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Статус дисципліни Навчальна дисципліна  вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни: кредити 

ЄКТС / години 

4/120 год. 

Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (14 год.), практичні (18 год.), самостійна 
робота (88 год.) 
Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (4 год.), самостійна 
робота (112 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Під час роботи над завданнями не 

допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час 

виконання завдання. 

Списування під час контрольних робіт (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Відвідування занять. Курс передбачає індивідуальну роботу 

та роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. Відвідування занять не є 

обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати 

виконані завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення 

питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в 

теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також 

виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Ліквідація заборгованості відбувається 

протягом 1 тижня після встановленого терміну. При цьому 

оцінка знижується на 10 %. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 
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Підтримується. 

Що будемо вивчати? Предмет вивчення дисципліни сучасні методи та способи 

математичної обробки кількісних даних отриманих у 

результаті психологічного дослідження з використанням 

основних понять теорії ймовірностей та математичної 

статистики з використанням математичних пакетів.  
Чому це треба вивчати? Дослідження та експерименти, психодіагностика, підготовка 

звітів на педради та виступів на конференціях, розробка 

систем атестації персоналу – з цим далеко не вичерпним 

переліком робіт стикаються майже всі практичні психологи 

закладів освіти, організаційні психологи, психотерапевти, 

психологи-дослідники. У всіх цих випадках психолог має 

аргументовано і об’єктивно довести опонентам свою точку 

зору, переконати у її істинності. У більшості випадків 

психолог може довести власну правоту лише посилаючись на 

результати конкретних досліджень. А зробити це він може 

лише у випадку уміння адекватно використовувати для опису, 

обробки та аналізу даних математичний апарат. 

Яких результатів 

можна досягнути? 

Здатність демонструвати знання та розуміння основного 

комплексу базових понять за освітньо-професійною 

програмою, готовність формувати і розвивати інформаційно-

комунікаційну та психологічну компетентність, уміння 

розв’язувати задачі з математичною строгістю та 

математичними методами, знаходити й аналізувати 

відповідності між поставленою задачею й існуючими 

моделями.   

Як можна використати 

набуті знання та 

уміння? 

Дисципліна сприяє формуванню у студентів таких 

компетентностей:  

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  

Здатність до організації та планування. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так письмово. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність вчитися і бути сучасно навченим.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Здатність бути критичним і самокритичним. 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність працювати в команді. 

Здатність розробляти та управляти проектами. 

Наявність системи наукових знань із  дисциплін 

фундаментальної та професійної підготовки та здатність до її 

застосування на практиці. 

Володіння спеціальною професійною термінологією та уміння 

її використовувати та передавати. 

Здатність в умовах розвитку науки й психолого-педагогічної 

практики до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх 

можливостей, вміти набувати нові знання, використовувати 

новітні технології. 

Здатність користуватися вербальними та невербальними 



засобами передачі інформації. 

Здатність працювати із навчально-методичною та науково-

предметною літературою. 

Здатність застосовувати прийоми розумової діяльності.  

Соціальні навички – вміння визначати важливе, робити 

висновки, сумніватися та ставити запитання, не піддаватися 

маніпуляціям, здатність вчитися, вміння презентувати 

результати своєї роботи. 

Зміст дисципліни ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ  

Основні поняття математичної статистики 

Статистичне спостереження. Поняття про репрезентативність. 

Графічне представлення даних  

Міри центральної тенденції 

Міри мінливості. 

АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЗМІННИМИ 

Міри зв’язку в параметричній статистиці 

Міри зв’язку в непараметричній статистиці 

Регресійний аналіз  

МЕТОДИ СТАТИСТИЧНОГО ВИСНОВКУ  

Статистичні гіпотези 

Виявлення відмінностей у рівні прояву ознаки 

Оцінка достовірності зсуву значень 

Виявлення відмінностей у розподілі ознак 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ  

Факторні експерименти 

Двофакторний дисперсійний аналіз 

МЕТОДИ БАГАТОМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ  

Факторний аналіз 

Багатомірне шкалювання 

Кластерний аналіз  

Обов’язкові завдання Практичні, тести, контрольна робота та ІНДЗ. 
Міждисциплінарні зв’язки Теорія ймовірностей та математична статистика, педагогіка, 

психлогія 

Інформаційне 

забезпечення (з 

репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та 

ін.) 

1. Функції Excel (за категоріями) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:https://support.office.com/uk-ua/article  – 

Назва з екрану. 

2. Электронный учебник по статистике  [Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа: http://statsoft.ru/home/textbook/default.htm (дата 

обращения 01.07.2017). – Название с экрана. 

3. TSP International [Electronic resourse]. - Mode of access:  

http://www.tspintl.com/ – Title from the screen. 

4. IBM SPSS Software [Electronic resourse]. - Mode of 

access: https://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/spss  

. – Title from the screen. 

5. IBM SPSS Statistics [Electronic resourse]. - Mode of access: 

http://www-03.ibm.com/software/products/ru/spss-statistics . – 

Title from the screen. 

6. SAS. Продукты и решения [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  https://www.sas.com/ru_ua/home.html . – 

Название с экрана 

7. СП "Стат-Диалог" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.tvp.ru/prog/firms.htm#statdial. – 

http://statsoft.ru/home/textbook/default.htm
https://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/spss


Название с экрана.  

8. STATA [Electronic resourse]. - Mode of access:  

http://www.stata.com/products/. – Title from the screen. 

9. StatSoft’s Electronic Statistics Textbook  [Electronic 

resourse]. - Mode of 

access: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html . – 

Title from the screen. 

10. Универсальная статистическая диалоговая 

система STADIA  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://statsoft.msu.ru/products.htm . – Название с 

экрана. 

11. Statgraphics Centurion XVII [Electronic resourse]. - Mode of 

access:   http://www.statgraphics.com/centurion-xvii . – Title 

from the screen. 

12. Systat Software Inc.(SSI) [Electronic resourse]. - Mode of 

access: http://www.sigmaplot.co.uk  . – Title from the screen. 

13. Unistat Statistics Software [Electronic resourse]. - Mode of 

access: https://www.unistat.com/. – Title from the screen. 

14. Minitab 18 [Electronic resourse]. - Mode of access:  

https://www.minitab.com/en-us/ 

15. https://www.geogebra.org/?lang=uk 

16. Поліщук Т.В. Математичний апарат педагогічної науки: 

навчальний посібник/ МОН України, Уманський держ. 

пед.. ун-т імені Павла Тичини; уклад. Т.В. Поліщук. – 

Умань : Візаві, 2019. – 109с. 

17. Руденко В. М. , Руденко Н. М.Математичні методи в 

психології. Київ, 2009.  

18. Климчук В.О. Математичні методи у психології. 

Навчальний посібник для студентів психологічних 

спеціальностей. — К.: Освіта України. — 2009. — 288 с. 

Поточний контроль Виконання практичних, тестів,  модульної контрольної роботи, 

ІНДЗ. 

Підсумковий контроль залік 
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