легко лякатися» може описувати кілька різні аспекти стану, 

який ми називаємо тривогою. Якщо це дійсно різні прояви тривоги, то можна 
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очікувати, що ті, хто описав себе як тривожним, також опишуть себе як зазнають 

напруга, нервуючих або лякливих. Аналогічно, можна припускати, що ті, хто 

відповідав, що не відчуває тривоги, також скажуть, що не відчувають напругу, 

мало нервують і не бояться. Іншими словами, ми припускаємо, що відповіді на 

ці чотири питання пов’язані один з одним і утворюють єдиний фактор. Якщо 

справа йде саме таким чином, ми могли б об’єднати разом відповіді на ці чотири 

питання і створити єдиний сумарний показник, а не розглядати їх як чотири 

різних окремих показника, що дають подібну інформацію. 

Однак інтерпретація результатів факторного аналізу, що спирається тільки 

на міркування про те, що якісь пункти опитувальника утворюють єдиний фактор, 

який можна було б назвати тривожністю, проблематична. Якщо, «наприклад, 

виявлено, що відповіді на чотири пункти опитувальника, пов’язаних з тривогою, 

групуються і утворюють єдиний фактор, то без додаткової інформації не можна 

дізнатися, чи справді цей фактор специфічний для тривоги і відображає її рівень 

або представляє більш загальний фактор, який можна було б назвати схильністю 

до скарг. Або ж, якщо ці чотири пункти опитувальника об’єднуються в два 

окремих фактори, наприклад, на чинник тривоги (напруженості), з одного боку, 

і нервозності (лякливості) — з іншого, не можна дізнатися, розщепився чи 

загальний фактор тривожності на два більш специфічних під фактори. Отже, 

проводячи факторний аналіз, корисно включати відповіді на ті пункти, які, як 

передбачається, не відносяться до досліджуваної (перевіряється) характеристиці 

(станом). Наприклад, якщо ми вважаємо, що депресія і тривога являють собою 

окремі стани, то, щоб краще інтерпретувати результати, можна включити в 

аналіз відповіді на питання, пов’язані з депресією. Якби тривога і депресія 

групувалися в єдиний фактор, це означало б, що респонденти, які відчувають 

тривогу, також відчувають депресію, і ці характеристики не можна розвести, 

принаймні, на підставі самозвіту. Якщо ж пункти, пов’язані з тривогою, 

групувалися б в один фактор, а пункти, пов’язані з депресією, — в іншій, ми 

могли б бути більш впевнені в тому, що наші питання, пов’язані з тривогою, є не 

просто мірою загальній схильності респондентів відчувати себе нещасними. 

Проілюструємо інтерпретацію і деякі обчисленні, пов’язані з факторним 

аналізом, намагаючись встановити, чи можна виділити тривогу й депресію, 

одержувані за результатами самозвіту, в окремі фактори. Щоб не ускладнювати 

приклад, обмежимося трьома короткими питаннями по тривозі (Anxiety, A1 - A3) 

і трьома — по депресії (Depression, Dl - D3), відповідно, хоча в більшості 

випадків використання факторного аналізу оперують великим числом змінних: 

А1 Я відчуваю тривогу 

А2 Я стаю напруженим 

A3 Я спокійний 

D1 Я пригнічений 

D2 Я відчуваю себе марним 

D3 Я щасливий 
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Відповіді на кожне з цих питань даються за 5-бальною шкалою, де I 

означає «ніколи», 2 — «іноді», 3 — «часто», 4 — «велику частину часу» і 5 — 

«завжди». 

Рекомендований мінімальний обсяг вибірки, яку можна використовувати 

для проведення факторного аналізу, по-різному визначається різними авторами, 

але загально прийнято, що він повинен бути більше числа змінних. Наприклад, 

R. L.Gorsuch (1983) вважає, що для проведення факторного аналізу необхідно не 

менше 100 випробовуваних (спостереженні) і, як мінімум, 5 спостережень у 

розрахунку на змінну. Спостереження являє собою одиницю аналізу, якої в 

нашому випадку є респондент. Однак це може бути школа, комерційна 

організація, місто і т. п. Щоб спростити процедуру введення даних для аналізу, 

ми використовували вигадані відповіді тільки дев’яти досліджуваних, наведені в 

табл. 9.1. У рядку, що відповідає першому випробуваному, бачимо, що він іноді 

відчуває тривогу, ніколи не напружений і часто спокійний. 

Кореляційна матриця 

Першим кроком при здійсненні факторного аналізу є створення 

кореляційної матриці, в якій містяться коефіцієнти кореляції всіх змінних один з 

одним. Кореляційна матриця для даних табл. 9.1 представлена в табл. 9.2. 

Таблиця 9.1. Відповіді дев’яти досліджуваних за шести змінними 

(питаннями) 
Спостереження A1 

Тривожний 

A2  

Напружений 

A3  

Спокійний 

D1 

Подавлений 

D2 

Марний 

D3 

Щасливий 

1 2 1 3 1 2 5 

2 1 2 3 4 3 3 

3 3 3 4 2 1 4 

4 4 4 3 3 2 3 

5 5 5 2 3 4 4 

6 4 5 2 4 3 1 

7 4 3 2 5 4 1 

8 3 3 4 4 4 3 

9 3 5 3 3 4 1 

 

Таблиця 1.2. Нижній трикутник кореляційної матриці для шести змінних 

Змінні 
А1 

Тривожний 

А2 

Напружений 

A3 

Спокійний 

DI 

Подавлений 

D2 

Марний 

D3 

Щасливий 

А1 Тривожний 1,00      

А2 Напружений 0,74 1,00     

A3 Спокійний -0,50 -0,40 1,00    

D1 Подавлений 0,22 0,30 -0,37 1,00   
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D2 Марний  0,28 0,39 -0,43 0,65 1,00  

D3 Щасливий -0,25 -0,54 0,41 -0,74 -0,53 1,00 

 

Кореляція відображає напрямок і величину лінійної залежності між двома 

змінними. Коефіцієнт кореляції приймає значення в діапазоні від -1,00 до +1,00. 

Значення коефіцієнта кореляції, рівне -1,00, вказує на максимальну зворотну 

залежність між змінними, при якій найбільше значення однієї змінної 

(наприклад, 5 — для «Тривожний») пов’язане з найменшим значенням іншої 

змінної (1 — для «Спокійний»), наступне але величиною значення першої 

змінної (4 — для «Тривожний») пов’язане з наступним з найменших значень 

другої змінної (2 — для «Спокійний»), і т.д. Коефіцієнт кореляції, рівний +1,00, 

вказує на максимальну пряму залежність між двома змінними, при якій 

максимальне значення однієї змінної (наприклад, 5 — для «Тривожний») 

пов’язане з максимальним значенням іншої змінної (наприклад, 5 — для 

«Напружений») , наступне за величиною найбільше значення першої змінної (4 

— для «Тривожний») пов’язане з наступним за величиною найбільшим 

значенням другий змінної (4-для «Напружений»), і т.д. Значення коефіцієнта 

кореляції, рівне 0,00, вказує на відсутність лінійної залежності між двома 

змінними. Зазвичай максимальні за модулем значення коефіцієнта кореляції 

+1,00 або -1,00 дуже рідко зустрічаються. Коефіцієнти кореляції, що стоять на 

діагоналі матриці, наведеної в табл. 1.2, являють собою просто кореляції змінних 

з самими собою і але своєю суттю завжди рівні 1,00, а тому не представляють 

ніякого інтересу і ніякої ролі не грають. 

Чим більше за абсолютним значенням коефіцієнт кореляції, незалежно від 

знаку, тим сильніше лінійна взаємозв’язок між двома змінними. Найбільші за 

абсолютним значенням коефіцієнти кореляції в табл. 1.2 дорівнюють 0,74 

(кореляція між «Тривожний» і «Напружений») і -0,74 (кореляція між 

«Пригнічений» і «Щасливий»). Наступна за абсолютним значенням кореляція 

між «Пригнічений» і «Даремний» дорівнює 0,65. Найменший за абсолютним 

значенням коефіцієнт кореляції між «Тривожний» і «Пригнічений» дорівнює 

0,22. 

Величина спільної дисперсії для двох змінних є квадрат коефіцієнта 

кореляції цих змінних. Так, величина спільної дисперсії, що пояснюється тим 

загальним, що присутній і у відчутті тривожності і у відчутті напруженості, 

дорівнює 0,742, або наближено 0,55, у той час як величина загальної дисперсії 

між тривожністю і пригніченістю дорівнює 0,222, або близько 0,05. Іншими 

словами, величина спільної дисперсії між тривожністю і напруженістю в 11 разів 

більше величини спільної дисперсії між тривожністю і пригніченістю. 

Максимальне значення величини спільної дисперсії одно 1,00 (± 1,002 = 1,00), а 

мінімальне — 0,00 (0,002 = 0,00). 

Якщо подивитися на значення коефіцієнтів кореляції в табл. 1.2, можна 

побачити, що є деяка тенденція, що виявляється в тому, що пункти 

опитувальника, пов’язані з тривогою, сильніше корелюють один з одним, ніж з 

пунктами, пов’язаними з депресією, а останні, у свою чергу, сильніше 



69 

 

корелюють між собою, ніж з пунктами, пов’язаними з тривогою. Таким чином, 

можна припустити існування двох окремих груп для пунктів, пов’язаних з 

тривогою і депресією. Наприклад, коефіцієнт кореляції між відчуттям неспокою 

та напруженістю дорівнює 0,74, у той час як коефіцієнт кореляції між відчуттям 

неспокою та пригніченістю дорівнює всього лише 0,22. Проте картина не зовсім 

ясна, оскільки абсолютне значення коефіцієнта кореляції між «Напружений» і 

«Щасливий», що входять до групи депресивних пунктів, вище (-0,54), ніж 

абсолютне значення коефіцієнта кореляції між «Напружений» і «Спокійний» (-0 

, 40). Зазвичай неможливо сказати, просто дивлячись на кореляційну матрицю, 

на скільки груп, або факторів, розіб’ються змінні; чим більше змінних, тим важче 

це зробити. Отже, щоб визначити, скільки груп вийде, треба використовувати 

більш суворий формальний метод. Таким є експлораторний факторний аналіз. 

Метод головних компонент 

Існує багато різних видів факторного аналізу, але, можливо, найпростішим 

і найбільш часто використовуваних серед них є метод головних компонент. 

Компоненти — ще один термін для позначення факторів, і компоненти в методі 

головних компонент часто називаються факторами. У цій лекції будемо 

використовувати дані терміни як взаємозамінні. У методі головних компонент 

величина пояснюється дисперсії дорівнює числу змінних, оскільки дисперсія або 

спільність кожної змінної приймається рівною 1,00 — Таким чином, у разі шести 

змінних сумарна (загальна) пояснюється дисперсія дорівнює 6,00. Число 

освічених, або видобутих, компонент математично завжди дорівнює числу 

змінних, що беруть участь в аналізе1. Таким чином, у разі шести змінних буде 

витягнуто шість чинників. Фактори завжди впорядковуються відповідно до 

величини їх дисперсії. Перший фактор завжди пояснює найбільшу частку 

загальної дисперсії, другий фактор — наступну за величиною частку загальної 

дисперсії, яка не була пояснена першим фактором, і т.д., останній фактор 

пояснює найменшу частку загальної дисперсії. Значення коефіцієнтів кореляції 

змінної з кожним фактором дають величини навантажень даної змінної по цих 

факторам2. Оскільки перший фактор пояснює найбільшу частку загальної 

дисперсії, значення коефіцієнтів кореляції, або навантаження, всіх змінних за 

цим фактором будуть, в середньому, найвищими, наступними за величиною 

будуть навантаження на другий фактор і т.д. Щоб обчислити частку загальної 

дисперсії, що пояснюється кожним фактором, треба підсумувати квадрати 

навантажень поданою фактору, в результаті отримуємо власне, або 

характеристичне, значення цього чинника, яке ділимо на число змінних. 

У табл. 9.3 наведені шість головних компонент для набору даних з шести 

змінних, представлених в табл. 9.1. Як можна бачити, всі шість змінних 

найсильніше корелюють з першим фактором, за винятком відчуття тривоги, яке 

трохи сильніше корелює з другим фактором. У табл. 9.4 наведено частки 

загальної дисперсії, поясненої цими шістьма головними компонентами, для чого 

були обчислені квадрати навантажень, потім підсумовуванням цих квадратів 

були отримані власні значення і, нарешті, шляхом ділення на число змінних — 
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частки загальної дисперсії. Так, навантаження тривожності по першому фактору, 

рівна 0,66, при зведенні в квадрат і округленні до двох десяткових знаків дає 0,43. 

Підсумовування квадратів навантажень змінних по першому фактору дає власне 

значення, рівне 3,26, яке при діленні на число змінних, рівне шести, дає, з 

урахуванням округлення, частку загальної дисперсії, рівну 0,54 (3,26 / 6 = 0,543). 

Іншими словами, перша головна компонента (фактор) пояснює 54% загальної 

дисперсії шести змінних, другий фактор — ще 20% загальної дисперсії і т.д. 

Таблиця 9.3. Початкові головні компоненти 

 1 2 3 4 5 6 

А1 Тривожний 0,66 0,67 0,03 0,11 0,29 -0,14 

А2 Напружений 0,76 0,46 0,37 0,02 -0,20 0.18 

A3 Спокійний -0,69 -4,20 0,64 0,25 0,10 -0,05 

D1 Подавлений 0,76 -0,53 0,05 -0,04 0,35 0,14 

D2 Марний  0,75 -0,34 -0,15 0,52 -0,17 -0,06 

D3 Щасливий -0,80 0,34 -0,27 0.35 0,14 0,17 

 

Таблиця 9.4. Частка загальної дисперсії, яка пояснюється початковими 

головними компонентами 

 1 2 3 4 5 6 Спільності 

А1 Тривожний 0,43 0,45 0.00 0,01 0,08 0,02 1,00 

А2 Напружений 0,58 0,21 0,14 0,00 0,04 0,03 1,00 

A3 Спокійний 0,48 0,04 0,41 0,06 0,01 0,00 1,00 

D1 Подавлений 0,57 0.28 0,00 0.00 0,12 0,02 1,00 

D2 Марний  0,56 0,11 0.02 0,27 0,03 0,00 1.00 

D3 Щасливий 0,64 0,12 0,07 0,02 0,02 0,03 1,00 

Власні 3,26 1,21 0,64 0,47 0,31 0,11 6,00 

значення        

Доля поясненої 

дисперсії 

0,54 0,20 0,11 0,08 0,05 0,02  

 

 

Визначення числа головних компонент, що залишаються для 

подальшого аналізу 

Оскільки число виділюваних компонент (факторів) дорівнює числу 

змінних, нам необхідний деякий критерій відбору та вирішення питання про те, 

скількома меншими факторами можна знехтувати, враховуючи незначну частку 

пояснюється ними загальної дисперсії. Одним з головних критеріїв, які 

використовуються для вирішення цього питання, є критерій Кайзера, або 

Кайзера-Гутмана, згідно з яким не слід розглядати чинники з власними 
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значеннями, меншими або рівними одиниці. Обгрунтувати це можна таким 

чином. Найбільша величина дисперсії, яка пояснюється однієї змінної, дорівнює 

одиниці, тому фактори з власними значеннями, меншими одиниці, можуть добре 

пояснити, найбільше, дисперсію одної-єдиної змінної. Як випливає з табл. 1.4, 

перші два фактори мають власні значення, що перевершують одиницю, в той час 

як власні значення інших чотирьох факторів менше одиниці. Таким чином, якщо 

ми приймемо цей широко використовуваний критерій, нам слід звертати увагу 

лише на перші два фактори і ігнорувати чотири залишилися менших фактори. 

Р.Б. Кеттелл вказав на те, що критерій Кайзера може зберігати занадто 

багато факторів у випадку великої кількості змінних і занадто мало факторів у 

разі малого числа змінних. Він запропонував альтернативний критерій, критерій 

«кам’янистого осипу», пов’язаний, головним чином, із знаходженням виразною 

кордону між першими великими чинниками, що пояснюють значну частину 

загальної дисперсії, і наступними за ними меншими факторами, що пояснюють 

приблизно рівні за величиною малі частки загальної дисперсії. Щоб визначити, 

де проходить ця межа, власні значення кожного фактора зображують точками на 

площині, при цьому по вертикалі відкладають власні значення, а по горизонталі 

розташовують номери факторів в порядку зменшення величин відповідних 

власних значень. На рис. 9.1 таким чином зображені власні значення шести 

головних компонент (факторів), наведених у табл. 9.4. 

«Кам’яниста осип» являє собою геологічний термін для позначення 

уламків гірських порід, що скупчуються біля підніжжя крутого схилу і 

приховують даний підставу самого схилу. Фактори, що утворюють сам схил, 

вважаються важливими для розгляду, а фактори, що представляють 

«кам’янистий осип», — ні. Останні можна визначити шляхом проведення прямої 

лінії або через точки, що представляють відповідні власні значення, або в 

безпосередній близькості від них. Це не завжди легко зробити, як на рис. 9.1, де 

не зовсім ясно, чи починається «осип» з другого чи з третього фактору. 
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Рис. 9.1. Графік власних значень для шести головних компонент 

 

У цьому випадку може виявитися корисним порівняння змінних, 

корелюють як з першими двома, так і з першими трьома факторами (після 

відповідного обертання факторів), з метою визначити, яке ж з двох рішень – двох 

факторне або трьох факторне — має більший смисл. Причини для здійснення 

обертання факторів будуть обговорюватися в наступному підрозділі. Якщо за 

допомогою проведення прямих ліній можна виділити кілька «осипів», то 

заслуговує максимальної довіри вважається сама верхня з них. 

Обертання факторів 

Математична процедура, що дозволяє прояснити змістовний сенс 

виділених на попередньому етапі початкових головних компонент, що 

пояснюють велику частину загальної дисперсії змінних, називається обертанням. 

Факторні навантаження перетворюються за спеціальними формулам1. Існує 

безліч методів таких перетворень (обертань). Ми обговоримо два з них. 

Найбільш поширеним методом обертання є варімакс, при якому фактори 

залишаються незалежними або ортогональними по відношенню один до одного, 

так що бали випробовуваних по одному з факторів не корелюють з балами з 

інших факторів. Метод варімакс намагається максимізувати дисперсію, 

пояснюється значущими (відібраними на попередньому етапі за допомогою 

критерію Кайзера, сліду або іншим способом) факторами, шляхом ще більшого 

збільшення коефіцієнтів кореляції (факторних навантажень), високо корелюють 

з цим фактором змінних, і зменшення коефіцієнтів кореляції, низько корелюють 

з цим фактором змінних. У табл. 9.5 представлені результати обертання двох 

виділених головних компонент за методом варімакс. 

Порівняння величин коефіцієнтів кореляції (факторних навантажень) в 

табл. 9.5 і 9.3 показує, що деякі з коефіцієнтів кореляції збільшилися, у той час 
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як інші, навпаки, зменшилися, а факторна структура компонент після обертання 

стала більш зрозумілою і легше інтерпретується. Перший з факторів після 

обертання варімакс можна інтерпретувати як фактор депресії, оскільки всі три 

відповідних пункту мають з цього фактору навантаження ± 0,79 і вище, у той час 

як всі три питання, що стосуються тривожності, мають навантаження ± 0,39 і 

нижче. Другий фактор після обертання варімакс можна інтерпретувати як фактор 

тривожності, оскільки пункти, відповідні тривозі, мають з цього фактору 

навантаження ± 0,60 і вище, тоді як пункти, пов’язані з депресією, — ± 0,27 і 

нижче. При аналізі великої кількості змінних корисно розташувати всі пункти в 

порядку убування факторних навантажень з тим, щоб бачити, які з змінних 

мають найвищі навантаження по розглянутих факторів. 

Таблиця 9.5. Перші дві головні компоненти після обертання за методом 

варимакс 

 1 2 

А1 Тривожний 0,05 0,94 

А2 Напружений 0,27 0,85 

A3 Спокійний -0,39 -0,60 

D1 Подавлений 0,92 0,10 

D2 Марний  0,79 0,24 

D3 Щасливий -0,83 -0,27 

Частка загальної дисперсії, яка пояснюється кожним з двох виділених 

факторів, після обертання за методом варімакс дорівнює їх власним значенням, 

або сумі квадратів факторних навантажень для кожного фактора, поділеній на 

число змінних. Ці дані для двох головних компонент після обертання варімакс 

представлені в табл. 9.6. Частка загальної дисперсії, що пояснюється першим 

фактором, дорівнює 0,40, другим фактором — 0,35. Ці частки пояснюється 

дисперсії відрізняються від відповідних величин для початкових, що не 

піддавалися обертанню, головних компонент, оскільки в результаті обертання 

змінилися навантаження змінних на ці фактори. 

Таблиця 9.6. Частки загальної дисперсії, що пояснюється першими двома 

компонентами після обертання за методом варимакс 

 

 1 2 

А1 Тривожний 0,00 0,88 

А2 Напружений 0,07 0,72 

A3 Спокійний 0,15 0,36 

D1 Подавлений 0,84 0,01 

D2 Марний  0,62 0,06 

D3 Щасливий 0,69 0,07 

Власні значення 2,37 2,10 

Частка поясненої дисперсії 0,40 0,35 
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Інший метод обертання називається прямий облімін (direct oblimin), тут 

фактори можуть корелювати, тобто бути неортогональні по відношенню один до 

одного. Існує два способи представлення результатів косокутного обертання. 

Перший — це так звана матриця факторного відображення, яка зазвичай 

наводиться у вихідних файлах, що містять результати аналізу. Матриця 

факторного відображення показує, який внесок кожна змінна вносить до 

унікальну частину того чи іншого чинника, і не враховує вкладу, робіть змінної 

в спільну з іншими факторами частину. Структурна матриця відображає 

загальний внесок кожної змінної до відповідного фактор. Якщо чинники не 

корелюють між собою, то ці матриці збігаються, і в цьому випадку простіше і 

коректніше здійснити обертання за методом варімакс. Якщо ж фактори 

корелюють між собою, не має сенсу наводити частки загальної дисперсії, що 

пояснюється кожним фактором, оскільки матриця факторного відображення 

даватиме занижену, а структурна матриця — завищену оцінки. 

 


