МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів
кримінальної міліції
Кафедра інформаційної та економічної безпеки
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри
інформаційної та економічної
безпеки
_____________Сезонова І.К.
_____________
(дата, місяць, рік)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Математичні методи в психології”

Галузь знань

0301 - „Соціально-політичні науки”

Напрям підготовки

6.030102 - „ Психологія ”

Спеціалізація
Ступень вищої освіти

кримінальна міліція у справах дітей
бакалавр

м. Харків
2015

Передмова
Робоча навчальна програма з дисципліни „Математичні методи в психології”
для курсантів за напрямом підготовки 6.030102 - „ Психологія ”
СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
_25.08.2015 Протокол № 8
(дата, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою навчально-наукового
інституту кримінальної міліції
_21.08.2015
Протокол № 1/15-16_
(дата, місяць, рік)

______________
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
_25.08.2015 Протокол № 8

(П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри інформаційної та
економічної безпеки
20.08.2015
Протокол № _12__
(дата, місяць, рік)

(дата, місяць, рік)

______________ _ Сезонова І.К ___
(підпис)

Корнієнко Д.М.

______________
(підпис)

Сезонова І.К.
(П.І.Б.)

(П.І.Б.)

Рецензенти:
Гнусов Ю.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри захисту інформації
ФПФПБКТЛ ХНУВС
Чуб І.А., доктор технічних наук, професор, начальник кафедри пожежної
профілактики Національного університету цивільного захисту України

Розробник: Соколовская О.Г. - Харків, Харківський національний
університет внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут підготовки
фахівців для підрозділів кримінальної міліції ХНУВС, 2015

© Соколовська О.Г., 2015
© Харківський національний університет внутрішніх справ
1. Опис навчальної дисципліни

Шифри та назви галузі знань,
код та назва напряму
Найменування показників
підготовки, спеціальності,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Кількість кредитів ЕСТS – 3
0301 - „Соціально-політичні
Загальна кількість годин – 108 науки”
Кількість тем
-3
кримінальна міліція у
справах дітей
6.030103 - „ Психологія ”
бакалавр
Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних
– 1,5
самостійної роботи – 1,4

Характеристика навчальної
дисципліни
Навчальний курс - 3
Семестр - 5
Види контролю:
Підсумковий контроль - залік

Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
(денна форма навчання)
Лекції – 18 годин;
Семінарські заняття – немає;
Практичні заняття – немає;
Лабораторні заняття – 24
години;
Самостійна робота – 66 годин;
Індивідуальні завдання:
Розрахунково-графічна
робота – 1; 5 семестр

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни "Математичні методи в психології" є формування
знань, умінь та навичок використання засобів математичної статистики, що дозволяють
аналізувати, моделювати і вирішувати прикладні задачі, що виникають у роботі
психолога.
Завданнями даного курсу є:
допомога курсантам в оволодінні необхідним математичним апаратом, який
дозволяє аналізувати, моделювати і вирішувати прикладні задачі;
дати курсантам , майбутнім працівникам правоохоронних органів, необхідні знання
в області теорії та практики математичних методів, сприяти розвитку в них
"математичного мислення", розумінню значення математики як ефективного метода
соціального познання;
сприяння розвитку логічного й алгоритмічного мислення;

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.

3. Програма 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.

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Тема № 1 Основні поняття

Семестр № 4
4
лінійної 22

Вид контролю

Література

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

4

14

1,2,4,6,8

8

12

26

1,2,5,6,8
1,2,5,6,8

алгебри.
Тема

№

2

Задачі

лінійного 46

програмування
Тема № 3 Методи статичного аналізу
в психології.

40

6

8

26

Всього за семестр № 4:

108

18

24

66

залік

4.1.3. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.
Завдання що виносяться на самостійну роботу курсанта (студента,
слухача)
Тема № 1 Основні поняття лінійної алгебри.
Вивчення теоретичного матеріалу (робота над лекційним
матеріалом і літературою по даній темі)
Підготовка до лабораторних занять та виконання домашніх
завдань

Тема № 2 Задачі лінійного програмування
Вивчення теоретичного матеріалу (робота над лекційним
матеріалом і літературою по даній темі)
Підготовка до практичних занять та виконання домашніх завдань

Література:
Конспект лекцій,
1(с.29-36), [2]: с.12-20
4(с.15-21), 5(с.10-14),
Конспект лекцій,
методичні рекомендації
щодо виконання
завдань, 1(с.74-81),
4с.(5-11),6(с.10-14).

Конспект лекцій,
[1]: (с. 36-40), [2]:
(с.12-20) [5] с.41-53)
Конспект лекцій,
методичні рекомендації
щодо виконання завдань

6(с.70-86), 9 (16-26).
Тема №3. Методи статичного аналізу в психології.
Вивчення теоретичного матеріалу (робота над лекційним
матеріалом і літературою по даній темі)
Підготовка до лабораторних занять та виконання домашніх
завдань, РЗ

Конспект лекцій, 1
(с.202-222), 5(3862),7(с.22-30).
Конспект лекцій,
методичні рекомендації
щодо виконання завдань
1 (225-270), 6(38-62).

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Теми курсових робіт
Немає
Теми розрахунково-графічних робіт
1.
2.
3.
4.

Графічний метод рішення ЗЛП.
Нормальний закон розподілу і його числові характеристики.
Числові характеристики варіаційних рядів.
Перевірка гіпотези щодо нормального розподілу вибірки.

Теми наукових робіт
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Числові характеристики випадкових величин.
Закон великих чисел.
Критерій Стьюдента.
Критерій Фішера.
Критерій згоди Пірсона  2 .
Метод найменших квадратів. Визначення параметрів рівняння парної лінійної
регресії.
7. F-критерій дисперсійного аналізу.

6. Методи навчання
Навчання з дисципліни проходить у формі:
- лекцій (9 занять, 18 годин);
- лабораторних занять (6 занять, 24 години);
- самостійної роботи (66 години);
Метою лекційного курсу є отримання студентами необхідних знань з математичної
статистики. При проведенні кожного лаборатрного заняття за допомогою функції
Microsoft Excel здійснюються розрахунки статистичних показників, які використовуються
в статистиці, робляться висновки по результатам цих розрахунків Самостійна робота за
кожною темою передбачає вивчення теоретичних питань лекційних занять, та
опрацювання завдань до практичних занять. Індивідуальна робота передбачає розвязання
розрахункового завдання.

7. Методи контролю
7.1. Контрольні питання, що виносяться підсумковий модульний контроль
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Теоретичні питання до заліку (5 семестр).
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.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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.

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та
лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок курсантом
(студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх
корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку
роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку
роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються
під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються
такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна
та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел
та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових
робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше);
контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в
робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результат
навчальних
занять
за
семестр
розраховується
як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять
протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної
групи окремою графою.
Результат
самостійної
роботи
за
семестр
розраховується
як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,

отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні
заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за
навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи
помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

Результат
=( ( навчальних занять +
за семестр

Результат
самостійної
роботи за
семестр

) /

2 ) *10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на
певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної
групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях
обліку успішності, навчальних картках курсантів (студентів, слухачів), залікових
книжках. Присутність курсантів (студентів, слухачів) на проведенні підсумкового
контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо курсант (студент, слухач) не з’явився на
підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у
відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку), з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином
максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які
використовуються при розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів), становить 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені,
заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів
(перед підсумковим
контролем)

+

Кількість балів за
підсумковим
контролем

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового контролю отримав
оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен, залік) повторно.
Повторне складання підсумкового контролю (екзамену, заліку) допускається не більше
двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий
– комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні
оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Курсантам (студентам,
слухачам), які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з
навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної
заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять у
наступному семестрі. Курсанти (студенти, слухачі), які не ліквідували академічну
заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які
одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими

результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю,
відраховуються з Університету.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим
контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку), то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів,
набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали
Підсумкові бали
навчальної
= за поточний + за попередній
:
2
дисципліни
семестр
семестр
У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання
результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (роботу на
семінарських, практичних, лабораторних й інших аудиторних заняттях, виконання
самостійних навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю.
Кафедра визначає вимоги до здобувачів вищої освіти щодо засвоєння змісту навчальної
дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи,
самостійної або індивідуальної роботи. Наприклад:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання тощо.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів

Оцінка
в балах

90 – 100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89
Добре
(“зараховано”)
75 – 81

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.

68 –74

D
Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

E

35–59

FX
Незадовільно
(„не зараховано”)

1–34

F

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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