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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Математичні методи в
психології" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр»
напряму підготовки 6.030102 – «Психологія ».
Загальна психологія - наука про принципи й закономірності психічної діяльності
людини. Основна задача психології - вивчення закономірностей формування психічної
діяльності, дослідження психічних процесів, властивостей особистості.
Математика - наука, що вивчає методи опрацювання результатів спостережень масових
випадкових явищ, що володіють статистичною стійкістю, закономірністю, із метою виявлення
цієї закономірності. Висновки щодо закономірностей, яким підпорядковуються явища,
досліджувані математичними методами, завжди ґрунтуються на обмеженому, вибірковому
числі спостережень. При великому числі спостережень ці висновки можуть виявитися іншими.
Для винесення більш обґрунтованого висновку про закономірності явища математична
статистика спирається на теорію ймовірностей.
Математичний апарат, що використовується під час викладення курсу „ Математичні
методи в психології ” не виходить за межі курсу елементарної математики. Курс забезпечено
великою кількістю прикладів, у яких використання методів, що викладаються, ілюструється на
конкретному практичному матеріалі та доводиться до чисельного результату.
Математика є невід'ємною частиною системи освіти сучасного психолога, що
використовує математичні методи у своїй праці.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення таких основних тем, як матрицІ, системи
алгебраїчних рівнянь, задачі лінійного програмування та методи їх рішення, методи статичного
аналізу в психології.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Основні поняття лінійної алгебри.
2. Задачі лінійного програмування
3. Методи статичного аналізу в психології.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання дисципліни " Математичні методи в психології " є надання студентам
фундаментальних знань з математики, формування умінь та навичок використання засобів
математичної статистики, що дозволяють аналізувати, моделювати і вирішувати прикладні
задачі, що виникають у роботі психолога.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни " Математичні методи в психології " є:
- допомога студентам в оволодінні необхідним статистичним апаратом, який дозволяє
аналізувати, моделювати і вирішувати прикладні задачі;
- сприяння розвитку логічного й алгоритмічного мислення;
- навчання прийомам розв'язання математичних формалізованих завдань;
- прищеплення навичок самостійного вивчення матеріалу з використанням довідкової,
методичної і спеціальної літератури.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
знати:
- основні поняття лінійної алгебри;
- способи розв'язання системи алгебраїчних рівнянь;
- задачі лінійного програмування та методи їх рішення
- основні типи гіпотез, що перевіряються в ході статистичної обробки даних;
- методи статистичної перевірки гіпотез.
Вміти:
- розв'язувати задачі лінійного програмування;
- формулювати нульову та альтернативну гіпотези;
- здійснювати статистичну перевірку гіпотез;
Мати уявлення про:

- використання математичних методів при плануванні і організації досліджень з
психології;
- можливостях статистичного аналізу і прогнозування психологічних та соціальних
процесів.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години / 3 кредита ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. Основні поняття лінійної алгебри.
Поняття матриці. Види матриць. Дії з матрицями: множення матриці на число, додавання і
віднімання матриць, множення матриць. Поняття лінійної залежності і незалежності рядків
(стовпців) матриці. Поняття визначників 2-го і 3-го порядків та їх обчислення.
Поняття системи т рівнянь з п невідомими та запис її у матричній формі. Сумісність і
несумісність, визначеність і невизначеність системи рівнянь. Метод Крамера для розв'язування
системи алгебраїчних рівнянь.
ТЕМА №2. Задачі лінійного програмування (ЗЛП)
Проблеми, що потребують оптимізації рішення. Основні розділи математичного
програмування. Поняття оптимальності, критерію, обмеження.
Математична модель ЗЛП. Властивості основної задачі. Загальна процедура
формулювання ЗЛП. Геометричний метод розв’язання ЗЛП. Приклад розв’язання задачі
геометричним методом. Випадки однини, множини та відсутності оптимального рішення.
Математична модель транспортної задачі. Властивості транспортної задачі. Відкрита та
закрита задачі. Метод мінімальної вартості.
ТЕМА № 3. Методи статичного аналізу в психології.
Поняття взаємозв’язку явищ та процесів. Поняття статистичних гіпотез. Основні етапи
перевірки гіпотез Помилки першого та другого роду. Статистичний критерій перевірки гіпотез.
Критична область. Область прийняття гіпотез. Критичні точки. Основні етапи перевірки
гіпотез. Пошук двосторонніх, лівосторонніх, правосторонніх областей. Потужність критерію.
Поняття кореляційного зв'язку. Коефіцієнт кореляції Пірсона. Ранговий коефіцієнт
кореляції Спірмена. Лінійна регресія. Визначення аналітичного вираження кореляційного
зв’язку (рівняння регресії). Вимірювання ступеня щильності кореляційного зв’язку.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

5.Засоби діагностики успішності навчання.
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Поняття математичного програмування. Математичне програмування, як апарат
дослідження та моделювання соціально-економічних, політичних та суспільних
процесів та явищ.
Розв'язання системи лінійних рівнянь методом Крамера.
Матриці та визначники, їх властивості.
Дії над матрицями.
Поняття оптимальності, критерію, обмеження. Необхідні і достатні умови одержання
оптимальності рішення.
Постановка основної задачі математичного програмування.
Поняття задачі лінійного програмування (ЛП). Математична модель задачі ЛП.
Математична постановка задачі ЛП.
Форми запису задачі ЛП.
Перехід від однієї форми запису задач ЛП до іншої.
Основні закономірності задачі ЛП. Геометричний зміст задачі ЛП.
Економічна інтерпретація оптимального рішення.
Графічний метод розв’язання задач ЛП.
Випадки однини, множини та відсутності рішення задач ЛП.
Поняття статистичних гіпотез. Основні етапи перевірки гіпотез.
Помилки першого та другого роду.
Статистичний критерій перевірки гіпотез. Критична область. Область прийняття
гіпотез. Критичні точки.
Пошук двосторонніх, лівосторонніх, правосторонніх областей. Потужність критерію.
Перевірка гіпотези про нормальний закон розподілу. Критерій згоди Пірсона  2 .
Поняття емпіричних і теоретичних частот. Обчислення емпіричного значення критерію
згоди  åì2 ï .
Правило прийняття рішення при перевірці гіпотез.
Перевірка гіпотези про рівність математичних очікувань двох нормально розподілених
сукупностей.
Ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена.
Лінійна регресія.
Визначення аналітичного вираження кореляційного зв’язку (рівняння регресії).
Вимірювання ступеня щільності кореляційного зв’язку.
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