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ВСТУП 

Сьогодні в Україні особливої актуальності набуває проблема гендерних 

досліджень. У деякій мірі це віддзеркалює зміни в самому суспільному житті: 

усталені відмінності між чоловічою та жіночою ідентичностями, світоглядом та 

типовими моделями поведінки розглядаються в зовсім новому світлі. 

У Європі також, незважаючи на десятиліття політики, що сприяє 

емансипації, ґендерні відмінності й досі залишаються серйозною соціальною 

проблемою, впливають на якість життя жінок. Дослідження європейських колег 

показують, що жінки в кожній з восьми країн, які є учасниками проекту 

«Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighboring 

Countries with Different Traditions» (GEST) (561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-

CBHE-JP), мають менші шанси бути економічно активними та економічними 

незалежними, ніж чоловіки; вони також мають вищий ризик безробіття, тому, 

відповідно, через стійкі фінансові труднощі, в них підвищується ризик депресії. 

Éva Fodor [65] дослідила детермінанти думок гендерної ролі у 13 

посткомуністичних східноєвропейських суспільствах. Спираючись, в першу 

чергу, на дані опитування шести східноєвропейських країн, вона намагається 

відповісти на два запитання: 1) Чи є жінки надмірно представленими серед 

бідного населення Східної Європи і, якщо так, то де? 2) Які можливі чинники 

можуть пояснити відмінності гендерної різниці в країнах, що вивчаються? 

Аналізуючи статистичні дані, дослідниця вважає, що три з шести країн 

демонструють значні гендерні відмінності у бідності: Росія, Румунія та 

Болгарія.  

У статті Erzsébet Barát [56] надано критичний аналіз дискурсів жіночого 

втілення у внеску до серії «Що таке бути жінкою». Аналізуючи відмінність 

текстів, дослідниця враховувала чотири виміри категоризації, що створюють 

складну диференціацію феміністських голосів. Вона сприяє сучасній дискусії 

про деполітизуючі наслідки постфемінізму, виступаючи на користь ідеологічної 

критики ґендерних відносин влади. 

Arturas Tereškinas дослідив, як литовські чоловіки конструюють свою 

маскулінність щодо роботи, сім'ї, батьківства, громадянства, сексуальності, 

здоров'я, інвалідності, відстежив культурну репрезентацію у чоловічій практиці 

та сприйнятті маскулінності у 1990-2008 роках [78].  

Щоб виконувати дослідження такого рівня в поведінкових науках, слід 

використовувати математично-статистичні методи для обробки емпіричних 
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даних, отриманих методами опитування, експерименту та ін., для встановлення 

кількісних залежностей між досліджуваними явищами, перевірки статистичних 

гіпотез. Ці методи допомагають оцінити результати досліджень, сприяють 

підвищенню надійності висновків, створюють основу для теоретичних 

узагальнень. 

Однак практичне використання цих методів наштовхується на певні 

труднощі. Пояснюється це багато в чому тим, що дослідники у сфері 

поведінкових наук, як правило, не володіють спеціальними математичними 

знаннями, а математики, що їм допомагають, – знанням предмета дослідження. 

Сьогодні проблема гендерної рівності – це проблема всього українського 

суспільства, у якому порушення прав особистості, фізична недоторканість та 

моральна гідність повинні бути в центрі уваги і громадськості, і держави. 

Ефективність і результативність роботи щодо реалізації завдань гендерної 

політики на державному і місцевому рівнях залежить насамперед не від 

кількості фахівців, а від їхньої підготовки і рівня компетенції. Тому, для 

підготовки якісних спеціалістів, здатних використовувати кількісні, 

математично-статистичні методи в гендерних дослідженнях за підтримки 

проекту «Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-

neighboring countries with different traditions» до магістерської програми 

підготовки фахівців з освітніх вимірювань в Україні були включені нові 

дисципліни, зокрема передбачено вивчення курсу «Кількісні методи у 

поведінкових науках». Після вивчення дисципліни студенти зможуть 

застосувати статистичний аналіз для розв‘язування практичних задач, що 

потребують кількісних гендерних досліджень, з якими вони будуть стикатися 

як в їхньому особистому, так і професійному житті. Це сприятиме формуванню 

нових компетенцій і нового мислення українців в області гендерної рівності. 

Для навчально-методичного забезпечення вивчення курсу «Кількісні 

методи у поведінкових науках» і створений даний посібник. Перший розділ 

присвячено ознайомленню студентів із методами кількісних досліджень в 

поведінкових науках. Це – методи аналізу документів (у т.ч. контент-аналіз, як 

метод гендерного аналізу шкільних підручників та посібників для вишів), 

соціологічне дослідження, спостереження як метод наукового дослідження; 

метод анкетування, інші методи опитування. 

Розглядаються також поняття, які використовуються при проведенні 

масових статистичних досліджень, дається класифікація статистичних 
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показників. Особлива увага приділена програмно-методологічним та 

організаційним питанням статистичного спостереження, його видам, 

особливостям їх застосування. Вказані помилки, які можуть виникнути під час 

спостереження, та способи їх контролю.  

Дано визначення числових характеристик вибірки центральної тенденції, 

варіації, форми, їх властивості; різні види графічного зображення статистичних 

рядів; статистичне оцінювання параметрів генеральної сукупності. Теорія 

супроводжується прикладами використання в гендерних дослідженнях. 

У другому розділі розкриваються особливості статистичного аналізу 

емпіричних даних гендерних досліджень в поведінкових науках. Описані 

методи встановлення залежностей між різними ознаками (в т.ч. гендерними) у 

вибірці; розглянуто парну і рангову кореляції; наведені методи перевірки 

статистичних гіпотез, алгоритми і правила використання різних критеріїв. 

Третій розділ присвячено одно- та двофакторному дисперсійному аналізу. 

Описано процедуру застосування дисперсійного аналізу, наведено основні 

формули та критерії прийняття рішень, а також приклади застосування 

дисперсійного аналізу у гендерних дослідженнях.  

Кожен розділ посібника містить завдання для самостійної роботи 

студентів, питання та тестові завдання для самоконтролю 

The authors are thankful to the experts Artūras Tereškinas and Natalija 

Mažeikienė from Vytautas Magnus University in Lithuania, Dorottya Redai and 

Erzsébet Barát from Central European University in Hungary, Vasiliki Deliyanni-

Kouimtzi and Maria Papathanasiou from Aristotle University of Thessaloniki 

in Greece for their comments, advises and recommendations on the content of the 

book. 
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РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА КІЛЬКІСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 

ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ 

1.1. Методи кількісних досліджень у поведінкових науках 

Кількісні методи досліджень, у т.ч. гендерних, базуються на опитуваннях 

певної кількості респондентів і дозволяють отримати числові значення для 

аналізу. Такі дослідження призначені для вивчення об'єктивних, кількісно 

вимірюваних характеристик, наприклад, поведінки чи навчальних досягнень 

студентів. Їх застосовують тоді, коли необхідні точні, статистично надійні дані. 

Поведінкові науки – (Behavioral Sciences) – це науки, які вивчають різні аспекти 

поведінки людини в суспільстві. До поведінкових наук відносять, зокрема, 

психологію і соціологію. Останнім часом використовується більш широкий 

термін «соціально-поведінкові науки», до яких відносять також педагогіку, 

політологію, економіку й ін. 

В основі методів кількісних досліджень завжди лежать строгі статистичні 

моделі, використовують великі вибірки, що дозволяє з‘ясувати кількісні 

(числові) значення досліджуваних показників. До вибірки в кількісних 

дослідженнях висувають строгі вимоги, які базуються на теорії ймовірностей і 

математичній статистиці. Обробка інформації в таких дослідженнях 

здійснюється за допомогою впорядкованих процедур, кількісних за своєю 

природою. Результати досліджень статистично достовірні, їх можна 

екстраполювати на все населення регіону чи на ту групу, на яку спрямоване 

дослідження. 

Таким чином, до цієї групи методів емпіричних соціологічних досліджень 

відносять способи отримання інформації про досліджуваний об'єкт, що 

дозволяють виявити його кількісні характеристики. Це, наприклад, контент-

аналіз, соціологічне спостереження, соціологічний експеримент. 

Контент-аналіз  

Слово «контент» означає вміст (чи зміст) документа. Контент-аналіз – це 

якісно-кількісний метод вивчення документів, який характеризується 

об'єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у квантифікаційній 

обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів. Під документом при 

цьому розуміють не тільки офіційний текст (типу інструкції чи правового 

закону), але все написане чи вимовлене, усе, що стало комунікацією. Контент-
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аналізу піддають книги, газетні чи журнальні статті, оголошення, телевізійні 

виступи, кіно й відеозаписи, фотографії, гасла, етикетки, малюнки, інші твори 

мистецтва, а також офіційні документи. Цей метод використовується 

соціологами вже більше ста років. За його допомогою вивчалася релігійна 

символіка і популярні пісні, установлювалися відмінності еротичних 

кінокартин від порнографічних, установлювалася міра ефективності політичних 

гасел, використовуваних у виборних кампаніях, рекламах і пропаганді, 

визначалися стереотипи свідомості різних соціальних груп, відмінності в 

трактуваннях тієї самої події в різних ЗМІ, досліджувалися багато інших тем. В 

останні десятиліття даний соціологічний метод запозичили й активно 

використовують ті представники соціогуманітарних наук (юристи, історики, 

журналісти, мовознавці, літературознавці, політологи, психологи, економісти, 

педагоги, соціальні працівники, культурологи, бібліотекознавці, 

мистецтвознавці тощо), які зацікавлені у встановленні об'єктивних ознак 

різноманітних людських комунікацій. 

Контент-аналіз не відміняє необхідності звичайного (тобто змістовного) 

аналізу документів. Перший доповнює другий, їх сполучення поглиблює 

розуміння змісту будь-якого тексту. Контент-аналіз дозволяє знайти в 

документі те, що вислизає від поверхового погляду при його традиційному 

вивченні, але що має важливий соціальний зміст. Принципова відмінність цих 

методів аналізу полягає в явно вираженій строгості, формалізованості, 

систематизованості контент-аналізу. Він націлений на вироблення кількісного 

опису значеневого і символічного змісту документа, на фіксацію його 

об'єктивних ознак і підрахунок останніх. На думку ряду дослідників контент-

аналіз можна було б назвати «текстуальним кодуванням», тому що він 

припускає отримання кількісної інформації про вміст документа на основі її 

кодування. Крім того, контент-аналіз відрізняється від всіх інших способів 

вивчення документів тим, що він дозволяє «вписати» зміст документа в 

соціальний контекст, осмислити його одночасно і як прояв, і як оцінку 

соціального життя.  

Серед вимог до контент-аналізу всі дослідники, як правило, виділяють 

об'єктивність. Аналіз має проводитися за строго виробленими правилами, його 

категорії та визначення мають бути однозначними, щоб будь-який дослідник на 

тому самому об'єкті дійшов тих самих висновків, що і його попередники. Ця 

вимога – одна із основних у контент-аналізі. Щоб її дотримуватись, треба 
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здійснити перехід дослідницького матеріалу на мову гіпотез у таких одиницях, 

які дозволяють точно описати і квантифікувати текст. Це ставить перед 

дослідником дуже важливу проблему вибору категорій, одиниць аналізу та 

підрахунку. 

Крім того, до контент-аналізу ставляться вимоги систематичності, тобто 

весь зміст має бути упорядкованим через категорії, які обираються залежно від 

мети дослідження, і жодна частина змісту не повинна випасти із аналізу. Ще 

одна вимога – це вимірювальність, тобто всі елементи аналізу мають бути 

реально присутніми і зафіксованими згідно до методики аналізу, а не 

інтерпретованими дослідником. 

Для досягнення об'єктивності контент-аналізу необхідно дотримуватись 

ряду правил: 

1. Процедура контент-аналізу складається із точно визначених дій, яким 

без будь-яких змін підлягають усі об'єкти даного дослідження (це забезпечує 

можливість перевірки результатів контент-аналізу іншими дослідниками). 

2. Одиниці спостереження мають бути ясними і недвозначними з тим, 

щоб не допускати тлумачення їх кодувальниками і звести до мінімуму вплив 

суб'єктивних думок кодувальників на процес обробки. 

3. Інтерпретація результатів дослідження повинна охоплювати всі здобуті 

дані, висновки мають спиратися не на якусь частину результатів, а враховувати 

їх всі без винятку. 

Контент-аналіз часто використовують як метод ґендерного аналізу 

освітніх документів, програм для середньої та вищої школи, шкільних 

підручників, посібників для вишів та ін. Зокрема, С. Вихор досліджувала чи є 

сучасні підручники для середньої ланки гендерно типізованими, тобто подають 

«чоловічі» цінності як єдині й універсальні, а жіночими цінностями визначено 

тільки материнство і сім'я; чи мова підручників містить / не містить сексистські 

установки; чи адекватно / неадекватно представлені жінки у навчальних 

матеріалах [8]. На думку дослідниці, ґендерний аналіз підручників з 

математики повинен включати: 1) оцінку того, як кількісно і якісно 

представлені у підручниках обидві статі; 2) аналіз текстів на предмет 

андроцентризму мови; 3) аналіз змісту текстових задач та зображень на 

наявність елементів сексизму та ґендерних стереотипів. Ґендерний аналіз 

шкільних програм, підручників, посібників та методичної літератури 

залишається поза увагою дослідників у зв‘язку з невеликою кількістю 
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спеціалістів з ґендерної тематики, а також нестачею фахівців, які однаково 

добре володіють «ґендерним кутом зору» і методикою викладання того чи 

іншого предмета. Результати використання методу контент-аналізу в дослід-

женнях викладено також у статтях Шабелян І.М. [47], Ріжняка Р.Я. [34] та ін. 

[10; 25; 32]. 

Спостереження  

Спостереження – загальнонауковий метод, широко використовуваний у 

природознавстві, а також у повсякденному житті. Його застосування в 

поведінкових науках має обмеження, тому що далеко не всі явища піддаються 

безпосередньому візуальному і слуховому сприйняттю. Але коли дослідник має 

справу з об'єктами, які можна спостерігати, тобто сприймати за допомогою 

зору і слуху, він зобов'язаний робити це. 

Спостереження має низку переваг у порівнянні з іншими кількісними 

методами. Головні з них – безпосередній зв'язок дослідника з об'єктом його 

вивчення, відсутність ланок, що опосередковують, оперативність отримання 

інформації. Ці достоїнства, однак, не виключають ряд недоліків. Спостерігач 

вільно чи мимоволі впливає на досліджуваний процес, вносить у нього щось 

таке, що не притаманне його природі. Оперативність же обертається 

локальністю, обмеженістю досліджуваної ситуації, нездатністю охопити 

сукупність всіх ознак пізнавального явища. Інакше кажучи, цей метод дуже 

суб'єктивний, особистісні якості спостерігача неминуче позначаються на його 

результатах. Тому, по-перше, останні підлягають обов'язковому повторному 

огляду іншими методами, по-друге, до поведінки спостерігачів пред'являються 

особливі вимоги. Характер цих вимог залежить, насамперед, від того, яку 

різновидність спостереження вони здійснюють. Розрізняють декілька типів 

спостереження у поведінкових науках: 

 невключене і включене спостереження, підрозділяючи останнє на сховане 

(інкогніто) і відкрите; 

 лабораторне, польове і лабораторно-польове спостереження; 

 стандартизоване і нестандартизоване спостереження; 

 систематичні, епізодичні і випадкові спостереження. 

Найпопулярнішим серед дослідників є включене спостереження, коли 

дослідник безпосередньо входить у соціальний процес і групу, яку він вивчає, 

коли він контактує і діє разом з тими, за ким спостерігає. Це дає змогу 
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досліджувати явище зсередини, глибоко вникнути в суть проблеми, зрозуміти 

причини її виникнення і загострення. 

Польове спостереження відбувається у природних умовах. Лабораторне 

(експериментальне) – спостереження в штучно створюваних умовах. Ступінь 

цієї штучності може бути різною: від мінімуму в невимушеній бесіді у звичній 

обстановці до максимуму в експерименті з використанням спеціальних 

приміщень, технічних засобів і примусових інструкцій. На противагу 

польовому цей вид спостереження майже завжди пов‘язаний із застосуванням 

інших емпіричних методів: або як супутній їм, або як їх невід'ємний компонент. 

За часом спостереження бувають систематичні (заздалегідь заплановані 

спостереження, що мають чітко визначену мету, проходять за складеним 

графіком), епізодичні (нестрогі спостереження без певного плану, які 

повторюються довільним чином, в міру необхідності) й випадкові (не 

заплановані заздалегідь спостереження, що здійснюються в силу несподівано 

сформованих обставин).  

Стандартизоване – спостереження, здійснюване за заздалегідь 

розробленою схемою, яка визначає форму фіксації та перелік параметрів, які 

підлягають реєстрації. Саме тут використовують іноді бланки спостереження. 

Застосовується, коли досліджуваний процес або явище в цілому зрозумілі і 

потрібно лише відстежити їх елементи, уточнити деталі, отримати додатковий 

матеріал. Переваги: чіткість та можливість порівняння даних, система 

кількісних оцінок спостережуваних фактів. Нестандартизоване – 

нерегламентоване спостереження, при якому опис того, що відбувається 

виробляється спостерігачем у вільній формі. Зазвичай використовується коли 

потрібно сформувати загальне уявлення про об‘єкт і закономірності його 

функціонування. Перевага методу – в його можливості по-новому поглянути на 

об‘єкт, побачити не помічені раніше закономірності і факти. 

Експеримент  

Даний метод найбільш ефективний для перевірки пояснювальних гіпотез. 

Він дозволяє установити наявність чи відсутність впливу визначеного фактора 

(їх деякої сукупності) на досліджуваний об'єкт, тобто знайти причинно-

наслідкові зв'язки. Експеримент може проводитися в різних формах. 

Розрізняють уявні й натурні експерименти, розділяючи останні на лабораторні і 

польові. Уявним експериментом називають спеціальну технологію 
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інтерпретації отриманої інформації про досліджуваний об'єкт, що виключає 

втручання дослідника в процеси, які відбуваються в об'єкті. 

Методи опитування 

Анкетування – письмова форма опитування, яка здійснюється, як 

правило, для з‘ясування біографічних даних, поглядів, ціннісних орієнтирів, 

соціальних настанов особистісних рис опитуваних. Воно доцільне в двох 

випадках: а) коли потрібно опитати велике число респондентів за відносно 

короткий час; б) респонденти повинні ретельно подумати над своїми 

відповідями, маючи перед очима надруковані запитання. Застосування 

анкетування для опитування численної групи респондентів, особливо з питань, 

які не потребуюють глибоких міркувань, не виправдане: у такій ситуації 

доцільніше поговорити з респондентом віч-на-віч. 

Типи анкетного опитування за кількістю охоплення опитуваних: повне 

(охоплюються великі групи людей) і вибіркове (опитування певної групи 

учасників); за характером спілкування: особисте (безпосереднє опитування) та 

заочне (поштою, телефоном); за формою здійснення: групове та індивідуальне; 

за формою проведення: усне (за типом інтерв‘ю) та письмове (робота з 

бланковими анкетами); за способом вручення анкет: поштове та роздавальне 

[37]. Анкетування рідко буває загальним (охоплюючим усіх членів 

досліджуваної спільності), набагато частіше воно має вибірковий характер. 

Тому вірогідність і надійність отриманої анкетуванням інформації залежить, 

насамперед, від репрезентативності вибірки. 

Анкета є набором запитань, кожне з яких логічно пов‘яза-не з головним 

завданням дослідження. Важливими характеристиками анкети є її структура, 

послідовність запитань, мова та стиль їх формулювання, оформлення, 

рекомендації щодо заповнення анкети. Відповіді даються змістовнішими і 

повнішими, коли в анкету включена невелика кількість запитань (10). Після 

складання запитань анкету треба перевірити у пробному дослідженні на 

невеликому масиві опитуваних, що дає можливість уточнити запитання, 

відкинути невдалі формулювання, внести необхідні корективи у зміст та 

послідовність збору інформації. 

Структура анкети складається з трьох частин: вступної, основної, 

демографічної. Мета вступної частини – зацікавити, стимулювати респондента 

та полегшити йому відповіді на запитання анкети. Розпочинається анкета, як 
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правило, зі звертання до респондента. Наприклад: «Шановний студенте!» Потім 

у вступній частині зазначають, хто та з якою метою проводить опитування, 

дають інструкції щодо її заповнення, вказують як повернути заповнену анкету. 

Основна частина формується із запитань, які дають інформацію про певні події, 

факти, судження респондентів у галузі досліджуваної проблеми. Демографічна 

частина містить паспортні характеристики опитуваних: вік, ступінь освіти, 

кваліфікацію тощо. 

Під час складання анкети треба дотримуватися таких основних вимог: 

– запитання мають так характеризувати явище, щоб очікувані відповіді на 

них могли бути вірогідними;  

– запитання можуть бути як прямі, так і непрямі, як з варіантами 

відповідей, так і без них;  

– формулювання запитання не повинне схиляти до певної відповіді;  

– варіанти відповідей повинні мати однозначне трактування;  

– кількість варіантів відповідей повинна забезпечувати максимально 

можливу їх вірогідність;  

– пропонувати контрольні комбінації запитань: прямі, опосередковані 

запитання;  

– особисті, безособові запитання;  

– передбачати попередню перевірку степеня розуміння запитань на 

невеликій кількості учнів і здійснювати корегування змісту анкети [37].  

Перевага анкетування полягає в тому, що воно є порівняно економічним 

методом збору даних і дає можливість аналізувати й обробляти їх за допомогою 

математичної статистики; забезпечує індивідуальний підхід до кожного з 

опитуваних осіб, що створює атмосферу довіри; є джерелом одержання 

додаткової інформації. Недоліком є те, що під час проведення анкетування 

складно проконтролювати вірогідність відповідей, важко порівнювати 

результати. Цей метод наукового дослідження особливо ефективний під час 

масових опитувань. 

Вірогідність даних анкетного опитування перевіряють повторним 

анкетуванням за тією ж процедурою тих самих осіб (визначається постійність 

інформації), а також контролем даних анкетного опитування за допомогою 

інших методів [37]. 
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Інтерв’ювання – форма очного проведення опитування, при якому 

дослідник знаходиться в безпосередньому контакті з респондентом. Цей метод 

кращий за анкетування з таких причин:  

· запитань без відповідей при ньому практично не буває;  

· невизначені чи суперечливі відповіді можуть бути уточнені;  

· мається можливість спостереження за респондентом і фіксації не тільки 

його вербальних відповідей, але й невербальних реакцій;  

· отримувана інформація повніша, глибша і достовірніша порівняно з 

анкетою. 

За кількістю учасників виділяють індивідуальне (одна особа) і групове 

(кілька осіб) інтерв‘ю. За формою – стандартне (відбувається за суворо 

розробленим текстом), творче (передбачає певну свободу запитань і відповідей 

на них), глибоке (межує з особистісно-довірливою бесідою) [37]. 

Головний недолік методу інтерв‘ювання – його мала оперативність, 

істотні витрати часу, необхідність великого числа інтерв‘юерів, неможливість 

його використання в ситуаціях короткострокових масових опитувань. Для 

починаючих дослідників він викликає чимало труднощів, тому що вимагає 

спеціальної підготовки і солідного тренінгу. До того ж різні види інтерв‘ювання 

припускають наявність у дослідника неоднозначних наборів знань і умінь. 

Під час проведення інтерв‘ю досліднику слід уникати типових помилок:  

· ситуативних (неправильний вибір місця та часу розмови; не 

попередження опитуваного);  

· соціологічних (відсутність техніки опитування, припущення мовних 

огріхів);  

· психологічних (упереджене ставлення до опитуваного, оцінка результатів 

за стереотипом) [43]. 

Пресове опитування – різновид анкетування, що здійснюється за 

допомогою періодичної преси. Основні переваги: оперативність, масовість, 

економічність, відвертість респондентів, обумовлена добровільністю їх участі в 

опитуванні. Головні його недоліки: низька репрезентативність, невисокі 

показники повернення заповнених анкет, що збільшуються великим їх 

вибракуванням, нечисленність запитань, перевага закритих запитань, обмежені 

можливості застосування шкальних, табличних, діалогових, менюподібних, 

контрольних і фільтруючих запитань, імовірність впливу на респондента інших 

осіб. 
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Поштове опитування – форма анкетування за допомогою пошти, що 

припускає розсилання анкет (за спеціально підібраними адресами) тим особам, 

які у сукупності репрезентують досліджуваний об'єкт. 

Телефонне опитування – специфічний синтез анкетування й 

інтерв‘ювання, використовуваний, як правило, у рамках одного міста чи іншого 

населеного пункту. Популярність використання цього методу в сучасних 

українських умовах підвищується, особливо, у періоди виборчих кампаній. 

Основні переваги: оперативність, короткостроковість і економічність. Головний 

недолік зумовлений неможливістю дотримання правила репрезентативності 

вибірки. Це обставина зумовлена відсутністю телефонів у певних соціальних 

груп населення; великою кількістю відмов абонентів від опитування з 

різноманітних причин і приводів; багатьма іншими факторами. 

Різновидом опитування є тестування, яке проводиться з метою 

виявлення суттєвих ознак об‘єкта, засобів його функціонування, 

використовується в лабораторних експериментах, коли масове опитування через 

анкетування неможливе. Тестування – це науково обґрунтований процес 

вимірювання (за допомогою тестів) якості властивостей особистості. 

Тест – інструмент, що складається із кваліметрично вивіреної системи 

тестових завдань, стандартизованої процедури проведення, із заздалегідь 

спроектованої технології обробки та аналізу результатів, призначений для 

вимірювання якостей та властивостей особи, зміна яких можлива в процесі 

навчання. 

У рамках існуючих обмежень на сьогоднішній день метод тестування є як 

найбільш потужним, надійним і об'єктивним засобом при вирішенні широкого 

спектру завдань.  

Тестування інколи проводять двічі – на початковому етапі дослідження, де 

воно виконує діагностичну функцію, і при завершенні дослідження, де воно 

виконує верифікаційну функцію. Тести складають так, щоб однозначно виявити 

ті чи інші властивості опитуваних. 

Розрізняють формальні і неформальні ситуації тестування, у ході перших 

передбачають отримати відповіді на стереотипні запитання, другі проводять у 

формі бесіди на тему. Головною умовою при цьому є створення атмосфери 

психологічного комфорту й довіри. Тестування, на відміну від інших методів, 

дає змогу виявити індивідуальні характеристики об'єкта дослідження. 

У педагогічній практиці використовуються переважно два вида тестів: 
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1. Тести досягнень, які призначені для з‘ясування рівня засвоєння знань, 

умінь у процесі навчання, по завершенні вивчення теми, розділу або всієї 

навчальної дисципліни, під час атестації випускників по закінченні навчального 

закладу. Використовують їх на всіх етапах дидактичного процесу. Вони можуть 

забезпечити всі види контролю, облік успішності й академічних досягнень. 

2. Тести інтелекту, які повинні з‘ясовувати стан мислення, пам‘яті, уваги 

та інших, характеристик психічного розвитку особи. 

Тести можна також класифікувати за потрібним для відповіді на запитання 

розумовим процесом: спогад; застосування знань; інтеграція; синтез і вміння 

приймати рішення. 

За формою проведення тести бувають: індивідуальними та груповими; 

усними та письмовими; бланковими; предметними; апаратурними та 

комп‘ютерними. 

Групові бланкові тести дозволяють охопити велику групу випробуваних 

одночасно, дають можливість спрощення функцій експериментатора (читання 

інструкцій, точне дотримання часу), більш однакові умови проведення. 

Тести досягнень, що використовуються для визначення рівня професійної 

підготовки фахівців, отримали назву тести професійної компетенції. 

Тест професійної компетентності – це система контрольних завдань 

стандартизованої форми, орієнтованих на вимір і оцінку обсягу, повноти, 

системності, міцності та осмислення професійних знань, а також дієвості і 

самостійності умінь випускника вищого навчального закладу, які дозволяють 

співставити рівень його досягнень у процесі професійної підготовки з 

еталонними вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики до професійних 

умінь, які характеризують здібність і здатність випускника виконувати 

соціально-виробничі функції на певному рівні кваліфікації та кваліфікаційної 

спеціалізації в конкретній сфері праці.  

У процесі використання опитувальних методів необхідно дотримуватися 

принципу репрезентативності – достатності фактичного матеріалу. Так, якщо 

вивчають гендерні стереотипи молоді, то опитування має охоплювати всі групи 

молоді – учнів (студентів) і не учнів (не студентів), міську і сільську молодь, яка 

проживає в різних регіонах країни. При недотриманні цих умов 

репрезентативність і мета дослідження не будуть досягнуті. Для дослідження 

треба мати уявлення про вибірковий метод, генеральну і вибіркову сукупність. Ці 

поняття будуть розглянуті у наступному підрозділі 1.2. 
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Питання для самоконтролю 

1. Що розуміють під «кількісними методами досліджень»? 

2. Які науки називають поведінковими? 

3. Що являє собою контент-аналіз? 

4. Сформулюйте вимоги до контент-аналізу. 

5. Класифікуйте контент-аналіз за типами. 

6. Що таке анкетні опитування та інтерв'ю? 

7. Які ще різновиди опитувань ви знаєте? 

8. Наведіть класифікацію видів анкетування. 

9. Вкажіть переваги анкетного опитування та його недоліки. 

10. Які види інтерв‘ю ви знаєте? 

11. У яких сферах використовують тестові методи?  

12. Визначте та охарактеризуйте види тестів за їх функціональною ознакою.  

13. Які класифікації тестів розрізняють?  

Практичні завдання 

1. Опрацюйте джерела [8; 10; 25; 32; 34; 47], зверніть увагу на ґендерний аналіз 

підручників, описаний в деяких з них. Проведіть ґендерно чутливий контент-

аналіз деякого (на власний вибір) шкільного підручника (або його розділу). 

2. Складіть декілька запитань до анкети для ґендерного дослідження на одну із 

запропонованих тем (тему також можна обрати самостійно) 

Перелік тем: 

· Дослідження ґендерних стереотипів серед першокурсників (факультет 

обрати самостійно). 

· Внутріособистісний ґендерний конфлікт у контексті сімейних відносин. 

· Ґендерний аналіз українських родинних традицій. 

· Сутність та сприйняття фемінізму: подолання стереотипів. 

· Ґендерна проблематика в світовій літературі. 

· Дослідження ґендерних стереотипів у розподілі сімейних обов‘язків між 

чоловіком і дружиною. 

· Особливості й напрямки реалізації ґендерної ідентичності у сім‘ї (або в 

інших життєво важливих сферах – обрати самостійно). 

· Ґендерні конфлікти, пов‘язані з рольовою поведінкою подружжя. 

· Чи залежить рівень успішності студентів від відвідування ними занять? 
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· Чи відповідає сучасним вимогам підготовка майбутніх вчителів 

математики (інший фах можна обрати самостійно) у нашому закладі? 

3. Складіть питання для проведення інтерв‘ю з метою дослідження читацької 

аудиторії різних вікових категорій для з‘ясування переваг певних тематичних 

видань (музичних уподобань, театральних вистав тощо). 

4. Сконструюйте тестові завдання для дослідження певних загальнокультурних 

знань серед студентів нашого університету (тематику можна обрати 

самостійно). 

5. Виконайте одне із досліджень (п. 2-4), за результатами анкетування 

(інтерв‘ювання, тестування) підготуйте повідомлення на 7-10 хв.  

1.2. Організація статистичного дослідження 

Статистичне дослідження вимагає спеціальної підготовки для проведення 

його на високому науковому рівні. 

Статистичне дослідження – це науково організований процес, в якому 

за єдиною програмою проводиться спостереження за певними явищами і 

процесами, збір, реєстрація первинних емпіричних даних, їх обробка та аналіз. 

Будь-яке дослідження починається з обліку фактів та збору первинного 

матеріалу, який залежно від мети та завдання роботи може бути різнобічним за 

своїм змістом та способами отримання. Завданням статистичного дослідження 

є збір об‘єктивної, вірогідної та повної за обсягом інформації. 

Процес статистичного дослідження можна розділити на етапи: 

· складання плану статистичного дослідження, розробка його програми; 

· реєстрація та збір статистичного матеріалу; 

· зведення та групування даних; 

· статистичний аналіз емпіричних даних; 

· впровадження результатів дослідження в практику. 

Статистичне дослідження завжди проводиться за певним планом, який 

включає як програмні, так і організаційні питання і визначається завданням 

статистичного спостереження, яке повинно забезпечити повну і різнобічну 

характеристику досліджуваного явища. Таким чином, складання плану 

дослідження передбачає вирішення ряду організаційних питань, які полягають 

у формулюванні мети, завдань дослідження, виборі об‘єкта та одиниці 

спостереження, місця і терміну проведення дослідження, джерел отримання 
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інформації, форми практичної реалізації, а також методів статистичного 

дослідження. 

Мета статистичного дослідження відповідає на питання «для чого 

вивчати?» Вона передбачає визначення притаманних явищу закономірностей та 

зв‘язків цього явища з іншими, перспективи практичного застосування 

результатів дослідження. Крім мети, необхідно визначити, що саме підлягає 

обстеженню – встановити його об’єкт, тобто статистичну сукупність осіб чи 

явищ, що складається з одиниць, фактів, які підлягають вивченню. Об‘єкт 

статистичного спостереження повинен мати межі визначеної для вивчення 

сукупності. 

Статистична сукупність – це впорядкована множина існуючих 

елементів (однорідних у певному відношенні), поєднаних спільними, 

притаманними кожному елементу множини, властивостями, умовами та 

причинами існування і розвитку. Статистична сукупність зовсім не обов′язково 

вміщує велику кількість одиниць, вона може бути і досить маленькою, 

наприклад, обсяг сукупності малої вибірки може складати іноді 5-10 одиниць. 

Статистична сукупність складається з реально існуючих матеріальних об′єктів, 

які підлягають дослідженню. Наприклад: такими об′єктами можуть бути 

навчальні заклади, сім′ї, студенти, громадяни будь-якої країни тощо. 

Одиниця статистичної сукупності – це окремий елемент множини, який 

має всі властивості, притаманні досліджуваній сукупності. Одиниця сукупності 

є носієм ознак, значення яких підлягають реєстрації. Наприклад, студенти 

університету – це сукупність, кожен студент – її елемент, який має спільні з 

іншими елементами ознаки: стать, вік, спеціальність, екзаменаційні оцінки 

тощо. 

Реєстрацію та збір статистичного матеріалу здійснюють за допомогою 

статистичного спостереження. Організаційні питання передбачають 

визначення джерел, способів збору даних, встановлення термінів проведення 

спостереження тощо. 

Первинну одиницю, від якої одержують інформацію, називають одиницею 

статистичного спостереження. Одиниці сукупності та одиниці 

спостереження можуть збігатися, наприклад, при вивченні суспільної думки 

населення це – кожний респондент – людина, яка висловлює свою думку.  
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Види статистичного спостереження: 

 За повнотою охоплення одиниць сукупності спостереження може бути: 

 суцільним – реєструються усі без винятку одиниці сукупності; 

 несуцільним – реєструється певна частина одиниць сукупності. 

Залежно від завдань дослідження і характеру об‘єкта несуцільне 

спостереження може здійснюватися способом основного масиву, 

монографічним, анкетним, вибірковим або через моніторинг (див. Глосарій); 

при цьому має забезпечуватися репрезентативність відібраної частини 

елементів, вона має відтворювати властивості усієї сукупності елементів 

(висновки роблять за відібраною частиною про ціле). Найпоширенішим є 

вибіркове спостереження. 

 За часом реєстрації даних спостереження може бути: 

 поточним – систематична реєстрація фактів щодо явищ у міру їх 

виникнення; 

 періодичним – проводиться через певні, як правило, рівні проміжки часу; 

 разовим – виконується за необхідністю. 

 За способом одержання відомостей (первинних емпіричних даних) 

у спостереженні застосовують: 

 безпосередній облік (дослідник особисто реєструє факти); 

 документальний облік (джерелом відомостей є відповідні документи); 

 опитування (відомості фіксуються зі слів респондентів). 

Різні види та форми статистичного спостереження можуть бути поєднані, 

взаємно доповнювати одне одного. Високу точність результатів дослідження 

гарантує вибірковий метод за умови правильної організації. Вибіркове 

обстеження вимагає менше часу, кадрів, коштів, може бути глибшим за 

програмою, що є перевагою перед суцільним дослідженням. 

Помилки спостереження – це розбіжності між даними спостережень та 

реальними даними. Залежно від причини виникнення розрізняють 

 помилки репрезентативності – властиві тільки несуцільному 

спостереженню, виникають в результаті некоректного формування 

вибіркової сукупності, яка недостатньо адекватно відтворює склад 

досліджуваної (генеральної) сукупності; 

 помилки реєстрації – виникають при будь-якому спостереженні внаслідок 

неправильного встановлення або неправильного запису фактів. Такі 
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помилки бувають випадковими: описки, незнання, неуважність, – або 

систематичними: навмисне викривлення фактів, приховування, 

некомпетентність, неосвіченість. 

Систематичні помилки є більш небезпечними. Вони призводять до 

викривлення загальних підсумків, оскільки завжди мають однакову тенденцію 

чи до збільшення, чи до зменшення значень показників по кожній одиниці 

спостереження. Тому величина показника по сукупності в цілому включатиме 

накопичену помилку.  

Випадкові помилки виникають внаслідок дії випадкових факторів. Вони 

можуть відхиляти дані спостереження в бік збільшення або зменшення, проте 

деякою мірою взаємознищуються у відповідності до закону великих чисел і не є 

небезпечними. 

Помилки, допущені під час збору даних не можуть бути виправлені 

пізніше, тому під час збору інформації необхідно застосовувати засоби 

контролю даних, а саме: 

 зовнішній – контроль повноти даних – здійснюється візуально при 

перевірці наявності даних за всіма одиницями та позиціями; 

 арифметичний – базується на використанні кількісних зв′язків між 

значеннями різних показників і полягає у перевірці (перерахунку) усіх 

узагальнених показників; з його допомогою можна встановити розмір 

помилки та виправити її; 

 логічний – базується на сумісності даних і полягає у зіставленні 

відповідей респондентів за їх логічним зв‘язком, наприклад, порівнянні 

віку з сімейним станом, освітою; виду діяльності з джерелом засобів 

існування тощо. Такий контроль лише встановлює наявність помилки, а 

не її розмір. 

Для виправлення помилок, що встановлені в результаті логічного та 

арифметичного контролю, треба повторно звернутися до джерела вихідних 

даних. 

Статистична закономірність – це кількісна закономірність змін у 

просторі та часі масових явищ і процесів суспільного життя, які складаються з 

множини елементів (одиниць сукупності). Це форма прояву причинного 

зв‘язку, виражена у послідовності, регулярності, повторюваності подій, якщо 

причини (умови), що викликали ці події не змінюються або мають незначні 

зміни. Характерною особливістю статистичної закономірності є те, що вона 
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властива не окремим одиницям сукупності, а усій сукупності в цілому і 

виявляється лише в масових явищах при значній кількості одиниць сукупності. 

Пояснити це можна так: формування масового процесу відбувається під 

впливом основних причин (загальних) і причин випадкових (індивідуальних). 

Якщо кількість подій достатньо велика, вплив випадкових причин усувається, 

взаємно урівноважується (закон великих чисел). Наприклад, успішне навчання 

окремих студентів залежить від загальних для усіх студентів причин 

(організація навчального процесу, наявність в достатній кількості підручників, 

комп‘ютерів та спецобладнання), а також від індивідуальних (бажання, 

здібності, стан здоров‘я, матеріальні умови). Якщо дослідити рівень успішності 

багатьох студентів у нормальних (середніх) умовах навчання, то виявиться, що 

навчаються вони переважно добре, оскільки загальні причини є основними. 

Статистичний показник – це узагальнююча кількісна характеристика 

властивостей сукупності загалом чи її частин зокрема щодо конкретних умов 

місця і часу. Якісний зміст показника визначається суттю явища і знаходить 

своє відображення у назві. Кількісну сторону представляють число та 

розмірність (вимірник). Наприклад: середня заробітна плата працівників 

України за грудень 2018 року становила 10573 грн. 

Значення статистичних показників отримують розрахунковим шляхом. 

Це може бути простий підрахунок одиниць сукупності (кількість студентів 

академічної групи – 21 чол.), сума їх значень ознаки (з них: дівчат – 14 чол., 

хлопців – 7 чол.), порівняння двох або декількох величин (дівчат у 2 рази 

більше) чи більш складні розрахунки (частка дівчат у групі – 67%). Важливо 

правильно визначити зміст статистичних показників та методи їх побудови. 

Ознака – це статистичний еквівалент властивостей (рис, якостей), що 

притаманні елементам (одиницям) сукупності і відображують їх сутність, 

характер та особливість. Наприклад, рівень акредитації, факультети, відділення, 

спеціалізації, термін та форми навчання є ознаками закладів освіти. За 

характером вираження ознаки поділяються на: 

· атрибутивні (описові, якісні) – не мають кількісного вираження, а лише 

словесне. Не піддаються прямому числовому визначенню; їх можна 

виразити тільки числом одиниць в сукупності або реєстрацією наявності чи 

відсутності властивостей, наприклад: стать, професія, ім‘я та інші; 
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· кількісні (варіаційні) – мають числове вираження. На відміну від якісних 

вони можуть бути вимірюваними, тобто визначеними шляхом вимірів, 

зважувань і підрахунків (чисельність, вага, зріст, стаж тощо). 

Варіація – це зміна величини ознаки в статистичній сукупності, тобто 

наявність в одиниць сукупності різних значень ознаки, що є наслідком впливу 

на елементи сукупності різних причин (факторів). Наприклад, «стать» чоловіча 

або жіноча, «вік»  18, 23, 25 тощо. Рівень значення ознаки у окремих елементів 

може вимірюватися за допомогою номінальної шкали (шкали якісних величин, 

найменувань), порядкової (рангової) шкали, метричної шкали (кількісних 

величин). 

Шкала − це числова система, що відображає досліджувані властивості та 

ознаки об‘єкта. Розрізняють такі види шкал: 

Номінальна шкала (шкала найменувань, класифікації) є атрибутивною. 

Якщо дані вимірюють за номінальною шкалою, то над ними можливі 

тільки операції порівняння, такі як «рівні» або «нерівні». Дані номінальної 

шкали необхідні для ідентифікації певного об‘єкта – номер методики навчання, 

назва спеціальності, професії і т. ін. 

Найпростіша номінативна шкала називається дихотомічною. Ознаки, що 

вимірюються за дихотомічною шкалою, можна кодувати: двома цифрами, 

наприклад, 0 і 1, або 1 і 2; двома буквами, наприклад, А і Б, α і β; будь-якими 

двома відмінними один від одного символами, наприклад, & і #, * і **. 

Ознаку, виміряну за дихотомічною шкалою, називають альтернативною. 

У дихотомічній шкалі всі об'єкти, ознаки або властивості, що вивчаються, 

розбиваються на два класи, що не перетинаються. Дослідник, наприклад, 

ставить питання про наявність досліджуваної ознаки у випробовуваного чи її 

відсутність. 

Порядкова шкала (шкала  рангів) 

Якщо дані вимірюють за шкалою порядку, їх можна порівняти за 

величиною «більше», «менше» або «рівні». За такою шкалою вимірюють, 

наприклад, експертні оцінки, вік респондентів і т. ін. Ранжування, оцінювання, 

в тому числі педагогічне, дають порядкові шкали. 

Побудова шкали порядку – процедура більш складна, ніж створення 

шкали найменувань. Вона дозволяє зафіксувати ранг, або місце, кожного 

значення змінної по відношенню до інших значень. Класичним прикладом 

використання порядкових шкал є тестування особистісних рис, а також 
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здібностей. Більшість же фахівців в області тестування інтелекту вважають, що 

процедура вимірювання цієї властивості дозволяє використати інтервальну 

шкалу і навіть шкалу відношень. 

У порядковій (ранговій) шкалі повинно бути не менше трьох класів. 

Наприклад, відповіді на питання: «так», «не знаю», «ні»; або рівень 

досліджуваної ознаки – низький, середній, високий; і т.п., так, щоб можна було 

розставити рівні виміряної ознаки у порядку зростання або спадання. Від класів 

просто перейти до чисел, якщо вважати, що нижчий клас отримує ранг (код або 

цифру) 1, середній – 2, вищий – 3 (або навпаки). Чим більше число класів, на 

які розбита вся експериментальна сукупність, тим ширші можливості 

статистичної обробки отриманих даних і перевірки статистичних гіпотез. При 

кодуванні порядкових змінних їм можна приписувати будь-які цифри (коди), 

але в цих кодах (цифрах) обов'язково повинен зберігатися порядок, тобто, 

кожна наступна цифра повинна бути більше (або менше) попередньої. 

Метричні шкали (шкали кількісних величин) розділяють на два типи: 

шкала інтервалів і шкала відношень. 

За допомогою шкали інтервалів можна порівнювати два об'єкти. При 

цьому з'ясовують, на скільки більш або менш виражена певна властивість у 

одного об'єкта, ніж у іншого. Класичним прикладом застосування цієї шкали у 

фізиці є вимірювання температури за Цельсієм. Шкала інтервалів має 

масштабну одиницю, але положення нуля на ній довільне. 

Шкала відношень відрізняється від шкали інтервалів тим, що на ній 

визначене положення нуля, тобто початку відліку. Крім визначення рівності, 

рангового порядку, рівності інтервалів досліднику відомо рівність відношень, 

тобто можна сказати, у скільки разів один об'єкт більше або менше іншого. 

Класичний приклад – шкала температур Кельвіна. Такою шкалою кодується 

також вага, зріст, довжина тощо. Саме в шкалі відношень відбуваються точні і 

надточні вимірювання в природничих науках, психофізіології, психогенетиці та 

ін. Вимірювання маси, часу реакції і виконання тестового завдання – області 

застосування шкали відношень. Відмінністю цієї шкали від абсолютної є 

відсутність «природної» масштабної одиниці. 

Абсолютна шкала відрізняється від шкали відношень тим, що має 

природну одиницю вимірювання. Кількість правильно розв‘язаних задач 

(«сирий» бал), якщо задачі еквівалентні, – один з прикладів вимірювання за 

абсолютною шкалою. 
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В емпіричних дослідженнях найбільш використовуваною є шкала 

порядку. Від шкали вимірювання (табл. 1.1) залежить можливість знаходження 

числових характеристик (див. п. 1.3) і застосування певного статистичного 

методу. 

Таблиця 1.1 

Шкали вимірювань та їхні характеристики 

Назва шкали, мета 

використання 

Характеристика Приклади Числові 

характеристики 

Номінальна шкала 

(шкала найменувань, 

класифікації) 

(nominal scale). 

 

Використовується з 

метою відрізнити 

один об‘єкт від 

іншого. 

Полягає у 

присвоєнні деякій 

ознаці (власти-

вості, об‘єкту) 

певного позна-

чення (символа, 

«імені»). При вимі-

рюванні в цій 

шкалі здійснюється 

класифікація або 

розподіл на класи, 

що не перетина-

ються. Символи не 

несуть жодної 

інформації, 

операції з ними не 

мають змісту. 

Дихотомічні: 

«Так» і «Ні»; 

«За» і «Проти»; 

«Повна сім‘я» і 

«Неповна сім‘я»; 

«Розв‘язано 

правильно» і 

«Розв‘язано 

неправильно або 

не розв‘язано» 

 

Сімейний стан, 

національність, 

релігійна 

належність тощо. 

Частоти, відносні 

частоти, мода, коре-

ляція якісних ознак 

Порядкова шкала 

(шкала  рангів) 

(ordinal scale). 

 

Використовується 

для упорядкування 

об‘єктів. 

Класифікує рівні 

вимірюваної 

ознаки за 

принципом: 

«менше-більше», 

«нижче-вище», 

«слабкіше-

сильніше». 

Числові значення 

порядкової шкали 

не можна додавати, 

віднімати, ділити і 

множити, їх можна 

тільки 

порівнювати. 

Шкільні оцінки 

від 1 до 12; 

закодовані рівні 

від низького до 

високого (напри-

клад, 1-

слабковстигаючі 

учні, 2-середні 

учні, 3-сильні 

учні), ранжовані 

ієрархії переваг 

або цінностей. 

Частоти, відносні 

частоти, мода, меді-

ана. Для 

встановлення 

зв‘язку двох вимі-

рювань допустима 

порядкова 

кореляція (τ-

Кендела і r-

Спірмена) 
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Шкала інтервалів 

(interval scale). 

Використовується 

для вимірювання 

метричних даних, 

якщо точка відліку 

умовна або відсутня, 

а інтервали між 

позиціями шкали 

рівні між собою. 

Кожне з можливих 

значень 

вимірюваної 

величини 

віддалене від 

найближчого на 

однаковій відстані, 

нуль умовний. До 

даних можна засто-

сувати операції: 

порівняння − 

«більше», 

«менше», «рівні»; 

додавання і 

віднімання. 

Тестові шкали, 

які спеціально 

вводять при 

обґрунтуванні 

їхньої рівноінтер-

вальності 

Частоти, відносні 

частоти, середнє 

значення, мода, 

медіана, дисперсія, 

коефіцієнти асимет-

рії, ексцесу й інші. 

Для оцінки величи-

ни статистичного 

зв‘язку між змінни-

ми застосовують 

коефіцієнт лінійної 

кореляції Пірсона. 

Шкала відношень 

(ratio scale). 

 

Використовується 

для вимірювання 

метричних даних, 

якщо точка відліку 

(нульова точка) 

відповідає повній 

відсутності вимі-

рюваної ознаки або 

властивості, а 

інтервали між 

позиціями шкали 

рівні між собою. 

Має всі 

властивості 

інтервальної шкали 

і фіксований нуль, 

який означає повну 

відсутність ознаки 

або властивості. 

Дані можна 

порівняти за 

величиною та 

виконати всі 

арифметичні 

операції: дода-

вання, віднімання, 

множення і 

ділення. 

Допускає викорис-

тання різноманіт-

них статистичних 

методів 

Зріст, вага; 

показник сили, 

витривалості; час 

виконання 

тестового 

завдання тощо. 

Всі відомі 

 

Типи даних 

Дані досліджень – це основні елементи, які підлягають класифікації або 

розбиваються на категорії з метою обробки. Розрізняють три типи даних: 

1. Номінативні дані – категоріальні (якісні) дані, що мають окремі 

властивості елементів вибірки. Наприклад, стать, сімейний стан та ін. Ці 

дані не можна виміряти, але можна оцінити їх частоту. Для їх 
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представлення (класифікації) використовують номінативну (номінальну, 

категоріальну) шкалу. 

2. Рангові дані можна представити у вигляді порядкової шкали. Вони 

відповідають місцям цих елементів у послідовності, отриманій при їх 

розташуванні в зростаючому порядку. 

3. Метричні дані – кількісні дані, отримані під час вимірювання. Їх можна 

розташувати на інтервальній шкалі або шкалі відношень. 

Правила ранжування 

Використання порядкової шкали дозволяє присвоювати ранги об‘єктам за 

деякою ознакою, при цьому фіксуються відмінності в степені вираженості 

властивостей. Таким чином, можна метричні значення перевести в рангові. 

У процесі ранжування дотримуються таких правил: 

 Порядок ранжування визначає, який об‘єкт отримає ранг 1: той, що має 

найбільшу ступінь вираження якості чи найменшу. У більшості випадків це 

не принципово і не впливає на остаточний результат. Переважно перший 

ранг приписують об‘єктам з більшим степенем вираженості якості (табл. 

1.2), як альтернативний варіант – перший ранг приписують об‘єктам з 

меншим степенем вираженості якості (табл. 1.3): 

Таблиця 1.2 

Ранжування метричних даних (більшому значенню – менший ранг): 

Метричні дані 87 82 75 70 65 57 45 

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 

Таблиця 1.3 

Ранжування метричних даних (меншому значенню – більший ранг): 

Метричні дані 45 57 65 70 75 82 87 

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 

Зауваження. Існує група непараметричних критеріїв (Т-критерій 

Вілкоксона, U-критерій Манна-Уітні, Q-критерій Розенбаума й ін.), при роботі з 

якими завжди треба меншому значенню приписувати менший ранг. 

 Зв’язані ранги. Об‘єктам з однаковим степенем вираженості якості 

приписується один і той самий ранг. Цей ранг дорівнює середньому 

значенню тих рангів, які вони отримали, якщо б не були рівні. Тому 
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метричні дані спочатку впорядковують, а потім обчислюють середнє 

арифметичне значення зв‘язаних рангів: 

Таблиця 1.4 

Ранжування метричних даних за правилом зв‘язаних рангів 

Метричні дані 4 5 5 6 6 6 7 8 9 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ранг 1 2,5 2,5 5 5 5 7 8 9 

 

   

 
      

     

 
   

Сума рангів має дорівнювати сумі порядкових номерів об‘єктів, тобто  

1+2+3+4+5+6+7+8+9=1+2,5+2,5+5+5+5+7+8+9=45. 

Множину всіх об‘єктів, які підлягають дослідженню, називають 

генеральною сукупністю, а підмножину об‘єктів, вибраних з генеральної 

сукупності, називають вибірковою сукупністю або просто вибіркою. Число 

об‘єктів генеральної сукупності називають її обсягом, позначають N, а число 

об‘єктів вибіркової сукупності називають обсягом вибірки і позначають n. 

Малою вибіркою називається вибіркова сукупність, яка складається з 

порівняно невеликої кількості одиниць (20-30). Види вибірок та методи їх 

аналізу детально описані в посібнику І.В.Лупан [23]. 

Значну роль у визначенні якості інформації, отриманої в результаті 

емпіричного дослідження, окрім репрезентативності, відіграють такі параметри, 

як надійність і валідність. Надійність інформації – адекватність одержаних 

результатів дослідження соціальній ситуації. Забезпечується вона врахуванням 

так званих випадкових помилок, які є неминучими внаслідок неоднорідності 

досліджуваного контингенту. Чим однорідніший контингент обстеження і чим 

більший обсяг вибіркової сукупності, тим незначніша випадкова помилка 

вибірки і відповідно вища якість отриманої інформації. Валідність 

(обґрунтованість) інформації – це відповідність результатів саме тим явищам і 

процесам, які передбачалося дослідити. 

Одним з найважливіших етапів будь-якого статистичного дослідження є 

зведення емпіричних даних, отриманих під час обстеження вибірки. 

Зведення являє собою комплекс послідовних дій з узагальнення 

конкретних одиниць даних, що утворюють сукупність, з метою виявлення 
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характерних рис і закономірностей, властивих досліджуваному явищу в цілому. 

Воно містить: 

– систематизацію отриманих у ході спостережень зведень; 

– їхнє групування; 

– розробку системи показників, що характеризують утворені  групи; 

– створення статистичних таблиць для згрупованих даних; 

– розрахунок похідних величин за статистичними таблицями. 

У зведенні все несуттєве опускається, а істотне й основне – виділяється і 

фіксується. Тому воно має здійснюватися на основі всебічного теоретичного 

аналізу досліджуваного явища. 

Завданням зведення є характеристика досліджуваного предмета за 

допомогою систем статистичних показників, виявлення і вимірювання його 

істотних рис і особливостей.  

Це завдання вирішується на чотирьох етапах. 

Перший етап - систематизація й групування матеріалів, зібраних при 

спостереженні, що дають основу для вирішення завдань дослідження. 

На другому етапі встановлюється й уточнюється система показників, за 

допомогою яких кількісно характеризуються властивості й особливості, 

досліджуваного предмета. 

Третій етап – обчислення встановленої системи показників і їх 

узагальнення. При цьому перевіряються і готуються до обробки (ручної або 

комп'ютерної) вихідні статистичні дані, здійснюються підрахунки й 

обчислення, а потім обчислені показники для наочності і зручності подаються в 

таблицях, статистичних рядах і графіках.  

На четвертому етапі до таблиць і графіків складаються текстові 

пояснення, що доповнюють їх певними зведеннями, розробляються аналітичні 

висновки, які відбивають загальні підсумки, виявлені закономірності, 

характерні риси і зв'язки досліджуваного явища. 

Найефективнішою формою зображення результатів спостережуваних 

даних є статистичні таблиці. Вони є невіддільним елементом зведення та 

групування. Статистичну таблицю від інших табличних форм відрізняє те, що 

вона вміщує результати підрахунку емпіричних (спостережуваних) даних 

(статистичні показники) та є підсумком зведення первинної інформації. 

Таким чином статистична таблиця – це таблиця, яка вміщує зведену 

(загальну, підсумкову) числову характеристику досліджуваної сукупності по 
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одній чи декілька істотним ознакам, що взаємопов‘язані логікою аналізу. 

Статистичну таблицю тлумачать як форму логічного статистичного речення, 

що містить підмет і присудок. 

Підметом таблиці є об′єкт дослідження (те, про що йдеться в таблиці): 

перелік елементів сукупності, їхні групи, окремі територіальні одиниці або 

часові інтервали тощо. Звичайно підмет розміщують зліва, у назві рядків. 

Присудок таблиці – це система показників, що характеризують підмет в 

кількісній формі. Присудок формує верхні заголовки і складає зміст граф з 

логічно послідовним розміщенням показників зліва направо. 

Розміщення підмета і присудка може мінятися місцями, що залежить від 

досягнення кожним дослідником окремо найбільш повного й кращого способу 

читання та аналізу вихідної інформації про досліджувану сукупність. Складена, 

але не заповнена цифрами таблиця є макетом статистичної таблиці. 

Види статистичних таблиць розрізняють за будовою підмета і присудка: 

– прості (монографічні, перелікові, хронологічні) – підмет не ділиться на 

групи; 

– групові – підмет поділяється на групи за однією ознакою 

(використовують з метою зіставлення узагальнюючих показників по 

групах); 

– комбінаційні – підмет ділиться на групи за декількома ознаками, 

наприклад, розподіл студентів водночас за рівнем навчальних досягнень 

та статтю (дозволяють характеризувати типові групи, зв‘язки і 

відмінності між ознаками). 

Складаючи статистичну таблицю слід дотримуватись таких загальних 

правил: 

· таблиця повинна бути невеликою за розміром, містити лише ті дані, що 

безпосередньо характеризують об′єкт дослідження; таку таблицю 

простіше читати і аналізувати; 

· цифровий матеріал необхідно викладати таким чином, щоб під час 

аналізу таблиці суть явища розкривалася читанням рядків зліва направо 

та зверху вниз; 

· назва таблиці, заголовки рядків і граф мають бути чіткими, короткими, 

лаконічними, зрозумілими, без скорочень; у назві вказується зміст, місце, 

час, одиниці виміру (якщо вони єдині для усієї сукупності); 
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· у групових і комбінаційних таблицях завжди необхідно давати підсумкові 

графи та рядки. Не обов′язково це лише для аналітичних групувань; 

· в статистичній таблиці не повинно бути пустих клітин; відсутність 

значень ознаки позначають знаком тире, відсутність відомостей – трьома 

крапками. 

Читають та аналізують статистичні таблиці у певній послідовності. 

Починають із загальних підсумків, потім переходять до вивчення даних 

окремих рядків та граф – від абсолютних до пов‘язаних з ними відносних 

величин. 

В аналізі даних поряд із статистичними таблицями використовуються й 

інші види таблиць, одним з яких є таблиці співзалежності. Найпоширенішими є 

таблиці 2х2. 

Наприклад, наведена нижче таблиця 2х2 демонструє наявність або 

відсутність інтересу до математики студентів деякої групи психолого-

педагогічного факультету обох статей: 

 Стать 

чол жін 

Наявність інтересу 4 4 

Відсутність інтересу 6 4 

Всього 10 8 

Чи можна сказати, що у студентів-юнаків  інтерес до математики 

виражений менше, ніж у дівчат? Для відповіді на дане питання слід 

використовувати статистичні методи, наведені у другому розділі. 

Для розподілу сукупності одиниць на однотипні групи в статистиці 

використовують метод групування. Статистичне групування є першим і 

важливим етапом статистичного зведення, яке дозволяє виділити З маси 

первинного статистичного матеріалу однорідні групи одиниць, подібних у 

якісному і кількісному відношенні. 

У статистиці групування використовують для вирішення різноманітних 

завдань: вивчення структури і структурних зрушень, виявлення соціально-

економічних типів і явищ, дослідження взаємозв'язків і залежності між 

ознаками та ін. Відповідно до цих завдань групування поділяються на 

структурні, типологічні й аналітичні. 
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Структурні групування характеризують структуру досліджуваної 

сукупності, тобто відповідають на запитання: які частини можна виділити в 

об'єкті спостереження і яким є співвідношення між ними (або яку питому вагу в 

цілому має конкретна частина). Як правило, вони здійснюються за однією 

ознакою. За допомогою структурних групувань вивчають склад населення за 

різними ознаками; склад сімей за розміром, кількістю дітей, доходу; склад 

підприємств і установ за кількістю працівників різних категорій тощо. 

Типологічні групування дозволяють виділити найхарактерніші групи, 

типи явищ, з яких складається неоднорідна статистична сукупність; визначить 

істотні відмінності між ними, а також ознаки, що є спільними для всіх груп. 

Вони застосовуються, як правило, для групувань за якісними ознаками: 

використовуються для групування населення за соціальними групами та ін. 

Типологічні групування відрізняються від структурних тільки цілями 

досліджений, а за формою вони цілком збігаються. 

Аналітичні групування характеризують ступінь виливу одного фактора 

об'єкта на іншій. Причому фактор, що впливає, називають ознака-фактор, а 

параметр, який піддається впливу, – ознака-результат. Іноді враховується кілька 

ознак-факторів, тоді таке групування називається багатовимірним 

(багатофакторним). У кожній групі визначається середня величина 

результативної (залежної) ознаки. Особливістю аналітичних групувань є той 

факт, що групування вважається виконаним Після застосування елементів 

кореляційно-регресійного аналізу, тобто після кількісного вимірювання міри 

залежності між факторами. 

Особливу форму групування представляють варіаційні ряди. 

Якщо ознаки досліджуваних об‘єктів є числа (варіанти), то вибіркою 

обсягом n буде сукупність з n чисел. Розташуємо ці числа в неспадному 

порядку і позначимо так: x1≤ x2 ≤ … ≤ xn. Послідовність чисел  

x1, x2, …, xn  (1.1) 

називають варіаційним рядом.  

Значення варіант можуть повторюватися. Нехай x1 спостерігалося n1 

разів, x2 – n2 разів і т.д., значення xk – nk разів, при цьому n1+ n2+ ... + nk= n. 

Числа n1, n2,... nk називаються частотами, а w1 = n1/n, w2 = n2/n, ..., wk = nk /n 

відносними частотами. 
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Відповідність між варіантами та їхніми частотами, поданому у вигляді 

таблиці 1.5 називають дискретним статистичним рядом. Він складається з 

двох елементів: варіантів і частот (або відносних частот). Варіанти – окремі 

значення групувальної ознаки, частоти – числа, що показують, скільки разів 

повторюються окремі значення варіант, відносні частоти вказують частку 

частоти варіанти в загальній сумі частот. Відносна частота може бути виражена 

коефіцієнтом або відсотком.  

Таблиця 1.5 

Дискретний статистичний ряд 

Варіанти (xi) x1 x2 … xk 

Частоти (ni) n1 n2 … nk 

Відносні частоти (wi) n1 /n n2 /n … nk /n 

Накопичену частоту (частку) називають кумулятивною – це сума частот 

(відносних частот) варінт від мінімального значення ознаки до даного. 

Якщо різних варіант виявляється дуже багато, то подання статистичного 

матеріалу у вигляді таблиці 1.5 стає громіздким. У цьому випадку числовий 

проміжок, що містить всі варіанти, розбивають на декілька частин (класів) 

однакового розміру. Ці частини називають класовими інтервалами. 

Інтервал являє собою нижню і верхню межу мінливості ознаки. Інтервали 

можуть бути відкриті (коли одна з меж не визначена) і закриті (коли визначено 

обидві межі). 

Кількість класових інтервалів К та довжина окремого інтервалу h 

залежать як від обсягу вибірки п, так і від різниці R = xmax – xmin, де xmin – 

найменше значення варіанти, а xmax – найбільше значення варіанти. R називають 

розмахом вибірки. Інтервали, які містять варіанти, числа K та h можна 

знаходити різними способами. 

На практиці для визначення К користуються емпіричною формулою 

Стерджеса K=1+3.32 lg n, або такою таблицею: 

Таблиця 1.6 

Залежність кількості класів від обсягу вибірки 

Обсяг вибірки n (від  –  до) Число класів К 

25-40 5-6 

40-60 6-8 

60-100 7-10 

100-200 8-12 

>200 10-15 
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Довжину класового інтервалу h покладають рівною (xmax–xmin)/(К–1), 

округлюючи для зручності з певною точністю. Якщо позначити через a та b 

кінці того інтервалу, який містить статистичні дані, то  

min / 2,    a x h b a Kh    .  (1.2) 

Неважко перевірити, що xmin буде знаходитися в межах 1-го інтервалу, а 

xmax – в межах К-го інтервалу. 

Нехай n1 кількість варіант, які потрапили в перший проміжок, n2 – в 

другий проміжок, ..., nk – в К-й проміжок. Якщо деяке значення опинилося на 

межі двох інтервалів, то вважатимемо, що це значення належить правому 

інтервалу. Отримані значення занесемо до таблиці 1.7: 

Таблиця 1.7 

Інтервальний статистичний ряд 

Інтервали (di) [a, a+h) [a+h, a+2h) … [a+(K-1)h, a+Kh) 

Частоти (ni) n1 n2 … nk 

Таблицю 1.7 називають інтервальним статистичним рядом.  

Табличне зведення статистичного матеріалу часто потребує наочного 

зображення у вигляді графіків. Статистичний графік – це умовне зображення 

кількісних характеристик та їхніх співвідношень за допомогою геометричних 

образів (крапок, ліній, знакових систем, геометричних фігур, малюнків) або 

картосхем. Спеціалізовані комп‘ютерні статистичні пакети, такі як 

STATISTICA, SPSS, STATGRAPHICS, та й пакети загального призначення, такі 

MS EXCEL, надають досліднику різноманітний та потужний набір інструментів 

не лише для графічного представлення статистичних даних, але і для їхньої 

кількісної обробки та аналізу.  

Графік, на відміну від таблиці, показує загальну картину розподілу чи 

тенденцій розвитку явища візуально. При використанні графіків можна наочно 

простежити взаємозв‘язки між показниками. 

Графіки використовують з метою полегшення сприйняття матеріалу, його 

статистичного аналізу, порівняння отриманих даних, вони допомагають краще 

зрозуміти чисельні співвідношеннях ознак, закономірності та взаємозв‘язки 

окремих явищ, зробити висновки. Графічні зображення сприяють також 

популяризації та поширенню статистичних висновків. 

Для графічного зображення статистичних рядів використовують частіше 

полігон частот (або відносних частот), а для інтервальних – гістограму. Якщо 
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на координатній площині побудувати точки (xi, ni) з таблиці 1.5 та сполучити їх 

ламаною, то дістанемо полігон частот, а сполучивши ламаною точки (xi, wi) – 

полігон відносних частот. 

Гістограмою називають східчасту фігуру, що складається з k 

прямокутників основами яких є інтервали di, а висотами – число ni. Якщо 

замість частот використати відносні частоти, то площа фігури під гістограмою 

дорівнюватиме 1. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке статистичне дослідження? Назвіть його етапи. 

2. Дайте визначення статистичної сукупності, одиниці статистичної 

сукупності. 

3. У чому суть і особливості статистичного спостереження? Поясніть 

суть таких понять, як об'єкт і одиниця спостереження. 

4. Назвіть організаційні форми статистичного спостереження і поясніть їх 

суть та особливості. 

5. Вкажіть види та способи статистичного спостереження і дайте їх 

визначення. Наведіть приклади кожного виду та способу статистичного 

спостереження. 

6. Які помилки можливі при проведенні статистичних спостережень? 

Поясніть їх суть і наведіть приклади. 

7. Назвіть види і засоби контролю даних статистичного спостереження? 

8. Дайте визначення статистичної закономірності, статистичного 

показника. 

9. Що таке ознака, варіація. Наведіть приклади. 

10. Охарактеризуйте види шкал для вимірювання рівня значення ознаки. 

Наведіть приклади. 

11. У чому суть і переваги вибіркового спостереження? 

12. Що таке генеральна і вибіркова сукупність? 

13. Яку вибірку називають репрезентативною? 

14. Що таке надійність і валідність інформації? 

15. У чому зміст статистичного зведення? Назвіть його складові частини. 

16. Вкажіть етапи статистичного зведення і викладіть їх особливості. 
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17. Що таке статистичне групування і яке значення воно має для 

соціально-поведінкових досліджень? 

18. Назвіть види статистичних групувань і наведіть їх приклади. 

19. Що таке статистична таблиця? 

20. Які є види статистичних таблиць? 

21. Яких правил потрібно дотримуватися під час складання статистичних 

таблиць? 

22. Назвіть види статистичних рядів і наведіть їх приклади. 

23. Напишіть формули визначення величини рівних інтервалів та їх 

кількості. 

24. Наведіть приклади вибірки, заданої інтервальним статистичним рядом. 

25. Які графічні зображення статистичних рядів використовують? 

26. Як будувати полігон частот, полігон відносних частот, гістограму 

частот? 

Приклади розв'язування типових задач 

Задача 1. Якою має бути генеральна сукупність (цільова сукупність) для 

дослідження: 

а) рівня інтелекта студентів міста Кропивницький? 

Відповідь: для такого дослідження необхідно сформувати вибірку із 

студентів вищих закладів освіти міста Кропивницький різного профілю, різних 

форм навчання (денна, заочна), різних курсів (1, 2, ..., 6, 7), студентів як 

жіночої, так і чоловічої статі, але таким чином, щоб склад цієї вибірки за 

значимими параметрами максимально відповідав генеральної сукупності всіх 

студентів міста Кропивницький, тобто, щоб вибірка була репрезентативною.  

 

б) гендерних відмінностей студентів гуманітарних і технічних вузів? 

Відповідь: для даного дослідження необхідно створити дві пари вибірок 

по дві вибірки в кожній: в першій парі мають бути вибірки студентів чоловічої 

статі з технічних і гуманітарних вищих закладів освіти (генеральну сукупність 

складатимуть усі чоловіки, які навчаються в цих закладах); у другій парі – 

вибірки студентів жіночої статі з технічних і гуманітарних вищих закладів 

освіти відповідно (генеральну сукупність складатимуть жінки, які навчаються в 

цих закладах). 
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в) змін у рівні вербального інтелекту студентів в процесі чотирирічного 

навчання у вищому закладі освіти? 

Відповідь: поскільки йдеться про зміни рівня, то найдоцільніше 

проводити лонгітюдне дослідження репрезентативної вибірки студентів на 

різних етапах навчання – від вступу до випуску. У такому випадку будуть 

виключені сумніви стосовно початкового рівня студентів, впливу навчальних 

планів і т. ін. Але дослідження триватиме щонайменше чотири роки… 

Альтернативою є порівняльний метод дослідження – метод «поперечних 

зрізів». Для такого дослідження необхідно сформувати як мінімум дві 

репрезентативні вибірки, перша з яких – це першокурсники (абітурієнти), а 

друга – студенти четвертого курсу. Доцільно також сформувати вибірки із 

студентів не тільки першого і четвертого, але й другого, третього курсу – щоб 

краще простежити динаміку розвитку рівня вербального інтелекта в процесі 4-

ри річного навчання у вищому закладі освіти та зменшити вплив факторів, 

перелічених вище.  

 

Задача 2. студентській групі (обсяг 42 особи) дали тестове завдання й 

зафіксували час його виконання студентами в секундах. Були отримані наступні 

значення: 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 47, 49, 50, 51, 51, 51, 52, 53, 53, 55, 

56, 57, 57, 58, 58, 58, 60, 60, 61, 61, 63, 64, 64, 64, 64, 65, 66, 69, 69, 72, 75, 77. 

Треба побудувати інтервальний ряд розподілу й гістограму. 

Розв'язання 

За наведеними даними хmax = 77, хmin = 32, отже розмах R = 77 – 35 = 42. 

Занесемо значення до таблиці частот: 

Частотний ряд 

хі, варіанти 35 37 40 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 

пі, частоти 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 

хі, варіанти 55 56 57 58 60 61 63 64 65 66 69 72 75 77 

пі, частоти 1 1 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 1 1 

 

Визначимо кількість стовпців: згідно до табл. 1.6 для такої кількості даних 

достатньо взяти 6 стовпців.  Отримаємо такий інтервальний ряд: 

хі [35; 42) [42; 49) [49; 56) [56; 63) [63; 70) [70; 77] 

пі 3 8 9 10 9 3 
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За інтервальним рядом побудуємо гістограму: 

 

Рис. 1.1. Гістограма інтервального ряду 

 

Задача 3. За результатами тестування першокурсників з теми «Комплексні 

числа» побудувати статистичний ряд розподілу балів, полігон частот і 

гістограму: 15, 16, 14, 12, 13, 14, 12, 14, 9, 13, 15, 17, 13, 17, 14, 10, 11, 16, 18, 15. 

Розв'язання 

Згрупуємо дані та занесемо значення до таблиці частот. Отримаємо 

згрупований статистичний ряд: 

Статистичний ряд 

хі 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

in  1 1 1 2 3 4 3 2 2 1 

На координатній площині, побудувавши точки (xi, ni) з таблиці та 

сполучивши їх ламаною, дістанемо полігон частот: 

 

Рис. 1.2. Полігон частот розподілу тестових балів 
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Побудуємо східчасту фігуру, що складається з 10 прямокутників основами 

яких є значення хi, а висотами – ni., отримаємо гістограму розподілу тестових 

балів: 

 

Рис. 1.3. Гістограма розподілу тестових балів, отриманих 

за результатами тестування першокурсників з теми «Комплексні числа» 

Практичні завдання 

2.1. Визначте, до якого виду спостереження відносяться:  

 Соціологічне опитування студентів фізико-математичного факультету 

під час вивчення гендерних стереотипів.  

 Визначення бюджету студентської сім‘ї.  

 Реєстрація абітурієнтів, які вступають до вишів. 

Сформулюйте визначення об'єкту спостереження, одиниці спостереження та 

одиниці сукупності у кожному з перелічених випадків.  
 

2.2. З метою вивчення складу студентів за статтю, сімейним положенням, 

середнім балом успішності з математичного аналізу, алгебри та геометрії і в 

цілому за попередню сесію, а також розміром стипендії проведіть статистичне 

обстеження студентів непедагогічних спеціальностей ІІ курсу. Для цього 

розробіть програму статистичного спостереження. Вкажіть його вид і мету.  

 

2.3. Визначте, до якого типу даних відносяться відповіді на питання анкети 

для осіб, які вступили на фізико-математичний факультет:  

1. Спеціальність _________________________.  

2. Джерела інформації щодо вступу на обрану спеціальність:  

а) реклама;  
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б) вчителі; 

в) однокласники; 

г) друзі;  

д) особисті контакти з викладачами факультету, вишу; 

е) батьки; 

є) соціальні мережі. 

3. Необхідність отримання консультації з питань:  

а) участі у наукових гуртках, проблемних групах; 

б) додаткового вивчення іноземної мови (англ., франц., нім.);  

в) занять у спортивних секціях; 

г) дозвілля;  

д) проживання в гуртожитку. 

4. Яким видам робіт надаєте перевагу: 

а) консультації;  

б) семінари;  

в) курси;  

г) тренінг.  

5. Форма вашого навчання:  

а) державна;  

б) комерційна за рахунок фізичних осіб;  

в) комерційна за рахунок юридичних осіб. 

До якої форми (словесної, альтернативної, чисельної) слід віднести 

кожну з наведених відповідей на питання обстеження. Який вид шкали треба 

обрати для вимірювання ознаки. 

 

2.4. Проведіть арифметичний контроль даних, отриманих від дошкільного 

навчального закладу «Калинка»:  

Всього дітей в дитячому садочку – 153, у т.ч.: у старших групах – 46, 

в середніх – 53, у молодших групах – 59. Із загальної кількості дітей: хлопчиків 

– 82, дівчаток – 76. 

 

2.5. Проведіть логічний контроль даних правильності заповнення мігрантом 

«Картки вибуття»: 

Стать чоловіча 

Вік 16 років 
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Національність узбек 

Громадянство України 

Місце народження м. Кіровоград 

Місце роботи учень ліцею 

Місце прописки м. Кіровоград 

Термін приїзду постійне проживання 

Мета приїзду відпочинок 

Кількість членів сім‘ї 2 

У тому числі дітей 3 

 

2.6. Які типи шкал представлені в кожному із наведених нижче випадків? 

1) Прізвища учнів Стать 

 Альошин чол 

 Іванова жін 

 Петров чол 

 Сидорова жін 

 

2) Прізвища студентів Зріст, см Вага, кг 

 Альошин 182 96 

 Іванова 167 75 

 Петров 162 74 

 Сидорова 173 73 

 

3) Рівень інтелекту Прізвища учнів 

 Високий Алексєєва 

 Середній Іванов 

 Низький Степанова 

 

4) Прізвища студентів Сімейний стан 

 Альошин одружений 

 Альошина заміжня 

 Іванова незаміжня 

 Петров неодружений 

 Малихін розлучений 

 Татенко розлучена 

2.7. До якого типу даних відносяться наступні переліки? 

а) 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й; 
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б) 8, 7, 6, 8, 9, 10, 8, 12, 11, 7, 7, 8, 9, 11, 10, 9, 8, 7, 8, 10, 9; 

в) чол, жін; 

г) сильний, помітний, помірний, слабкий. 

2.8. Учні деякої школи отримали такі бали ЗНО з української мови: 

11-А клас: 111, 124, 175, 167, 195, 200, 164, 111, 164, 136, 175, 125, 144, 157, 

117, 154, 165, 127, 195, 124, 140, 125, 140, 115, 107, 192, 194, 152, 140, 113. 

11-Б клас: 112, 143, 158, 161, 196, 199, 134, 111, 116, 132, 175, 125, 142, 150, 

119, 121, 165, 178, 185, 174, 122, 125, 140, 115, 107, 192, 194, 152, 150, 133. 

а) проранжувати вибірку (11-А клас ) за правилом «більшому значенню – 

менший ранг»; 

б) проранжувати вибірку (11-Б клас ) за правилом «меншому значенню – 

більший ранг»; 

в) об‘єднати обидві вибірки і зробити ранжування за правилом «більшому 

значенню – менший ранг» 

2.9. За результатами шкільної олімпіади учні отримали такі бали: 15, 7, 14, 

12, 13, 14, 12, 14, 6, 13, 7, 8, 13, 8, 8, 10, 10, 21, 19, 12. 

Побудувати статистичний ряд розподілу балів і полігон частот. 

2.10. У студентській групі (25 осіб) на контрольній роботі дали тест, що 

містить 20 завдань. За кожне правильно виконане завдання нараховувався 

1 бал, якщо завдання виконане неправильно або відповіді немає – 0 балів. 

Результати тестування подано у вигляді інтервального ряду. Побудувати 

гістограму розподілу балів. 

Інтервальний статистичний ряд 

хі [1; 5) [5; 10) [10; 15) [15; 20) [20; 25) 

пі 2 3 5 7 3 

 

1.3. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки 

Для аналізу статистичних рядів використовують числові характеристики 

центральної тенденції, варіації та форми. 

Числовими характеристиками центральної тенденції (центрального 

положення) є мода, медіана, середнє значення сукупності. 

Модою (Мо) називають значення сукупності, яке має найбільшу частоту, 

тобто величину ознаки, що найчастіше повторюється в даній сукупності. У 

сукупності значень 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9 модою є число 8, бо воно 

зустрічається частіше за будь-яке інше значення. Таких значень може бути 
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декілька. У тому випадку, коли всі значення ознаки зустрічаються з однаковою 

частотою, прийнято вважати, що моди немає.  

Для знаходження моди варіаційного ряду, упорядкованого за зростанням 

(спаданням), використовують такі правила: 

1. Якщо всі значення у варіаційному ряді зустрічаються однаково часто, то 

ряд не має моди (безмодальний): 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. 

2. Якщо два сусідніх значення мають однакову частоту, яка більша за частоти 

будь-яких інших значень ознаки, то мода рівна середньому 

арифметичному цих двох значень: 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9,  

Мо = (7 + 8) / 2 = 7,5. 

3. Якщо два несусідні значення мають однакову частоту, яка більша за 

частоти будь-яких інших значень ознаки, то існує дві моди (двомодальний 

ряд):7, 10, 10, 10, 11, 13, 14, 14, 14, 15, модами є  

Мо = 10, Мо = 14. 

4. Якщо таких значень декілька, то кажуть, що ряд багатомодальний: 

3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 13, 14, 14, 15, 

Мо = 5, Мо = 7, Мо = 10. 

Якщо задано інтервальний статистичний ряд, то мода обчислюється за 

формулою: 

1
0 0

1 1( ) ( )

Мо Мо

Мо Мо Мо Мо

n n
M x h

n n n n



 


 

  
,  (1.3) 

де x0 – початок модального інтервалу, тобто інтервалу, який має найбільшу 

частоту, h – довжина інтервалу. nМо – частота модального інтервалу, nМо-1 та 

nМо+1 – частоти відповідних попереднього і наступного за модальним 

інтервалом. 

Медіаною (Ме) сукупності називають значення серединного елемента 

упорядкованого варіаційного ряду. Медіана ділить упорядкований ряд на дві 

частини таким чином, що з обох боків від неї знаходиться однакова кількість 

одиниць сукупності. При цьому в одній половині одиниць сукупності значення 

варіюючої ознаки є меншим за медіану, в іншій – більшим. Якщо обсяг вибірки 

непарне число, то медіаною є значення серединного елемента, а якщо парне, то 

медіаною є середнє арифметичне двох середніх елементів.  

Якщо вибірка задана інтервальним статистичним рядом, то медіану 

обчислюють за формулою: 
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де x0 – початок медіанного інтервалу, тобто інтервалу, який містить серединний 

елемент, h – довжина інтервалу, n – обсяг вибірки, 
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  – сума частот 

інтервалів, що передують медіанному, nМе – частота медіанного інтервалу. 

Середнє арифметичне значення сукупності визначають за формулою: 

1 2 ... nx x x
x

n

  
 , (1.5) 

де xi – варіанти, а n – обсяг вибірки. 

Якщо складено статистичний ряд, то для знаходження середнього 

значення використовують формулу для згрупованих даних: 

1 1 2 2 ... k kx n x n x n
x

n

  
 ,  (1.6) 

де xi – варіанти, n – обсяг вибірки, ni – відповідні частоти, k – кількість різних 

варіант. Середнє, знайдене таким чином, називають середнім зваженим, при 

цьому вагами служать частоти. 

Якщо вибірка задана інтервальним статистичним рядом, то середнє 

значення вибірки знаходять за формулою: 

1 1 2 2 ... k kx n x n x n
x

n

  
 ,   (1.7) 

де x1 , x2 , ..., kx  – середні значення варіант у кожному інтервалі окремо, n – 

обсяг вибірки, ni – відповідні частоти, k – кількість різних інтервалів. 

На відміну від моди і медіани на значення середнього арифметичного 

впливають всі варіанти, тобто середнє арифметичне характеризує всю 

сукупність значень. 

Властивості середнього значення. 

1. Якщо всі варіанти збільшити (зменшити) на те саме число С, то середнє 

значення збільшиться (зменшиться) на це ж число С=const. 

2. Якщо всі варіанти помножити або поділити на те саме число С≠0, то 

середнє значення відповідно збільшиться (зменшиться) у стільки ж разів. 

3. Якщо частоти (ваги) окремих варіант помножити або поділити на яке-

небудь число С≠0,, то середнє значення не зміниться. 
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Згідно цієї властивості при розрахунку середньої арифметичної з варіант, 

частоти яких однакові, замість зваженої середньої можна визначити просту 

середню, що значно спрощує розрахунки. При цьому варіанти можна зважувати 

не тільки за абсолютними значеннями частот, а й за їх часткою в загальній сумі. 

Для узагальненої характеристики ознаки тоді, коли відомі окремі 

значення досліджуваної ознаки й обсяги явищ, а частоти невідомі, 

використовують середню гармонічну. Вона буває простою і зваженою. 

Формула середньої гармонічної простої має такий вигляд: 

1
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де хі – варіанти, n – їх кількість (обсяг вибірки). 

На практиці частіше застосовують середню гармонічну зважену, формула 

якої має вигляд: 
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де n і – обсяги явищ. 

Числові характеристики варіації 

Вивчення варіації має велике значення для оцінювання сталості і 

диференціації соціально-поведінкових явищ, при використанні вибіркового й 

інших статистичних методів. Чим менша варіація, тим одноріднішою є 

сукупність і тим більш надійні й типові середні величини. 

Для кількісної оцінки варіації використовують систему показників: 

розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне 

відхилення, лінійний коефіцієнт варіації, квадратичний коефіцієнт варіації та 

ін. Кожний з них має певні аналітичні переваги при розв'язуванні тих чи інших 

задач статистичного аналізу. 

Розмах варіації визначає на шкалі відстань, в межах якої змінюються всі 

значення показника в розподілі. Розмах обчислюють як різницю між 

максимальним і мінімальним значеннями ознаки: 

max minR x x  .  (1.10) 
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Цей показник відображує межі мінливості ознаки, інакше кажучи, 

амплітуду варіації. В інтервальному ряді розподілу розмах варіації визначають 

як різницю між верхньою межею останнього інтервалу і нижньою межею 

першого або як різницю між середніми значеннями цих інтервалів. Варіаційний 

розмах легко обчислюється, але використовується рідко при характеристиці 

розподілу. Він є дуже наближеним показником, оскільки не залежить від 

степеня мінливості проміжних значень, розташованих між крайніми 

значеннями в розподілі ознаки. Крім того, надійність такої простої 

характеристики невисока, оскільки вона ґрунтується на двох крайніх значеннях 

ознаки, які часто не є типовими для сукупності або мають випадковий характер. 

Тому розмах варіації використовують для попередньої оцінки варіації. 

Середнє лінійне відхилення є показником середнього відхилення від 

середнього значення в сукупності. Воно показує діапазон, у якому лежить 

основна маса значень ознаки навколо середньої величини.  

Якщо дані не згруповані або кожна варіанта використовується один раз, 

то середнє лінійне відхилення обчислюють так: 
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Якщо дані згруповані, то використовують зважену форму: 
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Дисперсія або середній квадрат відхилень варіант від їхньої середньої 

величини, займає особливе місце в статистичному аналізі соціально-

поведінкових явищ. Завдяки своїм математичним властивостям вона має не 

тільки важливе значення при вивченні варіації, але є також незамінним 

елементом інших статистичних методів аналізу, зокрема кореляційно-

регресійного і дисперсійного. 

Залежно від даних дисперсія може бути простою і зваженою: 

для незгрупованих даних: 
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для згрупованих даних: 
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Для малих вибірок використовують виправлену дисперсію, яка рівна  
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Дисперсію також можна обчислювати за формулою різниці між 

середньою з квадратів всіх варіант та квадратом середньої величини: 
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Властивості дисперсії. 

1. Якщо С – стала, то дисперсія сталої ознаки дорівнює нулю:  

D(С) = 0.  (1.17) 

2. Якщо С – стала, то із збільшенням значень ознаки у С разів, її дисперсія 

збільшиться у С
2
 разів: 

D(СХ)=С
2
·DХ.  (1.18) 

3. Дисперсія суми двох незалежних ознак Х і Y  дорівнює сумі їх дисперсій: 

D(Х+Y)=DХ+DY.  (1.19) 

Наслідки: 

1. D(Х+C)=DХ.  (1.20) 

2. D(Х–Y)=DХ+DY.  (1.21) 

Середнє квадратичне відхилення розраховують як корінь квадратний 

з дисперсії. Воно показує абсолютний розмір варіації ознаки: 

DX  .  (1.22) 

Виправлене середнє квадратичне (стандартне) відхилення розраховують 

відповідно за формулою: 

2

x xS S .  (1.23) 

На практиці середнє квадратичне відхилення використовують частіше, 

ніж середнє лінійне відхилення. 
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Для повнішого аналізу мінливості ознаки в сукупності необхідно 

розраховувати відносні показники варіації. У статистиці найбільш 

застосовуваним відносним показником варіації є коефіцієнт варіації. 

Коефіцієнти варіації – це відношення середнього лінійного або серед-

нього квадратичного відхилення до середньої величини, виражене у відсотках. 

Лінійний коефіцієнт варіації показує, яку частку від середньої величини 

становить середнє лінійне відхилення. Його визначають за формулою: 

100%d

d
V

x
  .  (1.24) 

Квадратичний коефіцієнт варіації визначає питому вагу середнього 

квадратичного відхилення, його обчислюють за формулою: 

100%V
x




  .  (1.25) 

Квадратичний коефіцієнт варіації є мірою однорідності сукупності. Якщо 

значення коефіцієнта не перевищує 33 %, то досліджувану сукупність вважають 

однорідною. 

Коефіцієнт осциляції обчислюють за формулою: 

100%R

R
V

x
  ,  (1.26) 

де R – розмах вибірки, а x  – її середнє значення. 

Крім варіації кількісних ознак, статистика вивчає варіацію номінальних 

ознак. У випадку, коли номінальна ознака набуває більше двох значень, оцінка 

варіації являє собою узагальнюючу дисперсію, яку розраховують за формулою: 

2

1 2

1

...
n

n i

i

w w w w


     ,  (1.27) 

де wi – частка і-го значення номінальної ознаки, п –кількість її значень у 

досліджуваній вибірці [39]. 

Дисперсія альтернативної ознаки – це добуток частки одиниць, у яких 

виявляється альтернативна ознака w на частку одиниць, у яких її немає 1-w, 

тобто  

2 (1 )w w    .  (1.28) 

Початкові емпіричні моменти. Середнє зважене значення варіант у 

степені s (s = 1, 2, 3,…) називають початковим емпіричним моментом s-го 

порядку s , який обчислюється за формулою: 
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1

k
s

i i

i
s

x n

n
 


. (1.29) 

При k = 1 дістанемо початковий момент першого порядку, який дорівнює 

середньому значенню вибірки: 

1
1 B

k

i i

i

x n

x
n

  


.  (1.30) 

При  k = 2 обчислимо початковий момент другого порядку: 

2

1
2

k

i i

i

x n

n
 


. (1.31) 

Отже, дисперсію вибірки можна подати через початкові моменти першого 

та другого порядків, а саме: 

2

2 1( )DX    . (1.32) 

Центральний емпіричний момент s-го порядку. Середнє зважене 

відхилення варіант у степені s (s = 1, 2, 3, …) називають центральним 

емпіричним моментом s-го порядку: 

1

( )
k

s

i i

i
s

x x n

n
 






.  (1.33) 

Центральний емпіричний момент 1-го порядку дорівнює нулю: 1=0. 

При s=2, центральний емпіричний момент 2-го порядку дорівнює 

дисперсії вибірки. 

2

1
2

( )
k

i i

i

x x n

DX
n

 



 


  (1.34) 

На практиці найчастіше застосовуються центральні емпіричні моменти 

перших чотирьох порядків. Центральні емпіричні моменти третього та 

четвертого порядків обчислюються за формулами: 

3

1
3

( )

,

k

i i

i

x x n

n
 






  (1.35) 
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4

1
4

( )
k

i i

i

x x n

n
 






.  (1.36) 

Підносячи до третього та четвертого степеня відхилення варіант, можна 

записати 3  і 4  через відповідні початкові моменти: 

2

3 3 2 1 13 2 ,          (1.37) 

2 4

4 4 3 1 2 1 14 6 3 .             (1.38) 

У симетричному розподілі всі центральні емпіричні моменти 3-го 

порядку рівні нулю: 1 = 3 = 5 = … = 0. 

Числові характеристики форми 

Ступінь відхилення розподілу спостережуваних частот вибірки від 

симетричного розподілу оцінюють за допомогою коефіцієнта асиметрії, а 

вигляд вершини кривої розподілу визначають за допомогою ексцесу.  

У формулі для обчислення коефіцієнта асиметрії застосовують 

центральний емпіричний момент 3-го порядку: 

3

3 1

3 3

( )
k

i i

i

x x n

A
n



 




 



.  (1.39) 

Якщо варіанти статистичного розподілу вибірки симетрично розміщені 

відносно середнього значення вибірки, то в цьому разі А=0, оскільки 3 = 0. 

При А < 0 варіанти статистичного розподілу xxi   переважають варіанти 

xxi  . Таку асиметрію називають від’ємною. При А  0 варіанти xxi   

переважають варіанти xxi  , і таку асиметрію називають додатною. 

При обчисленні ексцесу використовують центральний емпіричний 

момент 4-го порядку: 

4

4 1

4 4

( )

3 3

k

i i

i

x x n

E
n



 




   



. (1.40) 

При Е=0 маємо нормальний розподіл. Якщо Е  0, то розподіл вважається 

гостровершинним, а при Е < 0 – плосковершинним. 

Якщо обчислені значення асиметрії і ексцесу виявляються близькими до 

нуля, значить, ми маємо справу або з нормальним розподілом, або близьким до 

нормального. Якщо значення асиметрії або ексцесу, а може бути, і того й 
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іншого, виходять за межі ± 2, то це, швидше за все, свідчить про анормальний 

розподіл досліджуваної величини. 

Нормальний розподіл 

Цей розподіл вперше було описано математично ще в першій половині 

XVIII ст. де Муавром. Нормальний розподіл має місце тоді, коли явище 

піддається впливу нескінченного числа випадкових факторів, що 

врівноважують один одного. Будь-який розподіл можна представити наочно у 

вигляді графіка. Графічне представлення нормального розподілу має вигляд 

дзвіноподібної кривої, точна форма якої визначається параметрами розподілу –

математичним сподіванням і дисперсією. Параметри нормального розподілу 

можуть набувати практично будь-якого значення, обмеженого лише 

використовуваною експериментатором вимірювальною шкалою. У теорії 

математичне сподівання може дорівнювати будь-якому числу з діапазона чисел 

від – ∞ до + ∞, а дисперсія – будь-якому невід'ємному числу. Тому існує 

нескінченна множина різних видів нормального розподілу і, відповідно, 

нескінченна множина кривих, що його представляють (однак всі вони мають 

дзвіноподібну форму). Зрозуміло, що описати усі розподіли неможливо. Але, 

якщо відомі параметри конкретного нормального розподілу, його можна 

перетворити до так званого одиничного нормального розподілу з математичним 

сподіванням рівним нулю, та дисперсією рівною одиниці. Такий нормальний 

розподіл називають ще стандартним або z-розподілом. Графік одиничного 

нормального розподілу так само має дзвіноподібну форму. Її вершина 

характеризує величину математичного сподівання (середнього значення ознаки 

генеральної сукупності), ступінь «сплющеності» дзвіноподібної кривої щодо 

горизонталі (осі абсцис) характеризує інший параметр нормального розподілу – 

середнє квадратичне відхилення. 

Ознаку Х генеральної сукупності називають нормально розподіленою, 

якщо щільність її розподілу визначається формулою: 

2

2

( )

2
1

( )
2

x a

f x e 

 




 , (1.41) 

де а=М(X)= Ãx , =(X). Отже, нормальний закон визначають два параметри а і 

. Для нормального закону Аs = Es = 0. 

Графік щільності розподілу симетричний відносно прямої х=а і має вісь Ох 

асимптотою (крива Гауса). Точки  х=а±σ  є точками перегину. 
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Тоді функція розподілу має вигляд: 

2

2

( )

2
1

( )
2

x aх

F x е dx

 






  . (1.42) 

Графіки f(x), F(x) для загального нормального закону залежно від 

параметрів а і  зображено на рис. 1.4 і  1.5 відповідно. 










 2

1
;a

f x ( )

x
a a < 0         0           > 0           

F x ( )

1

0,5

a a x < 0       0         > 0          

Рис.1.4       Рис.1.5 

Із рис. 1.4 бачимо, що графік р(x) розміщений симетрично відносно 

прямої х = а. Зі зміною значень параметра а крива f(x) зміщується праворуч, 

якщо а > 0, або ліворуч, якщо a < 0, не змінюючи при цьому своєї форми. 

f(a) = max, отже, мода розподілу Мо = а. 

Із рис. 1.5 бачимо, що графік F(x) є неспадною функцією, оскільки f(x) 

= F(x) > 0 і, F(a) = 0,5. Отже, Ме = а. 

Таким чином, значення моди, медіани і середнього значення нормально 

розподіленої ознаки рівні між собою та дорівнюють параметру а розподілу. 

Якщо а = 0 і  = 1, то нормальний закон називають нормованим. 

Нормований нормальний закон позначають N (0; 1). 

У такому разі  
2

2
1

( ) ,
2

x

f x e




    –  < x <  , (1.43) 

тобто f(x) = (x) є функцією Гауса. 

Функція розподілу для нормованого нормального закону матиме вигляд: 
2

2
1

( ) ( )
2

х x

F x Ф х е dx






    – функція Лапласа. (1.44) 

Для нормованого нормального закону графіки функцій f(x), F (x) 

зображено на рисунках 1.6 і 1.7. 
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0                        x

f x ( )

      0                                       х

F x ( )

 

Рис.1.6 Рис.1.7 

Знайдемо ймовірність того, що нормально розподілена випадкова 

величина набуває значень з деякого проміжку [α; β]: 

( ) ( ) .
а а

P X f x dx Ф Ф





 
 

 

    
       

   
 . (1.45) 

Характерною властивістю нормального розподілу є той факт, що 68,26 % 

усіх значень ознаки завжди лежать в межах ± 1 σ (правило сигм), 95,44 % – в 

межах ± 2  σ (правило двох сигм) і 99,72 – в межах ± 3  σ (правило трьох сигм). 

Тут  σ – стандартне відхилення від среднього арифметичного. 

Правило трьох сигм для нормального закону 

Якщо α=а–3σ, β= а+3σ то, враховуючи, що функція Лапласа непарна, 

згідно з (1.45) маємо: 

 ( 3 3 ) 3

3
2 2 (3) 2 0,49865 0,9973

P a X a P x a  





       

 
       

 

.  (1.46) 

Фактично ця подія при одному експерименті здійсниться, а тому її 

вважають практично вірогідною. Звідси: 

   3 1 3

1 0,9973 0,0027.

P x a P x a       

  
 (1.47) 

Тобто ймовірність того, що внаслідок проведення експерименту 

випадкова величина Х, розподілена за законом N (a; ), не потрапить у 

проміжок  3 ; 3a a   , дорівнює 0,0027. Це становить 0,27%, тобто 

практично вважається, що ця подія внаслідок проведення одного експерименту 

не здійсниться. 

Дослідниками експериментально було встановлено, що багато 

біологічних параметрів розподілені за нормальним законом (зріст, вага тощо). 

Пізніше психологи встановили, що й більшість психологічних властивостей 

(показники інтелекту, темпераментних особливостей, здібностей та інших 
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психічних явищ) також мають нормальний розподіл. Цей принцип враховується 

при стандартизації тестових методик. Причому, чим більший обсяг вибірки, тем 

більше отриманий емпіричний розподіл наближається до нормального.  

Емпірична функція розподілу F 

(x) та її властивості. 

Функція аргументу х, що визначає відносну частоту події X < x, тобто 

( ) ( ) xn
F x W X x

n

    ,  (1.48) 

де n – обсяг вибірки, nx – кількість варіант статистичного розподілу вибірки, 

значення яких менше за фіксовану варіанту х, називається емпіричною або 

функцією нагромадження відносних частот. 

Властивості F 

(x): 

1) 0  F 

(x)  1; 

2) F(xmin) = 0, де xmin є найменшою варіантою варіаційного ряду; 

3) 
max

( ) 1x xF x   , де xmax є найбільшою варіантою варіаційного ряду; 

4) F(x) є неспадною функцією аргументу х, а саме: для будь-яких 

x1 ≤ x2  значення емпіричної функції F(x1) ≤ F(x2). 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке мода, медіана, середнє значення варіаційного ряду? Як їх 

визначають? 

2. Назвіть числові характеристики центральної тенденції для дискретного 

статистичного ряду, вкажіть формули для їх обчислень. 

3. Запишіть формули для обчислення моди і медіани вибірки, заданої 

інтервально. 

4. Які властивості має середнє значення вибірки? 

5. Назвіть числові характеристики варіації для дискретного та інтервального 

статистичного ряду, вкажіть формули для їх обчислень. 

6. Які властивості має дисперсія вибірки? 

7. Назвіть числові характеристики форми для дискретного та інтервального 

статистичного ряду, вкажіть формули для їх обчислень. 

8. Яка ознака Х генеральної сукупності називається нормально розподіленою? 

9. Запишіть формули щільності розподілу ймовірностей і функції розподілу 

ймовірностей для нормально розподіленої ознаки. 
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10. Запишіть вигляд функції Гаусса і Лапласа для нормованого нормального 

закону розподілу ознаки. 

11. Сформулюйте правило трьох сигм для нормального закону. 

12. Що таке емпірична функція розподілу? Назвіть її властивості. 

13. Як побудувати емпіричну функцію розподілу вибірки, заданої інтервально? 

 

Приклади розв'язування типових задач 

Задача 1 

Використовуючи дані таблиці, визначте середню частку студентів 

прийнятих на денне відділення двох вищих закладів освіти у 2017 р. і 2018 р: 

№ВЗО 

2017 р. 2018 р. 

Всього прийнято 

студентів, осіб 

Частка прийнятих 

на денне 

відділення, 

% 

Прийнято студентів 

на денне відділення, 

осіб 

Частка прийнятих 

на денне 

відділення, 

% 

1 

2 

1817 

2646 

58,8 

62,8 

1134 

1574 

65,3 

66,3 

Розв'язання 

Зміст усередненого показника такий: частка студентів, прийнятих на денне 

відділення, дорівнює відношенню чисельності студентів, прийнятих на денне 

відділення, до загальної чисельності прийнятих студентів. Тут загальна 

чисельність прийнятих студентів відіграє роль ваги при визначенні середньої. 

Для 2017 р. цей показник відомий. Чисельність студентів, прийнятих на денне 

відділення, легко обчислити, помноживши їхню частку на загальну чисельність 

прийнятих студентів. Таким чином, у цьому випадку слід використовувати 

формулу середньої арифметичної зваженої: 

0.588 1817 0.628 2646 2730
0.612

1817 2646 4463
X

  
  


, або 61,2 % 

Середня частка студентів, прийнятих на денне відділення в 2017 р., 

становить 61,2%. 

Даних про загальну чисельність прийнятих студентів у 2018 немає, але цей 

показник можна визначити, розділивши чисельність студентів, зарахованих на 

денне відділення, на їхню частку в загальній чисельності прийнятих студентів. 

Виходячи з цього, для обчислення середньої частки студентів денного 

відділення потрібно використовувати формулу середньої гармонічної зваженої: 
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1134 1574
0,659

1134 1574

0,653 0,663

X


 



, або 65,9 % 

Середня частка студентів, прийнятих на денне відділення в 2018 р., 

становить 65,9 %. 

Задача 2 

Визначити середній вік опитаних за даними результатів разового 

вибіркового опитування дітей одного з ДЮЦів: 
 

Вік опитаних,  

років 
до 4 4-6 6-8 8-10 10 і більше Всього 

Чисельність опитаних,  

% до підсумку 
10 30 25 20 15 100 

Розв’язання 

При визначенні середньої з інтервального ряду насамперед потрібно 

обчислити середину інтервалу кожної з груп як півсуму нижньої і верхньої меж 

інтервалу. Якщо є відкриті інтервали, то їхній розмір приймається як такий, що 

умовно дорівнює інтервалу групи, розташованої поруч. Так, для першої групи 

це буде інтервал наступної, тобто другої групи, а для останньої – інтервал 

передостанньої групи. За наявними даними середня обчислюється як зважена 

арифметична, де роль ваг грають частки опитаних: 

3 10 5 30 7 25 9 20 11 15
7

10 30 25 20 15
X

        
 

   
 років. 

Таким чином середній вік опитуваних дорівнює 7 років. 

Задача 3 

Визначити модальний і медіанний вік неодружених чоловіків за даними 

перепису населення України 1989 р.: 
 

Вік, років До 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 і старші Всього 

Частка вікової 

групи, % 
4,9 20,1 15,5 15,2 17,0 13,0 14,3 100,0 

Розв'язання 

Модальний віковий інтервал становить від 20 до 29 років, тому що йому 

відповідає найбільша частота (20,1). Модальний вік дорівнюватиме: 

   0

20,1 4,9
20 9 26,9

20,1 4,9 20,1 15,5
M
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тобто найпоширенішим віком серед неодружених чоловіків є вік близько 

27 років. 

Порядковий номер центральної варіанти відповідає частці 50. У графі 

нагромаджених частот ця варіанта знаходиться в групі 40-49 років. 

Медіанний вік дорівнюватиме: 

100
40,5

240 9 45,6
15,2

eM


    . 

Половина неодружених чоловіків знаходиться у віці до 45,6 років, а інша – 

старші за 45,6 років. 

Задача 4 

У таблиці наведені згруповані результати тестування «юних туристів» з 

історії рідного краю (молодша група). Знайти вибіркове середнє, моду, медіану, 

дисперсію та стандартне відхилення для вибірки, заданої інтервальним 

статистичним рядом. Побудувати гістограму. 

Статистичні дані результатів тестування 

Інтервали [2,5) [5,8) [8,11) [11,14) [14,17) 

Частоти 3 5 7 3 2 

Розв’язання. 

Середнє значення вибірки для інтервального статистичного ряду 

знаходять за формулою (1.7). 

Враховуючи, що середні значення варіанти знаходять як півсуму кінців 

інтервалу, обчислимо 
1x , 

2x , ..., kx , k=1, 2, …, 5. Обчислені значення занесемо в 

розрахункову таблицю. 

Розрахункова таблиця 

Кінці інтервалу 

2 5 8 11 14 

5 8 11 14 17 

Середина інтервалу 3,5 6,5 9,5 12,5 15,5 

Частоти 3 5 7 3 2 

Тоді: 

3,5 3 6,5 5 9,5 7 12,5 3 15,5 2 178
8,9.

20 20
x

        
    

Для інтервального статистичного ряду, моду обчислюють за формулою 

(1.3). Отже, мода дорівнює: 



 59 

0

7 5 6
8 3 8 9.

(7 5) (7 3) 6
M


     

  
 

Якщо вибірка задана інтервальним статистичним рядом, то медіану 

обчислюють за формулою (1.4). Отже, медіана рівна: 

20 / 2 (3 5) 6
8 3 8 8,9.

7 7
eM

 
       

Значення моди, медіани й середнього значення ознаки майже рівні між 

собою, тому можна допустити, що тестові бали нормально розподілені. 

Для малої вибірки (п = 20), обчислимо виправлену дисперсію. Для 

інтервального статистичного ряду її обчислюють за формулою (1.15). 

Виправлена дисперсія дорівнює: 







120

2)9,85,15(3)9,85,12(7)9,85,9(5)9,85,6(3)9,85,3( 22222
2
xs  

.88,12
19

8,244
  

Стандартне відхилення обчислимо відповідно за формулою (1.23): 

.59,388,12 S  

Побудуємо гістограму, користуючись розрахунковою таблицею: 

 

Рис. 1.8. Гістограма тестових балів «юних туристів» 

Відповідь: середнє значення вибірки 8,9x   бала, мода Мо=9 балів, медіана 

Ме8,9 балів, виправлена дисперсія 
2 12,88xs   стандартне відхилення S3,59. 

Задача 5 

Результати тематичної контрольної роботи з геометрії учнів 8-го класу 

подано в таблиці: 

Оцінка, бал 6 7 8 9 10 11 12 Всього 

Частота  1 4 5 4 8 6 1 29 

0

2

4

6

8

3,5 6,5 9,5 12,5 15,5

Ч
ас

то
ти

 

Значення ознаки 

Гістограма 
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Як можна оцінити якість знань учнів з цієї теми? 

Розв'язання. 

Медіана ділить усі оцінки навпіл. П‘ятнадцята оцінка дорівнює «10».  

Бачимо, що з 29 оцінок 15 не менше «10», отже, більше половини оцінок 

складається з 10, 11 і 12 (високий рівень навчання), що свідчить про високу 

якість знань. 

Практичні завдання 

3.1. Із заданих для вивчення 16 формул студенти групи (25 осіб) правильно 

відтворили відповідно 8, 10, 6, 6, 7, 9, 7, 7, 13, 14, 7, 5, 7, 11, 8, 6, 10, 5, 6, 8, 6, 7, 

7, 9, 12. Побудувати варіаційний ряд і статистичний розподіл вибірки. 

Обчислити числові характеристики центральної тенденції. 

3.2. Побудувати статистичний ряд і полігон для розподілу кількості 

новонароджених за місяць (дані округлені до десятків, тому умовні): 60, 50, 60, 

50, 40, 50, 50, 70, 40, 30, 20, 60, 50, 30, 50, 60, 50, 50, 50, 50, 60, 30, 60, 40, 40, 60, 

40, 40, 40, 30. Обчислити числові характеристики центральної тенденції. 

3.3. У таблиці наведені результати тестування групи шахтарів (чоловіків) 

під час складання теоретичного іспиту з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності (хі – тестові бали, mi – частота їх прояву). За даними таблиці 

побудувати гістограму. Обчислити числові характеристики центральної 

тенденції. 

Результати тестування групи шахтарів: 

хі 11 12 13 14 15 

mi 2 3 7 8 5 

3.4. У таблиці наведені результати пробного ЗНО з біології учнів ліцею, які 

навчаються за фізико-математичним профілем:  

Х 168-172 172-176 176-180 180-184 184-188 188-192 192-196 196-200 

п 3 6 10 12 8 6 3 2 

Потрібно: 

а) побудувати гістограму; 

б) знайти числові характеристики центральної тенденції (середнє значення, 

моду, медіану), варіації (дисперсію, середнє квадратичне відхиленн), за їх 

допомогою зробити висновки про генеральну сукупність; 

в) обчислити коефіцієнт асиметрії і ексцес для вибірки, зробити висновки про 

генеральну сукупність. 
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3.5 У таблиці наведені результати заочного туру конкурсу «Молодий 

вчитель» серед учителів географії деякої області:  

Х 452-464 464-476 476-488 488-500 500-512 512-524 524-536 536-548 548-560 

п 22 18 15 12 10 8 6 5 4 

Потрібно: 

а) побудувати гістограму; 

б) знайти числові характеристики центральної тенденції (середнє значення, 

моду, медіану), варіації (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт 

варіації V) та форми (коефіцієнт асиметрії, ексцес); 

в) обчислити коефіцієнт асиметрії і ексцес для вибірки, зробити висновки про 

генеральну сукупність. 

3.6  Для розподілу частот з прикладу 3.1 побудувати емпіричну функцію 

розподілу, обчислити
2, , , ,d RR S V V V . 

3.7  Для розподілу частот з прикладу 3.2 побудувати емпіричну функцію 

розподілу, обчислити
2, , , ,d RR S V V V . 

3.8  Для розподілу частот з прикладу 3.5 побудувати емпіричну функцію 

розподілу, обчислити 
2, , , ,d RR S V V V . 

3.9 Для розподілу частот з прикладу 3.6 побудувати емпіричну функцію 

розподілу, обчислити
2, , , ,d RR S V V V . 

3.10. Знайти емпіричну функцію за даним розподілом шкільних оцінок 

з хімії: 

xi 5 6 7 8 9 10 

ni 5 15 20 30 20 10 

Побудувати графік емпіричної функції розподілу, полігони частот і 

відносних частот. 

 

1.4. Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності 

Статистичну оцінку *, яку визначають одним числом, точкою, 

називають точковою. Оскільки * є випадковою величиною, то точкова 

статистична оцінка може бути зміщеною або незміщеною відносно істинного 

значення параметра .  

Точкову статистичну оцінку * називають незміщеною, коли її 

математичне сподівання точно дорівнює оцінювальному параметру θ, тобто:  

М(*)=,   (1.49) 
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Якщо М(*), тоді точкову статистичну оцінку * називають зміщеною 

відносно параметра генеральної сукупності θ. Оцінювальний параметр може 

мати кілька точкових незміщених статистичних оцінок. 

Точкову статистичну оцінку називають ефективною, якщо при заданому 

обсязі вибірки вона має мінімальну дисперсію. 

Точкову статистичну оцінку називають спроможною (досконалою), якщо 

у разі необмеженого збільшення обсягу вибірки * наближається до 

оцінюваного параметра θ, а саме:  

 *lim θ θ 1.
n

P δ


     (1.50) 

Точковою незміщеною статистичною оцінкою для середнього значення 

генеральної сукупності  XÌX Ã  є середнє значення  вибірки .Bx   

Дисперсія вибірки DВ є точковою зміщеною статистичною оцінкою для 

дисперсії генеральної сукупності ÃD , де 
1n

n


 – коефіцієнт зміщення, який 

зменшується зі збільшенням обсягу вибірки n. Звідси точковою незміщеною 

статистичною оцінкою для ÃD  є виправлена (незміщена) дисперсія  

2

1
B

n
S D

n



   (1.51) 
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  (1.52) 

Величину 

BD
n

n
S

1
   (1.53) 

називають виправленим (незміщеним) середнім квадратичним відхиленням. 

Точкові статистичні оцінки * є випадковими величинами, а тому 

наближена заміна θ на * часто призводить до істотних похибок, особливо коли 

обсяг вибірки малий. У цьому разі застосовують інтервальні статистичні 

оцінки. 

Статистичну оцінку, що визначають двома числами – кінцями інтервалів 

– називають інтервальною. 
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Статистичну оцінку, що визначають двома числами – кінцями інтервалів 

– називають інтервальною. 

Різницю між оцінювальним параметром θ та його статистичною оцінкою 

* взяту за абсолютним значенням, називають точністю оцінки: 

,δθθ *    (1.54) 

де δ – точність оцінки. 

Оскільки * є випадковою величиною, то і δ буде випадковою, тому 

нерівність (1.54) справджуватиметься з деякою ймовірністю: 

  γδθθ * P   (1.55) 

Таку імовірність (1.55) називають надійністю. 

Рівність (1.55) можна записати так: 

  γδθθδθ ** P   (1.56) 

Інтервал  δθδ;θ  
, що покриває оцінюваний параметр θ генеральної 

сукупності із заданою надійністю , називають довірчим (або надійним). 

Нехай ознака Х генеральної сукупності має нормальний закон розподілу. 

Побудуємо довірчий інтервал для ГX , знаючи числове значення середнього 

квадратичного відхилення генеральної сукупності Гσ ,  із заданою надійністю γ. 

Оскільки Bx , як точкова незміщена статистична оцінка для  ГX М х  має 

нормальний закон розподілу з числовими характеристиками  B Г ,M x X a   

  Г
Bx

n


  , то, скориставшись (1.56), не важко показати, що довірчий 

інтервал визначатиметься як 

Г Г
B B

x x
x X x

n n

 


 
      (1.57) 

Аргумент х знаходимо за значенням функції Лапласа, яка дорівнює 0,5 γ 

за таблицею (додаток А)  

  0,5 .Ф х    (1.58) 

Величину 
Гx

n


 називають точністю оцінки, або похибкою вибірки. 



64 

Для малих вибірок, з якими доводиться стикатися, досліджуючи різні 

ознаки в освітніх вимірюваннях, для оцінювання aX Г  при невідомому 

значенні  неможливо скористатися нормальним законом розподілу. Тому для 

побудови довірчого інтервалу застосовують випадкову величину: 

B ,
x a

t
S

n




  (1.59) 

що має розподіл Стьюдента з k = n – 1 степенями вільності. 

Обчисливши за даним статистичним розподілом Bx , S і визначивши за 

таблицею розподілу Стьюдента значення t , будуємо довірчий інтервал: 

B B .
t S t S

x a x
n n

 
      (1.60) 

Тут  , 1t k n     обчислюємо за заданою надійністю γ і числом степенів 

вільності k = n – 1 за таблицею t-розподілу Стьюдента (додаток Б). 

При великих обсягах вибірки, а саме п30, на підставі центральної 

граничної теореми теорії ймовірностей (теореми Ляпунова) розподіл Стьюдента 

наближається до нормального закону. У цьому разі t  знаходять за таблицею 

значень функції Лапласа (додаток А). 

У разі, коли ознака Х має нормальний закон розподілу, для побудови 

довірчого інтервалу із заданою надійністю  для 
г г,D   застосовуємо випадкову 

величину 

2 2

2

Г

1
,

n
S




   (1.61) 

що має розподіл 
2χ  із  k = n – 1 степенями вільності. 

Довірчий інтервал для 2

Г ГD   матиме вигляд: 

   2 2

Г2 2

2 1

1 1n S n S
D

 

 
  .  (1.62) 

Тоді довірчий інтервал для Г  випливає із (1.62) і буде таким: 

Г

2 1

1 1S n S n


 

 
  .  (1. 63) 

Значення 
2

1χ , 
2

2χ  знаходимо за таблицею (додаток В) згідно з рівностями: 
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 2 2

1 1 ;
2

P


      (1.64) 

 2 2

2 ,
2

P


     (1.65) 

де 1   . 

Довірчий інтервал для 
Г  можна побудувати із заданою надійністю γ, 

узявши випадкову величину 

Г

1,
S

n


    (1.66) 

що має розподіл   (хі-розподіл). 

Довірчий інтервал буде таким: 

     Г1 ; 1 ;S q n S q n      . (1.67) 

Значення величини q(; n) знаходимо за таблицею (додаток Г) за 

заданою надійністю  і обсягом вибірки n. 

Побудуємо довірчий інтервал для rxy генеральної сукупності із 

заданою надійністю . 

Як величина, одержана за результатами вибірки, rв є випадковою і 

являє собою точкову незміщену статистичну оцінку для rxy (М(rв)=rxy). 

Виправлене середнє квадратичне відхилення для rв  

2

B1
.

r
S

n


   (1.68) 

Довірчий інтервал для rxy буде таким: 

2 2

B B
B B

1 1
,xy

r r
r t r r t

n n
 

 
      (1.69) 

де t знаходимо з рівності    5,0tФ  за таблицею значень функції Лапласа. 

Питання для самоконтролю 

1. Що називається точковою статистичною оцінкою? 

2. Яка точкова статистична оцінка називається незміщеною? зміщеною? 

Наведіть приклади. 

3. Яка точкова статистична оцінка називається ефективною? досконалою? 

Наведіть приклади. 
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4. Що є точковою незміщеною статистичною оцінкою для Г( )M X X ? 

5. Яка точкова статистична оцінка є незміщеною для 
ГD ? 

6. Що називається виправленою дисперсією, виправленим середнім 

квадратичним відхиленням? 

7. Яку статистичну оцінку для параметрів генеральної сукупності називають 

інтервальною? 

8. Що називають точністю і надійністю оцінки? 

9. Який інтервал називається надійним (довірчим)? 

10. Як побудувати довірчий інтервал із заданою надійністю γ при відомому 

значенні 
Г ? 

11. Як побудувати довірчий інтервал для 
ГX  із заданою надійністю γ при 

невідомому значенні 
Г ? 

12. Як побудувати довірчий інтервал із заданою надійністю γ для 
ГD ,

Г  ? 

 

Приклади розв'язування типових задач 

Задача 1 

Група студентів університету пройшла тестування з математики і хімії. 

Результати тестування подано двовимірним статистичним розподілом, де Х=хj – 

оцінки з математики, Y=yi – із хімії. Відповіді оцінювалися за десятибальною 

системою. 

Статистичні дані тестування 

Y = yi 

Х = хj 

4 5 6 7 9 iyn  

3 2 1 1 – – 4 

5 1 2 1 1 – 5 

7 – – 1 2 1 4 

8 – – 2 1 1 4 

9 – – – 2 1 3 

jxn  3 3 5 6 3 20 

Необхідно: 

1) з надійністю =0,95 побудувати довірчий інтервал для ГX , якщо середнє 

квадратичне відхилення ознаки Х г=4,5; 

2) з надійністю =0,99 побудувати довірчі інтервали для Г ,Y  г. 
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Розв’язання:  

Обчислимо основні числові характеристики ознак Х і Y, а також rв. 

Оскільки п=20, то: 

4 3 5 3 6 5 7 6 9 3
6,3;

20

jj xx n
x

n
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42.
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19

20

1



 yy D

n

n
S  







20

167175165255145163153243

n

nxy ijji
 

.3,41
20

199279198178268197277



  

.24,22,63,63,41* 
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nxy
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ijji

xy  

.705,0
09,252,1

24,2
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B 



yx

xyK
r


 

1. Побудуємо довірчий інтервал з надійністю =0,95 для ГX , якщо г=4,5, 

використавши формулу (1.57). 

Використовуючи, що ,3,6B  xx  г=4,5, значення х обчислюємо за 

формулою (1.58): 

  ,475,095,05,05,0  xФ  
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де х = 1,96 знаходимо за таблицею значень функції Лапласа. 

Визначимо кінці інтервалу за формулою (1.31): 

Г Г
B B

1,96 4,5
6,3 6,3 1,97 4,33;

4,47

x x
x x

n n

  
         

Г Г
B B

1,96 4,5
6,3 6,3 1,97 8,27.

4,47

x x
x x

n n

  
         

Отже, довірчий інтервал для ГX  буде таким: 

       ̅̅ ̅      . 

2. Побудуємо довірчий інтервал з надійністю γ = 0,99 для Г.Y   

Оскільки г – невідоме, то довірчий інтервал у цьому разі визначатимемо 

за формулою (1.60). 

Враховуючи, що ,2,6B  yy  ,14,2yS   знаходимо t  за таблицею t-

розподілу Стьюдента (додаток Б): 

  .88,219,99,0  ktt   

Обчислимо кінці довірчого інтервалу: 

;82,438,12,6
47,4

14,288,2
2,6 




n

St
y

y
 

.58,738,12,6
47,4

14,288,2
2,6 




n

St
y

y
 

Таким чином, довірчий інтервал для ГY  буде таким: 

Г4,82 7,58.Y   

Довірчий інтервал з надійністю γ = 0,99 для г обчислимо за формулою 

(1.67). 

Враховуючи, що 14,2yS , γ = 0,99, n = 20, знайдемо за таблицею 

(додаток Г) значення  0,99, 20 0,58q n    . 

Визначимо кінці довірчого інтервалу: 

     ;899,042,014,258,0114,2;1  nqSy   

     .381,358,114,258,0114,2;1  nqSy   

Отже, довірчий інтервал для г буде подано такою нерівністю: 

              . 
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Практичні завдання 

4.1.  Для вибірки 8, 10, 6, 6, 7, 9, 7, 7, 3, 4, 7, 5, 7, 11, 8, 6, 10, 5, 6, 8 знайти 

незміщені оцінки середнього значення генеральної сукупності та дисперсії, 

моду й медіану. 

4.2.  Для вибірки 18, 20, 16, 16, 17, 19, 17, 17, 13, 14, 17, 15, 17, 21, 18, 16, 

20, 15, 16, 18 знайти незміщені оцінки середнього значення генеральної 

сукупності та дисперсії, моду й медіану. 

4.3. У літньому дитячому таборі випадковим способом було відібрано 20 

осіб і виміряно їх зріст хі. Здобуті результати наведено у вигляді інтервального 

статистичного розподілу: 

хі, см [145; 149) [149; 153) [153; 157) [157; 161) 

ni 3 6 8 3 

Із надійністю γ = 0,99 побудувати довірчий інтервал для 
ГX , якщо 

Г 3  . 

4.4. 25 осіб було протестовано з охорони праці. Результати тестування 

наведено у вигляді дискретного статистичного розподілу: 

хі 14 15 16 17 18 19 

ni 2 4 5 7 4 3 

Із надійністю γ = 0,999 побудувати довірчий інтервал для 
ГX , якщо 

Г 1,5  . 

4.5. У 30 випадково вибраних дітей виміряна вага хі. Результати 

вимірювань наведено як інтервальний статистичний розподіл: 

xi, кг [26; 28) [28; 30) [30; 32) [32; 34) [34; 36) 

ni 3 5 10 8 4 

З надійністю γ = 0,95 побудувати довірчий інтервал для 
ГX . 

4.6. Залежність між результатами іспитів з вищої математики Y та історії 

України наведено у вигляді двовимірного статистичного розподілу: 

X = xi 
Y = yi 

2 3 4 5 nyi 

2 1 1 – –  

3 – 5 10 1  

4 – – 15 10  

5 – – 2 5  

nxj      
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Потрібно:  

1. З надійністю γ = 0,99 побудувати довірчий інтервал для 
ГX , якщо середнє 

квадратичне відхилення ознаки Х г=0,5. 

2. З надійністю  = 0,95 побудувати довірчі інтервали для 
Г Г, , xyY r . 

4.7. Середня температура у квітні у Києві Х і Кіровограді Y вимірювалась 

протягом 25 років. Результати вимірювання наведено у вигляді двовимірного 

статистичного розподілу: 

Y = yi 
Х = хi 

10 14 18 22 26 nyi 

12 2 4 1 – –  

16 – 2 3 2 –  

18 – – 5 2 1  

20 – – 1 1 1  

nxj       

Потрібно:  

1. Із надійністю γ = 0,999 побудувати довірчий інтервал для 
ГX , якщо 

середнє квадратичне відхилення ознаки Х г=2. 

2. З надійністю  = 0,99 побудувати довірчі інтервали для 
Г Г, , xyY r . 

 

4.8. 30 однотипних приладів були випробувані щодо їх безвідмовної 

роботи хі. Результати вимірювання наведено як дискретний статистичний 

розподіл: 

xi, год 100 110 120 130 140 150 160 

ni 10 6 5 4 2 2 1 

З надійністю γ = 0,99 побудувати довірчий інтервал для ГX . 

 

Тестові завдання до розділу 1 

Теоретична частина 

1) Генеральна сукупність – це ... 

а) сукупність первинних явищ; 

б) множина всіх можливих значень випадкової величини, яка підлягає 

дослідженню; 
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в) множина значень випадкової величини, яка одержана в результаті 

спостережень або дослідження; 

г) універсальна множина значень явища. 

2) Інтервальний варіаційний ряд – це ... 

а) послідовність варіант, записаних за зростанням їх значень; 

б) послідовність інтервалів, які записані у порядку зростання; 

в) послідовність інтервалів, які містять усю сукупність варіант; 

г) немає правильної відповіді. 

3) Дискретним статистичним розподілом є: 

а) елементи вибірки, розміщені в порядку зростання; 

б) простий варіаційний ряд у якого відібрані усі різні значення і розміщені в 

порядку зростання; 

в) відповідність між варіантами та їх частотами або відносними частотами, 

зображена у вигляді таблиці; 

г) відповідність між проміжками, у яких знаходяться варіанти ознаки, та їх 

частотами або відносними частотами, зображена у вигляді таблиці. 

4) Гістограму розподілу вибірки найчастіше використовують для зображення ... 

а) інтервальних статистичних рядів; 

б) дискретних статистичних рядів; 

в) як дискретних, так і інтервальних рядів; 

г) немає правильної відповіді. 

5) Щоб побудувати гістограму частот, потрібно: 

а) побудувати прямокутники, основами яких є частинні інтервали, а їх 

висотами – відповідні частоти; 

б) побудувати ламану, що з‘єднує точки, абсциси яких є середини 

інтервалів, а їх ординати – відповідні частоти; 

в) на осі ординат відкласти частинні проміжки, а на осі абсцис – частоти; 

г) немає правильної відповіді. 

6) Емпіричною функцією розподілу називається: 

а) функція  xF * , значення якої дорівнює ймовірності події випадкової 

величини меншої за будь-яке дійсне число х; 

б) функція  xF * , значення якої дорівнює відношенню обсягу вибірки до 

накопичених частот; 
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в) функція  xF * , значення якої дорівнює відношенню кількості елементів 

вибірки, не менших від х до обсягу вибірки; 

г) функція  xF * , значення якої дорівнює відношенню кількості елементів 

вибірки, менших від х до обсягу вибірки. 

7) Дисперсія – це 

а) це алгебраїчна сума відхилень значень ознаки від середньої величини; 

б) сума модулів усіх відхилень ознаки від середньої величини; 

в) середній квадрат відхилень значень ознаки від середньої величини; 

г) це відношення середнього квадратичного відхилення до середньої 

величини. 

8) Мода – це 

а) варіанта, яка ділить варіаційний ряд на дві рівні за обсягом частини; 

б) варіанта, що в статистичному ряді зустрічається найчастіше; 

в) відношення суми всіх результатів вимірів до обсягу вибірки; 

г) відношення абсолютних характеристик варіації до середньої величини 

9) Як розраховується квадратичний коефіцієнт варіації? 

а) як відношення середнього квадратичного відхилення до середньої 

величини; 

б) як середній квадрат відхилень значень ознаки від середньої величини; 

в) як алгебраїчна сума відхилень значень ознаки від середньої величини; 

г) як сума модулів усіх відхилень значень ознаки від середньої величини. 

10) Вибірковий центральний емпіричний момент першого порядку дорівнює: 

а) вибірковій дисперсії; 

б) вибірковому середньому; 

в) 0; 

г) 1. 

11) Центральний емпіричний момент четвертого порядку застосовується для 

обчислення: 

а) коефіцієнта асиметрії; 

б) коефіцієнта варіації; 

в) ексцеса; 

г) коефіцієнта кореляції. 

12) Якщо Е > 0, то розподіл вважається ... 

а) туповершинним; 
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б) гостровершинним; 

в) плоско вершинним; 

г) нормальним розподілом. 

13) Якщо математичне сподівання точкової оцінки дорівнює оцінювальному 

параметру, а саме *)(M , то статистична оцінка є: 

а) зміщеною; 

б) незміщеною; 

в) ефективною; 

г) змістовною. 

14) Точкова статистична оцінка у разі необмеженого збільшення обсягу 

вибірки *  наближається до оцінювального параметру  , а саме: 

1)( *

lim 


P
n

, то вона називається ... 

а) зміщеною; 

б) незміщеною; 

в) ефективною; 

г) спроможною. 

15) Незміщеною оцінкою генерального середнього є ... 

а) виправлена вибіркова дисперсія; 

б) вибіркова дисперсія; 

в) вибіркове середнє; 

г) виправлене середнє арифметичне ix . 

16) Зміщеною оцінкою генеральної дисперсії є ... 

а) виправлена вибіркова дисперсія; 

б) вибіркова дисперсія; 

в) вибіркове середнє; 

г) середнє арифметичне ix . 

17) Чи зміниться незміщена оцінка математичного сподівання ( )M X  

генеральної сукупності, якщо всі варіанти у вибірці збільшити у 5 разів? 

а) не зміниться; 

б) збільшиться у 5 разів; 

в) зменшиться у 5 разів; 

г) збільшиться у 25 раз. 

18) Чи зміниться оцінка середнього квадратичного відхилення, якщо всі 

значення варіант ознаки у вибірці збільшити у 4 рази? 
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а) збільшиться у 4 рази; 

б) збільшиться на 4; 

в) збільшиться у 16 разів; 

г) не зміниться. 

19) Статистична оцінка * , яка визначається двома числами, кінцями 

інтервалів називається ... 

а) незміщеною оцінкою; 

б) інтервальною оцінкою; 

в) точковою оцінкою; 

г) зміщеною оцінкою. 

20) Який інтервал називається довірчим (надійним) для параметра розподілу 

випадкової величини?   

а) інтервал, який із близькою до одиниці ймовірністю „накриває‖ точне 

значення параметра; 

б) інтервал, який визначає положення статистичної оцінки; 

в) інтервал, за допомогою якого знаходять наближене значення параметра 

розподілу випадкової величини; 

г) немає правильної відповіді. 

21) Який розподіл описується щільністю  
 

2

22
1

,
2

x a

f x e 

 




  

 ; ,x    в якій параметри ia   можуть бути невідомі? 

а) розподіл Стьюдента; 

б) розподіл Фішера-Снедекора; 

в) розподіл «хі-квадрат»; 

г) нормальний розподіл. 

22) Чи зміниться довірчий інтервал для оцінки невідомого математичного 

сподівання )(XM  нормального розподіленої ознаки Х генеральної 

сукупності за збільшенням вибіркового середнього? 

а) зменшиться; 

б) збільшиться; 

в) не зміниться; 

г) немає правильної відповіді. 
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Практична частина 

Заданий статистичний розподіл зображено у вигляді таблиці 

ix  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

in  1 2 6 4 7 7 8 6 3 4 2 

 

Виконати такі дії: 

1) Знайти відносну частоту варіанти 6: 

а) 0,12; 

б) 0,16; 

в) 0,75; 

г) 0,162. 

2) Визначити частоту інтервалу ]5;2( : 

а) 18; 

б) 17; 

в) 24; 

г) 26. 

3) Визначити ординату полігона відносних частот для варіанти 9: 

а) 0,4; 

б) 0,9; 

в) 0,08; 

г) 0,5. 

4) Указати значення емпіричної функції розподілу на проміжку (6;7] : 

а) 0,88; 

б) 0,7; 

в) 0,82; 

г) 0,12. 

5) Знайти вибіркове середнє: 

а) 5,18; 

б) 1,1; 

в) 4,7; 

г) 6,11. 

6) Обчислити вибіркову дисперсію: 

а) 6,12; 

б) 32,4; 
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в) 32,94. 

г) 6,11. 

7) Знайти вибіркове середнє квадратичне відхилення: 

а) 5,74; 

б) 2,47; 

в) 5,69; 

г) 5,6. 

8) Знайти квадратичний коефіцієнт варіації: 

а) 112%; 

б) 109%; 

в) 47%; 

г) 48%. 

9) Знайти моду: 

а) 10;  б) 6;  в) 7;  г) 4. 

10) Знайти медіану: 

а) 4;  б) 6;  в) 7;  г) 5. 

11) Обчислити вибірковий початковий емпіричний момент другого порядку: 

а)  5,18;  б) 32,94;  в) 234,38;  г) 29,14. 

12) Обчислити вибірковий центральний емпіричний момент другого порядку: 

а) 29,14;  б) 1;  в) 6,11;  г) 0. 

13) Знайти асиметрію: 

а) 23,81;  б) 9,64;  в) 0,4762;  г) 0,032. 

14) Обчислити ексцес: 

а) 0,72;  б) 84,9156;  в) 11,98;  г) 2,28. 

 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи №1 

Варіант 1 

1. П‘ятдесят абітурієнтів на ЗНО з математики отримали такі бали:  

160 172 180 164 172 180 168 176 172 168 

184 176 172 160 184 172 176 168 176 184 

176 168 164 172 168 164 160 172 164 176 

168 180 176 160 172 168 176 180 176 172 

172 164 172 168 180 176 172 168 172 164 
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Потрібно: 

а) побудувати дискретний статистичний розподіл та полігон частот для 

вказаної вибірки; 

б) знайти числові характеристики центральної тенденції (середнє значення, 

моду, медіану), варіації (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт 

варіації V) та форми (коефіцієнт асиметрії, ексцес), за їх допомогою 

зробити висновки про генеральну сукупність. 

Які ви знаєте наближені методи перевірки близькості емпіричного 

розподілу до нормального? Чи правомірно за їх допомогою висунути гіпотезу 

про нормальний розподіл ознаки генеральної сукупності? 

2. Вибірку задано таблицею: 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

n 2 4 5 7 10 12 13 14 12 9 7 

Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та 

дисперсії Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки. Побудувати полігон 

частот. 

3. Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та дисперсії 

Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки: 

[7,6;8) [8;8,4) [8,4;8,8) [8,8;9,2) [9,2;9,6) [9,6;10) 

2 3 6 9 12 14 

[10;10,4) [10,4;10,8) [10,8;11,2) [11,2;11,6) [11,6;12) [12;12,4] 

15 13 11 8 5 2 

Побудувати гістограму для статистичних даних. 

Варіант 2 

1 П‘ятдесят абітурієнтів на ЗНО з географії отримали такі бали:  

154 166 172 158 166 172 162 170 166 162 

176 170 166 154 176 166 170 162 170 176 

170 162 158 166 162 158 154 166 158 170 

162 172 170 154 166 162 170 172 170 166 

166 158 166 162 172 170 166 162 166 158 

Потрібно: 

а) побудувати дискретний статистичний розподіл та полігон частот для 

вказаної вибірки; 
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б) знайти числові характеристики центральної тенденції (середнє значення, 

моду, медіану), варіації (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт 

варіації V) та форми (коефіцієнт асиметрії, ексцес), за їх допомогою 

зробити висновки про генеральну сукупність. 

Які ви знаєте наближені методи перевірки близькості емпіричного 

розподілу до нормального? Чи правомірно за їх допомогою висунути гіпотезу 

про нормальний розподіл ознаки генеральної сукупності? 

2 Вибірку задано таблицею: 

X 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

n 2 5 8 12 15 17 13 10 8 6 4 

Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та 

дисперсії Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки. Побудувати полігон 

частот. 

3 Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та дисперсії 

Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки: 

[59,5;60) [60;60,5) [60,5;61) [61;61,5) [61,5;62) [62;62,5) [62,5;63) 

1 3 5 7 8 10 11 

[63;63,5) [63,5;64) [64;64,5) [64,5;65) [65;65,5) [65,5;66) [66;66,5] 

12 11 10 9 7 4 2 

 

Побудувати гістограму для статистичних даних. 

Варіант 3 

1. П‘ятдесят абітурієнтів на ЗНО з біології отримали такі бали:  

130 125 140 145 130 135 125 140 125 135 

145 130 140 130 150 140 135 150 135 145 

135 125 130 120 140 130 145 135 140 140 

125 130 150 130 145 120 135 125 135 125 

130 140 135 120 130 135 140 135 145 135 

Потрібно: 

а) побудувати дискретний статистичний розподіл та полігон частот для 

вказаної вибірки; 

б) знайти числові характеристики центральної тенденції (середнє значення, 

моду, медіану), варіації (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації 
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V) та форми (коефіцієнт асиметрії, ексцес), за їх допомогою зробити 

висновки про генеральну сукупність. 

Які ви знаєте наближені методи перевірки близькості емпіричного 

розподілу до нормального? Чи правомірно за їх допомогою висунути гіпотезу 

про нормальний розподіл ознаки генеральної сукупності? 

2. Вибірку задано таблицею: 

X 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 

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

Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та 

дисперсії Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки. Побудувати полігон 

частот. 

3. Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та дисперсії 

Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки: 

[30;30,3) [30,3;30,6) [30,6;30,9) [30,9;31,2) [31,2;31,5) [31,5;31,8) [31,8;32,1) [32,1;32,4) 

1 2 3 5 7 10 12 13 

[32,4;32,7) [32,7;33) [33;33,3) [33,3;33,6) [33,6;33,9) [33,9;34,2) [34,2;34,5) [34,5;34,8] 

11 9 8 7 5 4 2 1 

Побудувати гістограму для статистичних даних. 

Варіант 4 

1. П‘ятдесят абітурієнтів на ЗНО з історії України отримали такі бали:  

112 106 103 121 115 112 106 109 112 103 

112 118 115 106 115 109 106 112 109 106 

109 112 112 103 115 112 115 112 109 118 

112 109 109 118 106 103 115 112 103 106 

109 115 121 115 118 121 115 109 121 118 

Потрібно: 

а) побудувати дискретний статистичний розподіл та полігон частот для 

вказаної вибірки; 

б) знайти числові характеристики центральної тенденції (середнє значення, 

моду, медіану), варіації (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт 

варіації V) та форми (коефіцієнт асиметрії, ексцес), за їх допомогою 

зробити висновки про генеральну сукупність. 
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Які ви знаєте наближені методи перевірки близькості емпіричного 

розподілу до нормального? Чи правомірно за їх допомогою висунути гіпотезу 

про нормальний розподіл ознаки генеральної сукупності? 

2. Вибірку задано таблицею: 

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

n 2 3 6 9 12 14 15 13 11 8 5 2 

Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та 

дисперсії Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки.  

Побудувати полігон частот. 

3. Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та дисперсії 

Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки: 

[9,5;10) [10;10,5) [10,5;11) [11;11,5) [11,5;12) [12;12,5) 

2 3 6 9 12 14 

[12,5;13) [13;13,5) [13,5;14) [14;14,5) [14,5;15) [15;15,5] 

15 13 11 8 5 2 

Побудувати гістограму для статистичних даних. 

Варіант 5 

1. П‘ятдесят абітурієнтів на ЗНО з математики отримали такі бали:  

55 58 58 61 60 58 58 56 56 59 

58 61 56 58 58 57 57 59 59 61 

59 59 60 59 57 56 59 57 56 60 

57 57 59 57 61 59 55 58 57 58 

60 58 57 59 59 60 58 60 58 57 

Потрібно: 

а) побудувати дискретний статистичний розподіл та полігон частот для 

вказаної вибірки; 

б) знайти числові характеристики центральної тенденції (середнє значення, 

моду, медіану), варіації (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації 

V) та форми (коефіцієнт асиметрії, ексцес), за їх допомогою зробити 

висновки про генеральну сукупність. 

в) побудувати емпіричну функцію розподілу та зобразити її графічно. 

Які ви знаєте наближені методи перевірки близькості емпіричного 

розподілу до нормального? Чи правомірно за їх допомогою висунути гіпотезу 

про нормальний розподіл ознаки генеральної сукупності? 
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2. Вибірку задано таблицею: 

X 50 52 54 56 58 60 62 64 68 70 72 74 76 78 

n 1 3 5 7 8 10 11 12 11 10 9 7 4 2 

Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та 

дисперсії Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки. Побудувати полігон 

частот. 

3. Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та дисперсії Dг, 

знайти моду і медіану за даними вибірки: 

[14,6;15) [15;15,4) [15,4;15,8) [15,8;16,2) [16,2;16,6) [16,6;17) [17;17,4) 

1 3 5 7 8 10 11 

[17,4;17,8) [17,8;18,2) [18,2;18,6) [18,6;19) [19;19,4) [19,4;19,8) [19,8;20,2] 

12 11 10 9 7 4 2 

Побудувати гістограму для статистичних даних. 

Варіант 6 

1. П‘ятдесят абітурієнтів на ЗНО з фізики отримали такі бали:  

26 30 30 24 24 22 20 32 20 26 

28 26 26 28 28 24 28 28 22 22 

30 28 28 26 26 28 24 22 26 24 

22 24 24 30 30 26 26 24 28 20 

24 22 22 32 32 32 30 26 30 28 

Потрібно: 

а) побудувати дискретний статистичний розподіл та полігон частот для 

вказаної вибірки; 

б) знайти числові характеристики центральної тенденції (середнє значення, 

моду, медіану), варіації (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації 

V) та форми (коефіцієнт асиметрії, ексцес), за їх допомогою зробити 

висновки про генеральну сукупність. 

Які ви знаєте наближені методи перевірки близькості емпіричного 

розподілу до нормального? Чи правомірно за їх допомогою висунути гіпотезу 

про нормальний розподіл ознаки генеральної сукупності? 

2. Вибірку задано таблицею: 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

n 1 2 3 5 7 10 12 13 11 9 8 7 5 4 2 1 
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Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та 

дисперсії Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки. Побудувати полігон 

частот. 

3. Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та дисперсії 

Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки: 

[19,5;20) [20;20,5) [20,5;21) [21;21,5) [21,5;22) [22;22,5) [22,5;23) [23;23,5) 

1 2 3 5 7 10 12 13 

[23,5;24) [24;24,5) [24,5;25) [25;25,5) [25,5;26) [26;26,5) [26,5;27) [27;27,5] 

11 9 8 7 5 4 2 1 

Побудувати гістограму для статистичних даних. 

Варіант 7 

1. П‘ятдесят абітурієнтів на ЗНО з хімії отримали такі бали:  

110 105 120 125 110 115 105 120 105 115 

125 110 120 110 130 120 115 130 115 125 

115 105 110 100 120 110 125 115 120 120 

105 110 130 110 125 100 115 105 115 105 

110 120 115 100 110 115 120 115 125 115 

Потрібно: 

а) побудувати дискретний статистичний розподіл та полігон частот для 

вказаної вибірки; 

б) знайти числові характеристики центральної тенденції (середнє значення, 

моду, медіану), варіації (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації 

V) та форми (коефіцієнт асиметрії, ексцес), за їх допомогою зробити 

висновки про генеральну сукупність. 

Які ви знаєте наближені методи перевірки близькості емпіричного 

розподілу до нормального? Чи правомірно за їх допомогою висунути гіпотезу 

про нормальний розподіл ознаки генеральної сукупності? 

2. Вибірку задано таблицею: 

X 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 

n 2 4 5 7 10 12 13 14 12 9 7 5 

Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та 

дисперсії Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки. Побудувати полігон 

частот. 
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3. Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та дисперсії 

Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки: 

[19;21) [21;23) [23;25) [25;27) [27;29) [29;31) 

2 3 6 9 12 14 

[31;33) [33;35) [35;37) [37;39) [39;41) [41;43] 

15 13 11 8 5 2 

Побудувати гістограму для статистичних даних. 

Варіант 8 

1. П‘ятдесят абітурієнтів на ЗНО з іспанської мови отримали такі бали:  

159 153 150 168 162 159 153 156 159 150 

159 165 162 153 162 156 153 159 156 153 

156 159 159 150 162 159 162 159 156 165 

159 156 156 165 153 150 162 159 150 153 

156 162 168 162 165 168 162 156 168 165 

Потрібно: 

а) побудувати дискретний статистичний розподіл та полігон частот для 

вказаної вибірки; 

б) знайти числові характеристики центральної тенденції (середнє значення, 

моду, медіану), варіації (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації 

V) та форми (коефіцієнт асиметрії, ексцес), за їх допомогою зробити 

висновки про генеральну сукупність. 

Які ви знаєте наближені методи перевірки близькості емпіричного 

розподілу до нормального? Чи правомірно за їх допомогою висунути гіпотезу 

про нормальний розподіл ознаки генеральної сукупності? 

2. Вибірку задано таблицею: 

X 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 

n 2 5 8 12 15 17 13 10 8 6 4 

Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та 

дисперсії Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки. Побудувати полігон 

частот. 

3. Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та дисперсії 

Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки: 
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[7;7,3) [7,3;7,6) [7,6;7,9) [7,9;8,2) [8,2;8,5) [8,5;8,8) [8,8;9,1) 

1 3 5 7 8 10 11 

[9,1;9,4) [9,4;9,7) [9,7;10) [10;10,3) [10,3;10,6) [10,6;10,9) [10,9;11,2] 

12 11 10 9 7 4 2 

Побудувати гістограму для статистичних даних. 

Варіант 9 

1. П‘ятдесят абітурієнтів на ЗНО з французької мови отримали такі бали:  

5 8 8 11 10 8 8 6 6 9 

8 11 6 8 8 7 7 9 9 11 

9 9 10 9 7 6 9 7 6 10 

7 7 9 7 11 9 5 8 7 8 

10 8 7 9 9 10 8 10 8 7 

Потрібно: 

а) побудувати дискретний статистичний розподіл та полігон частот для 

вказаної вибірки; 

б) знайти числові характеристики центральної тенденції (середнє значення, 

моду, медіану), варіації (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації 

V) та форми (коефіцієнт асиметрії, ексцес), за їх допомогою зробити 

висновки про генеральну сукупність. 

Які ви знаєте наближені методи перевірки близькості емпіричного 

розподілу до нормального? Чи правомірно за їх допомогою висунути гіпотезу 

про нормальний розподіл ознаки генеральної сукупності? 

2. Вибірку задано таблицею: 

X 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

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

Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та 

дисперсії Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки. Побудувати полігон 

частот. 

3. Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та дисперсії 

Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки: 

[60;60,2) [60,2;60,4) [60,4;60,6) [60,6;60,8) [60,8;61) [61;61,2) [61,2;61,4) [61,4;61,6) 

1 2 3 5 7 10 12 13 

[61,6;61,8) [61,8;62) [62;62,2) [62,2;62,4) [62,4;62,6) [62,6;62,8) [62,8;63) [63;63,2] 

11 9 8 7 5 4 2 1 

Побудувати гістограму для статистичних даних.  
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Варіант 10 

1. П‘ятдесят абітурієнтів на ЗНО з німецької мови отримали такі бали:  

56 60 60 54 54 52 50 62 50 56 

58 56 56 58 58 54 58 58 52 52 

60 58 58 56 56 58 54 52 56 54 

52 54 54 60 60 56 56 54 58 50 

54 52 52 62 62 62 60 56 60 58 

Потрібно: 

а) побудувати дискретний статистичний розподіл та полігон частот для 

вказаної вибірки; 

б) знайти числові характеристики центральної тенденції (середнє значення, 

моду, медіану), варіації (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації 

V) та форми (коефіцієнт асиметрії, ексцес), за їх допомогою зробити 

висновки про генеральну сукупність. 

Які ви знаєте наближені методи перевірки близькості емпіричного 

розподілу до нормального? Чи правомірно за їх допомогою висунути гіпотезу 

про нормальний розподіл ознаки генеральної сукупності? 

2. Вибірку задано таблицею: 

X 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5 5,3 5,6 

n 2 3 6 9 12 14 15 13 11 8 5 2 

Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та 

дисперсії Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки. Побудувати полігон 

частот. 

3. Обчислити незміщені оцінки математичного сподівання МХ=а та дисперсії 

Dг, знайти моду і медіану за даними вибірки: 

[2;2,3) [2,3;2,6) [2,6;2,9) [2,9;3,2) [3,2;3,5) [3,5;3,8) 

2 3 6 9 12 14 

[3,8;4,1) [4,1;4,4) [4,4;4,7) [4,7;5) [5;5,3) [5,3;5,6] 

15 13 11 8 5 2 

Побудувати гістограму для статистичних даних. 
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РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕМПІРИЧНИХ 

ДАНИХ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПОВЕДІНКОВИХ НАУКАХ 

Для обробки результатів досліджень (у т.ч. гендерних) найчастіше 

використовують статистичні методи. 

Методи обробки та аналізу результатів дослідження – це способи 

перетворення емпіричних даних, одержаних в ході дослідження, з метою їх 

змістовного аналізу, перевірки гіпотез та інтерпретації. 

Дану групу методів можна розподілити на методи статистичного аналізу 

інформації (розрахунок розподілу ознак, їх середніх величин, кореляційний, 

регресивний, факторний, дисперсійний аналіз), а також методи моделювання та 

прогнозування. 

 

2.1 Статистичні гіпотези та методи їх перевірки 

Дані вибіркових спостережень часто становлять основу для прийняття 

одного з кількох альтернативних рішень. Тобто інформація, яку дістають на 

підставі вибірки, реалізованої із генеральної сукупності, може бути 

використана для формулювання певних суджень про всю генеральну 

сукупність. За результатами тестування, наприклад, можна зробити висновок 

про те, чи є ефективною певна методика навчання в даній групі чи ні. А це, у 

свою чергу, дає підставу для прийняття висновку: застосовувати, поширювати 

її чи ні. Такі висновки називають статистичними. Статистичні висновки мають 

імовірнісний характер, тобто завжди існує ймовірність того, що прийняті 

висновки будуть помилковими. 

Головна цінність прийняття статистичних висновків полягає в тому, що в 

межах імовірнісних категорій можна об‘єктивно виміряти ступінь ризику, що 

відповідає тому чи іншому рішенню. 

Будь-які статистичні висновки про генеральну сукупність, здобуті на 

підставі обробки вибірки, називають статистичними гіпотезами. 

У математичній статистиці виділяють два основні типи статистичних 

гіпотез: 1) гіпотези про значення параметрів ознаки генеральної сукупності (їх 

називають параметричними); 2) гіпотези, що висуваються на підставі обробки 

вибірки про закон розподілу ознаки генеральної сукупності (непараметричні). 

Так, наприклад, на підставі обробки вибірки може бути висунута гіпотеза, що 

ознака генеральної сукупності має нормальний закон розподілу. 
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Гіпотезу, що підлягає перевірці, називають основною. Оскільки ця 

гіпотеза припускає відсутність систематичних розбіжностей між невідомим 

параметром генеральної сукупності і її оцінкою, отриманою в результаті 

обробки даних вибірки, то її називають нульовою гіпотезою і позначають Н0. 

Нульова гіпотеза стверджує, що розбіжності між параметром і його оцінкою 

нульові, тобто: 0 : ГH x a ; 
0 : 2ГH   ; 

0 : 0xyH r  . Кожній нульовій гіпотезі 

можна протиставити декілька альтернативних (конкуруючих) гіпотез, які 

позначають символом Н, що заперечують твердження нульової, наприклад, 

: ГH x a   або : ГH x a  . 

Параметричну гіпотезу називають простою, якщо вона стверджує, що всі 

невідомі параметри мають деякі числові значення, і складеною, якщо вона 

складається зі скінченного або нескінченного числа простих гіпотез. 

Для перевірки правильності висунутої статистичної гіпотези вибирають 

статистичний критерій, за яким нульову гіпотезу приймають або відхиляють. 

Статистичний критерій є випадковою величиною із заздалегідь відомим 

законом розподілу ймовірностей. При великих обсягах вибірки (n > 30) закони 

розподілу усіх статистичних критеріїв наближатимуться до нормального. 

Спостережуване значення критерію обчислюють за результатами вибірки. 

Сукупність значень статистичного критерію, за яких приймають нульову 

гіпотезу, називають областю прийняття нульової гіпотези. Сукупність значень 

статистичного критерію, за яких нульову гіпотезу відхиляють, називають 

критичною областю. 

Точку або кілька точок, що поділяють множину значень критерію на 

область прийняття нульової гіпотези і критичну область, називають 

критичними і позначають через Kкр. 

Існують три види критичних областей: 

 лівостороння (якщо нульову гіпотезу відхиляють при K < Kкр); 

 правостороння (якщо нульову гіпотезу відхиляють при K  Kкр); 

 двостороння (якщо нульову гіпотезу відхиляють при крK K  або при 

крK K ) (критичні точки 
крK   і 

крK   симетрично розташовані відносно 

нуля). 

При перевірці правильності Н0 можуть бути допущені помилки: 
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1. Якщо Н0 правильна, але її відхилили на основі значення критерія, то буде 

допущена помилка першого роду (α). 

2. Якщо Н0 неправильна, але її прийняли, то в цьому разі буде допущена 

помилка другого роду (β). 

Якщо зменшувати значення α з метою зменшення ризику відхилити 

правильну гіпотезу Н0, то це спричинює збільшення ймовірності помилки 

другого роду, тобто величини β.  

Ймовірність допустити помилку першого роду називають рівнем 

значущості критерію. Чим менше рівень значущості, тим менша ймовірність 

відкинути вірну гіпотезу. За рівень значущості у поведінкових науках зазвичай 

приймають значення =0,1; 0,05 та 0,01. В інших галузях, наприклад, у техніці, 

за рівень значущості можуть приймати 0,001, 0,0001 та менші значення  в 

залежності від ціни (матеріальної, моральної та ін.) помилки: чим дорожче 

обходиться помилка, тим меншим беруть значення .  

Різницю π = 1 – β називають потужністю критерію. Чим потужнішим є 

критерій, тим він більш чутливий до відмінностей оцінки і досліджуваного 

параметра. 

Загальний алгоритм перевірки правильності нульової гіпотези:  

1. Сформулювати основну (Н0) та альтернативну (Нα) гіпотези.  

2. Вибрати статистичний критерій, який відповідав би сформульованим 

гіпотезам.  

3. Залежно від змісту нульової та альтернативної гіпотез визначити, яку 

критичну область слід побудувати: правосторонню, лівосторонню чи 

двосторонню. 

4. Для побудови критичної області знайти відповідні критичні точки. Формули 

для їх знаходження обирають залежно від статистичного критерію, що 

використовується, та обраного рівня значущості . Побудувати область 

прийняття гіпотези та критичну область. 

5. За результатами вибірки обчислити спостережуване (емпіричне) значення 

критерію K*cп.  

6. Якщо спостережуване значення критерію належить області прийняття 

нульової гіпотези, то її приймають, якщо критичній області – то відхиляють 

на користь альтернативній. 
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Статистичні критерії мають свою специфіку й відрізняються між собою 

за різними основами:  

 за типом даних (шкалою, за якою вимірюють дані), до яких може бути 

застосований; 

 для залежних чи незалежних вибірок його можна застосувати; 

 за кількістю порівнюваних вибірок; 

 за необхідністю порівнювати вибірки однакового розміру; 

 за максимальним обсягом вибірки (вибірок); 

 за потужністю критерію (здатністю виявляти відмінності між вибірками); 

 за вимогами до виду розподілу досліджуваної ознаки у вибірці. 

Критерії, що розглядаються у даному розділі, враховують залежність чи 

незалежність вибірок. Вибірки (дві і більше) вважають незалежними, якщо 

вони складаються з різних, не пов‘язаних між собою, осіб. Досліджувані, обрані 

до першої вибірки, вже не можуть бути обраними до іншої з тих, що 

вивчаються у даному дослідженні. Наприклад, якщо порівнювати успішність 

учнів 5-А та 5-Б класів, то такі вибірки будуть незалежними. 

Зв‘язаність вибірок означає, що для одного й того ж досліджуваного (для 

однієї вибірки досліджуваних) декілька разів застосовують вимірювання 

(«заміри»), наприклад, тестування на початку та наприкінці навчання, 

дослідження креативності у групи студентів до і після деякого тренінгу.  

Зв‘язаними (залежними) будуть і вибірки, що формуються із пар 

досліджуваних, наприклад, пар мати-дитина, із подружніх пар (якщо 

порівнюють сімейні цінності у чоловіків і жінок – оскільки в середині однієї 

родини сімейні цінності формуються у її членів в схожих умовах), тощо. 

 

Наведемо класифікацію задач і методів їх розв‘язання з використанням 

параметричних (табл. 2.1) і непараметричних статистичних критеріїв (табл. 2.2) 

[36].  

Обираючи метод (критерій) для розв‘язування конкретної задачі, слід 

спочатку з‘ясувати, у чому полягає задача дослідження (перша колонка табл. 

2.1 і табл. 2.2); потім за другою колонкою визначити, які умови розв‘язання 

даної задачі, наприклад, скільки вибірок буде досліджено; і, насамкінець, за 

третьою колонкою табл. 2.1 і табл. 2.2 визначити, які методи буде доцільніше 

застосувти у даній ситуації. Обирають такий критерій, який дозволяє досягти 

потрібного рівня статистичної значущості результату. 
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Таблиця 2.1 

Класифікація задач і методів їх розв‘язання з використанням  

параметричних статистичних критеріїв 

№ Задача Умови Методи (критерії) 

1. Оцінка відповідності 

емпіричного розподілу 

нормальному закону 

зіставлення емпіричного 

розподілу з теоретичним 

tА і tЕ – критерії 

асиметрії і ексцесу; 


2
 - критерій Пірсона 

2. Безпосередня оцінка 

значення середньої 

величини ознаки 

а) г – відоме z-критерій 

б) г – невідоме t-критерій Стьюдента 

3. Безпосередня оцінка 

значення дисперсії 

 
2
 - критерій Пірсона 

4. Оцінка відмінностей у 

рівні середніх значень 

ознаки 

а) 2 незалежні вибірки 

однакової чисельності; 

t-критерій Стьюдента б) 2 незалежні вибірки 

різної чисельності; 

в) 2 залежні вибірки; 

г) 3 і більше вибірок. Однофакторний 

дисперсійний аналіз 

Фішера 

5. Оцінка істотності різ-

ниць дисперсій ознаки 

а) 2 незалежні вибірки 

однакової чисельності; 

F-критерій Фішера 

б) 2 залежні вибірки; t-критерій Стьюдента 

в) 3 і більше вибірок 

однакової чисельності; 

q-критерій Кохрана 

г) 3 і більше вибірок 

різної чисельності. 

М-критерій Бартлета 

6. Аналіз змін ознаки під 

впливом контрольова-

них умов 

а) під впливом одного 

фактора; 

Однофакторний 

дисперсійний аналіз 

Фішера 

  б) під впливом двох 

факторів. 

Двохфакторний 

дисперсійний аналіз 

Фішера 
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Таблиця 2.2 

Класифікація задач і методів їх розв‘язання з використанням  

непараметричних статистичних критеріїв 

№ Задача Умови Методи (критерії) 

1. Виявлення відмінностей 

у рівні досліджуваної 

ознаки 

а) 2 вибірки; Q-критерій Розенбаума  

U-критерій Манна-Уітні 

 - критерій кутового 

перетворення Фішера 

б) 3 і більше вибірок. S-критерій Джонкіра  

H-критерій Крускала 

Уолліса 

2. Оцінка зсуву значень 

досліджуваної ознаки 

а) 2 виміри на одній і 

тій же вибірці; 

T-критерій Вілкоксона  

G-критерій знаків  

 - критерій кутового 

перетворення Фішера 

б) 3 і більше вимірів 

на одній і тій же 

вибірці 

r
2
-критерій Фрідмана L-

критерій Пейджа 

3. Виявлення відміннос-

тей у розподілі 

досліджуваної ознаки 

а) при зіставленні ем-

піричного розподілу 

з теоретичним; 


2
 -критерій Пірсона  

-критерій Колмогорова 

Смірнова  

m-біноміальний критерій 

б) при зіставленні 

двох емпіричних 

розподілів. 


2
 -критерій Пірсона  

-критерій Колмогорова 

Смірнова  

 -критерій кутового 

перетворення Фішера 

4. Аналіз змін ознаки під 

впливом 

контрольованих умов 

а) під впливом 

одного фактора; 

S-критерій Джонкіра  

L-критерій Пейджа 

Однофакторний диспер-

сійний аналіз Фішера 

б) під впливом двох 

факторів одночасно. 

Двохфакторний диспер-

сійний аналіз Фішера 

 

Наведемо порівняльні характеристики параметричних і непараметричних 

статистичних критеріїв (табл. 2.3) [36]: 
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Таблиця 2.3 

Порівняльні характеристики параметричних і непараметричних 

статистичних критеріїв 

Параметричні критерії Непараметричні критерії 

1. Дозволяють прямо оцінити різниці 

у середніх, отриманих у двох 

вибірках (t-критерій Стьюдента). 

1. Дозволяють оцінити лише середні 

тенденції, відповісти на питання, чи 

частіше у вибірці А трапляються 

вищі, а у вибірці Б – нижчі значення 

ознаки (критерії Q, U,  та ін.) 

2. Дозволяють безпосередньо оцінити 

відмінності в дисперсіях (F-критерій 

Фішера). 

2. Дозволяють оцінити лише 

відмінності в діапазонах 

варіативності ознаки (критерій ). 

3. Дозволяють виявити тенденції 

зміни ознаки при переході від умови 

до умови при нормальному розподілі 

ознаки (однофакторний дисперсійний 

аналіз Фішера). 

3. Дозволяють виявити тенденції 

зміни ознаки при переході від умови 

до умови при будь-якому розподілі 

ознаки (критерії тенденцій S і L). 

4. Дозволяють оцінити взаємодію 

двох і більше факторів у їх впливі на 

зміни ознаки (двохфакторний 

дисперсійний і багатофакторний 

дисперсійний аналіз Фішера). 

4. Ця можливість відсутня 

5. Експериментальні дані повинні 

відповідати умовам: а) значення 

ознаки виміряні за інтервальною 

шкалою; б) розподіл ознаки є 

нормальним; в) у дисперсійному 

аналізі повинна дотримуватись 

вимога рівності дисперсій у комірках 

комплексу. 

5. Експериментальні дані можуть не 

відповідати жодній з цих умов: 

а) значення ознаки можуть бути 

виміряні в будь-якій шкалі; 

б) розподіл ознаки може бути 

будьяким і збіг його з яким-небудь 

теоретичним законом розподілу не 

потребує перевірки; в) вимога 

рівності дисперсій може не 

дотримуватись. 

6. Математичні розрахунки досить 

складні. 

6. Математичні розрахунки 

здебільшого прості і займають мало 

часу (за винятком критеріїв 
2
 і ). 

7. Якщо умови, перераховані в п.5, 

виконуються, параметричні критерії 

виявляються дещо потужнішими ніж 

непараметричні. 

7. Якщо умови, перераховані в п.5, не 

виконуються, непараметричні 

критерії виявляються потужнішими, 

ніж параметричні, оскільки вони 

менш чутливі до засмічень. 
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Перевірка правильності нульової гіпотези про значення генеральної середньої 

Для перевірки правильності параметричної гіпотези 0 Г:H X a , де а – 

деяке число, при заданому рівні значущості  насамперед необхідно вибрати 

статистичний критерій. 

Найзручнішим критерієм для цього типу задач є випадкова величина Z, 

що має нормований нормальний закон розподілу ймовірностей N(0; 1), а саме: 

 
( )

BB B

ГB Г

n x ax a x a
Z

x

n

 

 
   .  (2.1) 

При розв‘язуванні такого класу задач можливий один із трьох випадків: 

1) при : rH x a   – будують правобічну критичну область, критичну точку 
крZ  

шукають за умови  

кр кр

1 2
( ) ( )

2
P Z z Ф z





    .   (2.2) 

За таблицею значень функції Лапласа (додаток А), скориставшись значенням 

1 2

2


, знаходять аргумент крx z ; 

2) при : rH x a   – будують лівобічну критичну область, критичну точку крZ  

шукають за умови  

кр кр

1 2
( ) ( )

2
P Z z Ф z





     .   (2.3) 

Враховуючи, що функція Лапласа )(zФ  є непарною, за таблицею значень )(zФ  

знаходимо аргумент 
крx z  і беремо його із знаком «мінус»  ркz ; 

3) при axH r  :  – будують двобічну критичну область. Для двобічної 

критичної області необхідно знайти дві критичні точки крz , крz  за умови  

кр( )
2

P Z z


  , кр( )
2

P Z z


  , де 
кр крz z   . кр

1
Ф( )

2
z


  ,  (2.4) 

де 
крz  знаходимо за таблицею значень функції Лапласа. 

Розглянутий метод побудови критичних областей придатний лише за 

умови, коли відоме значення середнього квадратичного відхилення г ознаки 

генеральної сукупності. При цьому спостережуване значення критерію 

обчислюється так: 
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* в

Г

x a
z

n




 .  (2.5) 

У випадку, коли значення г є невідомим, його замінюють статистичною 

оцінкою 

2( )

1

i ix x n
S

n







.  (2.6) 

Тоді за статистичний критерій беруть випадкову величину t, розподілену 

за t-розподілом Стьюдента з k = n – 1 степенями вільності, а саме: 

Bx a
t

S

n


 .  (2.7) 

Критичні точки для неї визначають за таблицею (додаток Д) за заданим 

рівнем значущості  та числом степенів вільності k = n – 1. Спостережуване 

значення критерію обчислюють за формулою 

Bx a
t

S

n

 
 .  (2.8) 

При великих обсягах вибірки (n > 40) статистичний критерій Bx a
z

S

n


 , 

що має розподіл Стьюдента з k = n – 1 степенями вільності, наближається 

асимптотично до нормованого нормального закону N(0; 1) і критичні точки 

визначають з рівностей (2.2) - (2.4). 

Перевірка правильності нульової гіпотези про рівність  

двох генеральних середніх 

Нехай задано дві генеральні сукупності, ознаки яких Х і Y мають нормальний 

закон розподілу і при цьому незалежні одна від одної. Під час перевірки 

правильності )()(:0 YMXMH   )( ГГ YX   розрізняють два випадки: 

1. Обсяг вибірки великий (n > 40) і відомі значення ,x yD D  ознак генеральних 

сукупностей. 

З кожної генеральної сукупності здійснюють вибірку відповідно з обсягами 

n  і n  і будують статистичні розподіли (тут ,i jn n n n      ): 
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xi x1 x2 x3 ... xk  yj y1 y2 y3 ... ym 

in  1n  2n  3n  ... 
kn   jn  

1n  2n  3n  ... 
mn  

Обчислюють середні значення за формулами: 

,
j ji i

B B

y nx n
x y

n n


 

 


. (2.9) 

За статистичний критерій беруть випадкову величину 

( )

B B

B B

x y
Z

x y





,  (2.10) 

що має закон розподілу N(0; 1). 

Оскільки ( )
yx

B B

DD
D x y

n n
  

 
, то статистичний критерій (2.10) матиме 

такий вигляд: 

B B

yx

x y
Z

DD

n n





 

.  (2.11) 

Коли 
x yD D D  , матимемо: 

1 2

1 1

B B

B

x y
Z

n n







. (2.12) 

Залежно від формулювання альтернативної гіпотези Н будують відповідно 

правобічну, лівобічну та двобічну критичні області. 

Спостережуване значення критерію відповідно обчислюється за формулою: 

B B

yx

x y
Z

DD

n n

 



 

 (2.13) 

або 

1 2

1 1

B B

B

x y
Z

n n


 




.  (2.14) 

2. Якщо обсяг вибірки великий (n > 40), але невідомі значення генеральних 

дисперсій Dx, Dy, то у цьому випадку застосовують їх точкові незміщені 

статистичні оцінки, а саме: 
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B B2
( ) ( )

( )
2

j j i i

B B

x x n y y n
D x y S

n n

     
   

  

 
 

2 2( 1) ( 1)

2

x yn S n S

n n

   


  
.  (2.15) 

При великих обсягах вибірок nn ,  статистичний критерій 

2 2( 1) ( 1) 1 1

2

B B

x y

x y
Z

n S n S

n n n n




   
 

    

 (2.16) 

асимптотично наближається до закону розподілу N(0; 1). Тому для 

визначення критичних точок застосовується функція Лапласа  (додаток А). 

При малих обсягах вибірок статистичний критерій 

2 2( 1) ( 1) 1 1

2

B B

x y

x y
z

n S n S

n n n n




   
 

    

 

матиме розподіл Стьюдента з 2k n n     степенями вільності. У цьому разі 

для побудови критичних областей критичні точки знаходять за таблицею 

Стьюдента (додаток Д). 

 

Перевірка правильності нульової гіпотези про рівність двох дисперсій 

Одним із важливих завдань кількісних досліджень у соціально-поведінкових 

науках є порівняння двох або кількох вибіркових дисперсій. Таке порівняння 

дає можливість визначити, чи можна вважати вибіркові дисперсії 

статистичними оцінками однієї і тієї самої дисперсії генеральної сукупності. 

Порівняння дисперсій ,x yD D  здійснюють зіставленням виправлених 

дисперсій 2

xS , 
2

yS , які відповідно мають закон розподілу 
2
 із 

1 1k n  , 

2 1k n   степенями вільності, де n  і n  є обсяги першої і другої вибірок. 

Нехай перша вибірка здійснена з генеральної сукупності з ознакою Y, 

дисперсія якої дорівнює 
yD , друга – з генеральної сукупності з ознакою Х, 

дисперсія якої дорівнює xD . Необхідно перевірити правильність нульової 

гіпотези 

0 : x yH D D . (2.17) 
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За статистичний критерій беруть випадкову величину 
2

2

m

S
F

S

 , яка має 

розподіл Фішера-Снедекора із k1 i k2 степенями вільності, де 2S  є більшою з 

виправлених дисперсій, одержаною внаслідок обробки результатів вибірок, 2

mS  

є меншою з виправлених дисперсій. 

Щільність розподілу Фішера-Снедекора 

 

2 1 2

2

1 2

2 2
12 22

1 2 1 1

Г
2

( ) 1 , 0

Г
2 2

k k k

k

k k

k k
f F F F F

k k k k
Г






 
            

       
   
   

, (2.18) 

визначена лише на додатній півосі, тобто 0 F  . 

Порівняння вибіркових середніх значень за допомогою критерію Стьюдента 

Для порівняння вибіркових середніх значень виборок, що належать до 

двох сукупностей даних, і для статистичного висновку про те, чи відрізняються 

середні значення статистично значимо одне від одного, досить часто 

використовують t-критерій Стьюдента. Його основна формула має вигляд: 

1 2

2 2

1 2

x x
t

m m





  (2.19) 

де 
1x  – середнє значення ознаки з першої вибірки, 

2x  – середнє значення ознаки 

з другої вибірки,  т1 і т2 – інтегровані показники відхилень значень ознаки  з 

двох вибірок, що порівнюються від відповідних середніх значень. 

Показники т1 і т2 обчислюють за такими формулами: 

2

2

22

2

1

2

12

1 ;
n

S
m

n

S
m  ,  (2.20) 

де 
2

1S  – вибіркова дисперсія першої ознаки (за першою вибіркою),   

2

2S – вибіркова дисперсія другої ознаки (за другою вибіркою); 

п1 – обсяг першої вибірки, п2 обсяг другої вибірки. 

Спостережуване значення t-критерію обчислюють за формулою: 

* 1 2

2 2

1 2

сп

x x
t

m m





  (2.21) 

Потім знаходять потрібне табличне значення t-показника за таблицею 

критичних значень Стьюдента (додаток Д) для заданого числа степенів 
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вільності, рівного n1 + п2 – 2, та рівня значущості α. Якщо обчислене значення t 

більше або дорівнює табличному, то роблять висновок про те, що середні 

значення двох порівнюваних вибірок статистично достовірно відрізняються з 

імовірністю допустимої помилки меншою або рівною α. 

Більшість методів перевірки параметричних гіпотез ґрунтуються на 

припущенні, що ознака генеральної сукупності розподілена за нормальним 

законом розподілу ймовірностей, і за іншого розподілу висновки щодо 

статистичних гіпотез можуть бути хибними. 

Тому використання у наведених методах перевірки гіпотез можливе у разі 

достатньої упевненості, що спостережувана ознака генеральної сукупності має 

нормальний закон розподілу або близький до нормального. 

Існують наближені методи перевірки близькості емпіричного розподілу 

до нормального. Наприклад, якщо середнє значення досліджуваної ознаки 

приблизно втричі більше за стандартне квадратичне відхилення, тобто 

3 XX S  , то можна вважати розподіл ознаки X близькиv до нормального. 

Однак це не завжди вірно. 

За грубу оцінку нормальності розподілу можна прийняти співвідношення 

3 3X XX S X X S      (2.22) 

Якщо майже всі значення ознаки Х потрапляють в цей інтервал, то у 

першому наближенні можна вважати емпіричний розподіл нормальним. 

Інколи підґрунтям для висновків про характер гіпотетичного розподілу 

можуть бути форми полігону, гістограми. 

Оскільки всі припущення про закон розподілу ознаки генеральної 

сукупності мають риси гіпотез, а не категоричних тверджень, то їх слід 

перевіряти за допомогою критеріїв згоди. Критерії згоди дозволяють оцінити 

розбіжність між емпіричним (статистичними) і теоретичним розподілом та 

з‘ясувати, наскільки вона випадкова. Розглянемо процес перевірки 

непараметричної статистичної гіпотези детальніше. 

Емпіричними називають частоти, які спостерігають при реалізації 

вибірки, а теоретичними – ті, які обчислюють за формулами. 

Дискретний закон розподілу. Теоретичні частоти для дискретної 

випадкової величини обчислюють за формулою 

i in nP  ,  (2.23) 
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де n – обсяг вибірки; Рi –імовірність спостережуваного значення X = xi, яка 

обчислюється за умови, що ознака Х має взятий за припущенням закон 

розподілу ймовірностей. 

Неперервний закон розподілу. Якщо ознака Х генеральної сукупності має 

неперервний розподіл ймовірностей, то теоретичні частоти обчислюються за 

формулою: 

i in n P  ,  (2.24) 

де n – обсяг вибірки, а Pi – імовірність того, що випадкова величина Х 

потрапить в і-й частковий інтервал. Вона обчислюється за формулами того 

закону розподілу, який припускаємо на основі обробки статистичного 

розподілу вибірки. 

Так, наприклад, якщо є підстави для припущення, що ознака генеральної 

сукупності Х має нормальний закон розподілу, то теоретичні частоти в цьому 

разі можна обчислювати за формулами: 
2

2

( )

21
( )

2

i B

B

x x

i i

B B

nh nh
n u e 

  




     , (2.25) 

де n – обсяг вибірки;  h – довжина часткового інтервалу; 

Bx  – вибіркова середня величина; 
B  – вибіркове середнє квадратичне 

відхилення; 

( )iu  – щільність імовірностей для загального нормального закону розподілу   

або 

1 B BФ Фi i
i

B B

x x x x
n n

 


     
       

    
,  (2.26) 

де 1Ф , Фi B i B

B B

x x x x

 


    
   
   

 – значення функції Лапласа. 

Критерій згоди Пірсона. Критерій згоди Пірсона є випадковою 

величиною, що має розподіл 
2  з k = q – m – 1 степенями вільності 

і визначається за формулою: 

2
2

1

( )q

i i

i i

n np

np





 ,  (2.27) 

де q – число часткових інтервалів інтервального статистичного розподілу 

вибірки; 
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m – число параметрів, якими визначається закон розподілу ймовірностей 

генеральної сукупності згідно з нульовою гіпотезою.  

Наприклад, для нормального закону m = 2, оскільки цей закон 

визначається двома параметрами  а=М(Х)  i . 

Якщо ni=npi (усі емпіричні частоти збігаються з теоретичними), то 02 

, у противному разі 02  . Визначивши при заданому рівні значущості  і 

числу степенів вільності критичну точку 
2

кр( ; 1)k q m     , за таблицею 

«Критичні точки розподілу 2 » (додаток Е) будують правобічну критичну 

область. Якщо спостережуване значення критерію 
2 2

сп кр  , то основну 

гіпотезу про закон розподілу ознаки генеральної сукупності відхиляють. 

У противному разі  2 2

сп кр   основну гіпотезу приймають. 

Статистичний критерій Т-Вілкоксона 

Критерій Т-Вілкоксона застосовують для оцінювання емпіричних даних, 

отриманих в двох різних умовах на одній і тій самій досліджуваній вибірці. Він 

дозволяє з‘ясувати не тільки напрямок змін, а й встановити на скільки зсув 

показників в деякому напрямку є більш інтенсивним, ніж в іншому. 

Розглянемо використання Т-критерію Вілкоксона на прикладі. 

Було проведено два тестування в одній і тій же групі. Перед другим 

тестуванням група пройшла підготовку. Чи можна за результатами, наведеними 

в таблиці, зробити висновок, що підготовка була ефективною (тобто результати 

другого тестування істотно покращилися)?  

№з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тест 1 5,05 6,48 5,16 7,3 4,7 7,25 5,85 6,62 5,15 4,83 6,2 

Тест 2 7,2 7,43 5,58 7,46 7,05 12,95 5,55 9,85 7,5 6,38 14,35 
 

Розв’язання: 

Знайдемо різниці результатів другого й першого тестування t2– t1, та їхні 

значення за абсолютною величиною |t2 – t1|. Результати тестування та 

розрахункові значення запишемо в таблицю. Як бачимо, більшість зміщень – 

більше нуля. Їх і будемо вважати типовими. 

Сформулюємо статистичні гіпотези: 

основна H0: Інтенсивність зсувів у типовому напрямку переважає; 
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альтернативна Hα: Інтенсивність зсувів у типовому напрямку не переважає. 

N тестованого Тест №1 Тест №2 t2– t1 |t2 – t1| Ранг 

1 5,05 7,2 2,15 2,15 6 

2 6,48 7,43 0,95 0,95 4 

3 5,16 5,58 0,42 0,42 3 

4 7,3 7,46 0,16 0,16 1 

5 4,7 7,05 2,35 2,35 7,5 

6 7,25 12,95 5,7 5,7 10 

7 5,85 5,55 -0,3 0,3 2 

8 6,62 9,85 3,23 3,23 9 

9 5,15 7,5 2,35 2,35 7,5 

10 4,83 6,38 1,55 1,55 5 

11 6,2 14,35 8,15 8,15 11 
 

Критичне значення при n=11 та рівні значущості α=0,05 (додаток Ж) буде 

таким: Tкр (11; 0,05)=13. 

Обчислимо суми рангів окремо для від‘ємних та додатних відхилень.  

R+=6+4+3+1+7,5+10+9+7,5+5+11=64;    R – =2. 

За емпіричне значення береться мінімальне з R+ і R–. Тому, Tемп = 2.  

Оскільки емпіричне значення менше за критичне, то підтверджується 

гіпотеза H0, тобто дійсно підготовка була ефективною. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке статистична гіпотеза? 

2. Які гіпотези називають параметричними? непараметричними?  

3. Дайте визначення нульової та альтернативної гіпотез.  

4. Що називають простою та складною статистичними гіпотезами?  

5. Що називають статистичним критерієм?  

6. Що називають емпіричним значенням критерію?  

7. Що таке область прийняття нульової гіпотези, критична область, критична 

точка? 

8. Охарактеризуйте види критичних областей?  

9. Які помилки першого та другого роду можуть бути допущенні? 

10. Що таке рівень значущості α? 

11. Що таке потужність критерію? 
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12. Сформулюйте загальний алгоритм перевірки правильності нульової 

гіпотези. 

13. Загальна методика перевірки правильності параметричної гіпотези 

0 Г:H X a . 

14. Як перевірити правильність параметричної гіпотези про рівність двох 

генеральних середніх? 

15. Як перевірити правильність параметричної гіпотези про рівність двох 

дисперсій? 

16. Загальна методика перевірки правильності параметричної гіпотези про 

рівність двох середніх значень за допомогою критерію Стьюдента. 

17. Що таке критерій згоди? Як за допомогою критерію згоди Пірсона 

перевірити гіпотезу про нормальний закон розподілу ознаки? 

Приклади розв'язування типових задач 

Задача 1 

Групі школярів молодших класів був даний стандартний тест на перевірку 

швидкості читання. Потім зі школярами був проведений спеціальний курс 

занять, після чого дітям було запропоновано другий тест. Швидкість читання 

оцінювалася в балах, результати представлені в таблиці: 

№ за списком 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Результати І тестування 7 5 6 8 3 8 7 8 2 4 

Результати ІІ тестування 6 7 9 8 6 7 7 9 4 7 

Чи можна сказати, що заняття зі збільшення швидкості читання 

ефективні, тобто результати істотно покращилися? Передбачається, що обидва 

тести еквівалентні за складністю, а оцінки можна вважати нормально 

розподіленими. 

Розв’язання 

Розглянемо вибірку, варіанти якої – різниця балів, отриманих кожним 

школярем до і після занять. Віднімемо від балів, отриманих під час другого 

тестування, бали, які були отримані за перший тест. Отримаємо таблицю: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Х –1 2 3 0 3 –1 0 1 2 3 

Припустимо, що вправи не впливають на швидкість читання. Тоді 

отриману вибірку слід вважати вибіркою з нормально розподіленої генеральної 

сукупності з середнім значенням а=0, отже, сформулюємо основну гіпотезу так: 
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Н0: а=0. Якщо під час спеціального курсу занять вправи збільшують швидкість 

читання (альтернативна гіпотеза), то математичне сподівання для a повинно 

бути більше нуля, тобто Нα: a>0. 

Для перевірки нульової гіпотези потрібно використати критерій 
x a

t
S

n


 , 

який має розподіл Стьюдента з числом степенів вільності k=n–1. 

Розрахуємо середнє значення та виправлене середнє квадратичне 

відхилення отриманого результату за формулами: 
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Використовуючи таблиці Стьюдента знайдемо критичне значення 

критерію t за рівнем значущості α=0,05 і числом степенів вільності k=10–1=9: 

tкр(α=0,05;  k=9)=1,83. 

Обчислимо спостережуване значення критерію: 

1,2 0
2,34

1,62

10

спt


  . 

Так як tсп>tкр, то основна гіпотеза відхиляється і приймається 

альтернативна. 

Отже, варто визнати, що заняття пройшли успішно і середня швидкість 

читання у дітей покращилася. 

Задача 2 

За результатами математичного диктанту (10 питань) отримали такі дві вибірки 

емпіричних даних (числа показують кількість правильних відповідей учнів 10-ого 

класу): 

юнаки: 3, 2, 6, 4, 2, 4, 5, 3, 2, 1; 
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дівчата: 4, 5, 2, 6, 4, 4, 3, 5, 2, 7.  

Середні значення для цих двох виборок відповідно дорівнюють 3,2 і 4,2. 

Здається, що вони суттєво одне від одного відрізняються. Але чи насправді ці 

відмінності значимі, можна з‘ясувати за допомогою статистичного аналізу з 

використанням t-критерію. 

Сформулюємо гіпотези: 

Н0: Середні значення для вказаних двох вибірок суттєво відрізняються 

одне від одного. 

Нα: Відмінності між середніми значеннями вибірок незначущі. 

Обчислимо вибіркові дисперсії: 

2,2)(
10

1 2
1

10

1

1

2

1  


xxS
k

k , 4,2)(
10

1 2
2

10

1
2

2

2  


xxs
k

k . 

Підставимо знайдені значення дисперсій у формули (2.20) і (2.21) й 

обчислимо спостережуване значення t-критерію: 

3,2 4,2
1,47

2,2 2,4

10 10

t


 



. 

Порівняємо його значення з табличним для числа степенів вільності  

k  = 10 + 10 – 2 = 18 і рівня значущості α=0,05. За таблицею (додаток Д) 

tкр = 2,10; 1,47 < 2,10.  

Таким чином, гіпотеза про те, що вибіркові середні, рівні у нашому 

випадку 3,2 і 4,2, статистично значущо відрізняються одне від одного, не 

підтвердилася, хоча, на перший погляд, здавалося, що такі відмінності існують. 

Задача 3. Перевірка статистичної непараметричної гіпотези 

За заданим інтервальним статистичним розподілом ознаки Х – результати 

тестування старшокласників з математики – при рівні значущості  = 0,05 

перевірити правильність H0 про нормальний закон розподілу ознаки Х. 

Результати тестування старшокласників з математики 

Х 0–6 6– 12 12–18 18–24 24–30 30–36 

ni 8 12 30 36 10 4 

Розв’язання. 

Для визначення теоретичних частот i in np   необхідно обчислити BB ,x . 

Відповідний дискретний статистичний розподіл буде таким: 
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xi 3 9 15 21 27 33 

ni 8 12 30 36 10 4 

Обсяг вибірки 100in n  , середнє значення 4,17* 


n

nx
xa

ii

B , 

дисперсія 

2

2( ) 50,4
i i

B B

x n
D x

n
  


; виправлена дисперсія 

.135,7*),90(,50
1

22 


 xxxx SSS
n

n
S   

За параметри теоретичного нормального закону розподілу беремо числові 

значення, позначені відповідно а* і σ*. 

Обчислення теоретичних частот подано в розрахунковій таблиці. 

Розрахункова таблиця 

xi xi+1 ni 


Bxx
z i

i




 

Bxx
z i

i


 


1

1  Ф(zi) Ф(zi+1) 1) )( ( (i i in n Ф z Ф z   

0 6 8 -2,44 -1,60 -0,4927 -0,4452 5 

6 12 12 -1,60 -0,76 -0,4452 -0,2794 17 

12 18 30 -0,76 0,08 -0,2794 0,0319 31 

18 24 36 0,08 0,93 0,0319 0,3238 29 

24 30 10 0,93 1,77 0,3238 0,4616 14 

30 36 4 1,77 2,61 0,4616 0,4953 3 

Обчислення спостережуваного значення статистичного критерію 2

сп  

подано в наступній таблиці. 

Розрахункова таблиця 

ni npi ni – npi (ni – npi)
2
 

i

ii

np

npn 2)( 

 
8 5 3 9,00 1,80 

12 17 – 5 25,00 1,47 

30 31 – 1 1,00 0,03 

36 29 7 49,00 1,69 

10 14 – 4 16,00 1,14 

4 3 – 1 1,00 0,33 

Отже, маємо 

2
2

сп

( )
6,47i i

i

n np

np



  . 

За таблицею (додаток Е) знаходимо значення  

2 2

кр кр( 0,05; 6 2 1) (0,05; 3) 7,8k        . 
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Правосторонню критичну область показано на Рис. 2.1: 
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Рис. 2.1. 

Так як 6,477,8  2 2

сп кр  , то спостережуване значення попадає в область 

прийняття гіпотези, отже, не маємо підстав для відхилення гіпотези  Н0 про 

нормальний закон розподілу ознаки генеральної сукупності Х. 

Висновок. Оскільки  2

сп 0; 7,8  , то гіпотезу Н0 про нормальний закон 

розподілу ознаки генеральної сукупності Х  приймаємо. 

Практичні завдання 

1.1. Групі школярів молодших класів був даний стандартний тест на 

перевірку швидкості читання. Потім зі школярами був проведений спеціальний 

курс занять, після чого дітям було запропоновано другий тест. Швидкість 

читання оцінювалася в балах, результати представлені в таблиці. 

№ за списком 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Результати І тестування 7 3 6 8 4 8 7 8 2 4 

Результати ІІ тестування 5 7 8 9 6 7 8 8 4 7 

Чи можна сказати, що заняття зі збільшення швидкості читання ефективні, 

тобто результати істотно покращилися? Передбачається, що обидва тести 

еквівалентні за складністю, а оцінки можна вважати нормально розподіленими. 

1.2. Проведено 25 незалежних вимірювань випадкової величини Х, що має 

нормальний закон розподілу зі значенням Г = 2: 

xi 2,5 5,5 8,5 11,5 14,5 17,5 

ni 2 3 9 6 4 1 
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При рівні значущості  = 0,01 перевірити правильність нульової гіпотези 

5,10)(:0 XMH , якщо альтернативна гіпотеза 5,10)(: XMH . 

1.3. У результаті двадцяти незалежних вимірювань певної величини Х 

дістали статистичний розподіл: 

xi 3,5 6,5 9,5 12,5 15,5 18,5 

ni 2 4 8 3 2 1 

Припускаючи, що випадкова величина Х має нормальний закон розподілу, 

при рівні значущості  = 0,01 перевірити правильність 10)(:0 XMH , якщо 

альтернативна гіпотеза 10)(:  XMH . 

1.4. Результати вимірювання зросту дівчаток віком 16 років дали такі 

показники: 

Х 150-154 154-158 158-162 162-166 166-170 170-174 174-178 178-182 

ni 4 6 12 14 22 17 15 10 

Вважаючи, що випадкова величина Х – зріст дівчаток – має нормальний закон 

розподілу, при рівні значущості  = 0,05 перевірити правильність нульової 

гіпотези 180)(:0 XMH , якщо альтернативна гіпотеза : ( ) 180H M X  . 

1.5. За заданими статистичними розподілами двох вибірок, реалізованих із 

двох генеральних сукупностей, ознаки яких мають нормальний закон розподілу 

зі значенням дисперсій генеральних сукупностей 12; 15x yD D  , при рівні 

значущості  = 0,01 перевірити правильність нульової гіпотези 

0 : ( ) ( )H M X M Y , якщо альтернативна гіпотеза : ( ) ( ).H M X M Y   

xi 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5  yj 8,6 12,6 16,6 20,6 24,6 

in  10 15 35 20 10  jn  10 15 35 25 15 

1.6. Вимірювання зросту дітей віком шість років, випадково вибраних із 

двох дошкільних навчальних закладів, дало такі результати: 

yi, м 0,54 0,58 0,64 0,72 0,8  xj, м 0,48 0,56 0,65 0,71 0,82 

in  2 5 9 3 1  jn   3 4 10 6 2 

Беручи до уваги, що випадкові величини Х і Y є незалежними і мають 

нормальний закон розподілу, при рівні значущості  = 0,05 перевірити 

правильність нульової гіпотези 
0 : ( ) ( )H M X M Y , якщо альтернативна 

гіпотеза : ( ) ( )H M X M Y  . 
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1.7. Задано статистичний розподіл вибірки (h = 4): 

Х 156 160 164 168 172 176 180 184 

ni 5 12 20 32 15 10 4 2 

Потрібно перевірити гіпотезу про нормальний закон розподілу ознаки Х 

при рівні значущості  = 0,05 за допомогою критерію згоди Пірсона. 

1.8. Задано статистичний розподіл вибірки (h = 10): 

Х  0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 

ni 3 7 10 6 4 

Потрібно перевірити гіпотезу про нормальний закон розподілу ознаки Х 

при рівні значущості  = 0,05 за допомогою критерію згоди Пірсона. 

 

2.2. Непараметричні критерії відмінностей (розходжень) 

Розглянемо алгоритми для виявлення відмінностей у рівні ознаки за 

допомогою критеріїв Q - Розенбаума та U - Манна-Уітні 

Призначення критерію Q - Розенбаума 

Критерій використовується для оцінки відмінностей між двома виборками 

за рівнем деякої кількісно виміряної ознаки. У кожній з виборок має бути не 

менше 11 випробовуваних. 

Опис критерію 

Це дуже простий непараметрический критерій, який дозволяє швидко 

оцінити відмінності між двома вибірками за деякою ознакою. Однак, якщо 

критерій Q не виявляє значимих відмінностей, це ще не означає, що їх дійсно 

немає. 

У цьому випадку варто застосувати інший критерій. Якщо ж Q-критерій 

виявляє значимі відмінності між вибірками з рівнем значущості р < 0,01, можна 

обмежитися тільки ним і уникнути труднощів при застосуванні інших 

критеріїв. 

Критерій застосовується в тих випадках, коли дані представлені принаймні 

порядковою шкалою. Ознака повина варіювати в деякому діапазоні значень, 

інакше зіставлення за допомогою Q-критерію просто неможливі. Наприклад, 

якщо є тільки 3 значення ознаки, 1, 2 і 3, то дуже важко буде встановити 

відмінності.  
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Застосування критерію починаємо з того, що упорядковуємо значення 

ознаки в обох вибірках за зростанням ознаки. Найкраще, якщо дані кожного 

випробуваного представлені на окремій картці. Тоді нічого не варто 

впорядкувати два ряди зна¬ченіі з цікавого для нас ознакою, розкладаючи 

картки на столі. Так ми відразу побачимо, чи збігаються діапазони значень, і 

якщо немає, то наскільки один ряд значень «вище» (S1), а другий – 

«нижче» (S2). 

Гіпотези формулюють так: 

Н0: Рівень ознаки у вибірці 1 не перевищує рівня ознаки у вибірці 2. 

H1: Рівень ознаки у вибірці 1 перевищує рівень ознаки у вибірці 2. 

Обмеження критерію Q 

1. У кожній з вибірок, що зіставляють має бути не менше 11 спостережень. 

При цьому обсяги вибірок повинні приблизно збігатися. Дослідники 

враховують також  такі правила: 

а) якщо в обох вибірках менше 50 спостережень, то абсолютна величина 

різниці між n1 і n2 не повинна перевищувати 10 спостережень; 

б) якщо в кожній з вибірок більше 51 спостереження, але менше 100, то 

абсолютна величина різниці між n1 і n2 не повинна перевищувати 

20 спостережень; 

в) якщо в кожній з вибірок більше 100 спостережень, то допускаєтся, щоб 

одна з вибірок була більша за іншу не більше ніж в 1,5-2 рази. 

2. Діапазони розкиду значень у двох вибірках повинні збігатися між 

собою, в іншому випадку застосування критерію немає змісту. Тим часом, 

можливі випадки, коли діапазони розкиду значень  збігаються, але, внаслідок 

різнобічної асиметрії двох розподілів, відмінності в середніх значеннях ознак 

значущі. 

Алгоритм підрахунку критерію Q - Розенбаума 

1. Перевірити, чи виконуються умови n1, n2 ≥ 11 і n1 ≈ n2. 

2. Упорядкувати значення окремо у вибірках (у напрямку зростання значень). 

Вважати першою (1) вибіркою ту, де значення передбачаються вищими. 

3.  Визначити найвище (максимальне) значення у вибірці 2. 

4. Підрахувати S1 – кількість значень у вибірці 1, які є вищими за максимальне 

значення у вибірці 2. 

5. Визначити мінімальне значення у вибірці 1. 
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6. Підрахувати S2 – кількість значень у вибірці 2, які є меншими за мінімальне 

значення у вибірці 1. 

7. Підрахувати Qемп. = S1 + S2.  (2.28) 

8. За таблицею (додаток И) знайти Qкрит.: Q0,05  і Q0,01. 

9. Користуючись отриманими результатами і вказівками, зробити висновок 

стосовно прийняття Н0 або її спростування. При n1 і n2 більших за 26 

порівняти отримане  Qемп. з Q0,05 = 8 і Q0,01 = 10. Якщо за цих умов Qемп. 

перевищує або дорівнює 8, Н0 відхиляється.  

10. Вказівки: а) якщо результат Qемп. < Qкрит.  для рівня значущості p=0,05 та 

обсягів вибірок n1 і n2, то слід прийняти нульову гіпотезу про те, що рівень 

ознаки у вибірці 1 не перевищує рівень ознаки у вибірці 2;  

б) якщо Qемп. > Qкрит.  для рівня значущості p=0,01 та обсягів вибірок n1 і n2, 

то приймають альтернативну гіпотезу про те, що рівень ознаки у вибірці 1 

перевищує рівень ознаки у вибірці 2; 

в) в інших випадках для прийняття рішення даний критерій не підходить. 

Критерій U Манна-Уітні 

Критерій Манна-Уітні є потужнішим критерієм у порівнянні з критерієм 

Розенбаума. За його допомогою визначають, наскільки є малою зона однакових 

значень для двох вибірок (чим вона менша, тим більш достовірні відмінності, 

які іноді називають відмінностями у розташуванні вибірок). 

Обмеження застосування критерію Манна-Уітні: у кожній вибірці 

повинно бути не менш 3 спостережень (якщо в одній їх буде 2, то у другій їх 

повинно бути не менше 5); обсяг вибірок повинен не перевищувати 60 

спостережень (хоча вже при 20-25 спостереженнях їх обробка є трудомістким 

процесом і тоді краще застосувати інший критерій).  

Гіпотези формулюють так:  

Н0 : рівень ознаки у групі 2 не нижчий за рівень ознаки у групі 1. 

Н1 : рівень ознаки у групі 2 нижчий за рівень ознаки у групі 1. 

Алгоритм  підрахунку емпіричного значення критерію U – Манна-Уїтні: 

1. Занести всі отримані дані обстежуваних на індивідуальні картки. 

2. Для зручності обробки зробити картки різнокольоровими (для двох вибірок 

використати 2 кольори). 
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3. Скласти картки разом, розташувавши їх за степенем зростання значень 

вимірюваної ознаки. 

4. Проранжувати значення, приписуючи меншому значенню менший ранг. 

Усього рангів буде (п1 + п2). 

5. Розділити знову картки за вибірками й занести дані в таблицю для обох 

вибірок. Підрахувати середні значення і суми рангів у вибірках. Перевірити 

правильність загальної суми рангів (за двома вибірками), користуючись 

формулою: 

 
1

( 1)
( )

2

N

i

i

N N
R ,   (2.29) 

де N – загальна кількість обстежуваних. 

6. Визначити більшу з двох отриманих рангових сум, на основі чого 

сформулювати гіпотези Н0 і Н1 (Н0 – нульова гіпотеза: рівень досліджуваної 

ознаки у вибірці з меншою сумою рангів є не нижчим за рівень в іншій 

вибірці. Н1 – альтернативна гіпотеза). 

7. Обчислити Uемп.: 

max max
1 2 max

( 1)

2

n n
U n n T

 
    , (2.30) 

де n1, n2 – обсяги незалежних вибірок, пmaх –  обсяг більшої із вибірок, Т maх – 

більша із рангових сум. 

8. Визначити критичні значення Uкр за таблицею (додаток К) і порівняти з Uемп 

при р=0,05 і р=0,01. 

9. Зробити  висновок, користуючись вказівками. 

10. Вказівки: а) якщо результат Uемп> Uкр  для рівнів значущості р=0,05 та та 

обсягів вибірок n1 і n2, то слід прийняти нульову гіпотезу про те, що рівень 

ознаки у групі 2 не нижчий за рівень ознаки у групі 1; 

б) якщо Uемп. < Uкрит.  для рівня значущості p=0,01 та обсягів вибірок n1 і n2, 

то приймають альтернативну гіпотезу про те, що рівень ознаки у групі 2 

нижчий за рівень ознаки у групі 1; 

в) в інших випадках для прийняття рішення даний критерій не підходить 

 

Наведемо приклад дослідження відмінностей рівнів навчальних досягнень 

юнаків та дівчат з вищої математики засобами тестування. 
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Для виявлення рівнів навчальних досягнень студентів І курсу був 

використаний тестовий контроль. У тестуванні брали участь 29 першокурс-

ників, з них 13 юнаків і 16 дівчат. 

Розглянемо відмінності у статистичних показниках за результатами 

тестування юнаків і дівчат (табл. 2.4). На перший погляд, статистичні 

характеристики центральної тенденції і варіації тестових індивідуальних балів 

юнаків мало відрізняються від таких же статистичних характеристик тестових 

індивідуальних балів дівчат, що говорить про не значимі гендерні відмінності у 

навчанні першокурсників вищої математики. Але помітні суттєві відмінності у 

числових характеристиках форми. 

Таблиця 2.4 

Статистичні показники тесту 

Характеристика Кількісне значення 

характеристики для 

юнаків 

Кількісне значення 

характеристики для 

дівчат 

Середній набраний бал 18,846 18,375 

Мода 19 19,5 

Медіана 19 19 

Розмах 6 6 

Дисперсія 3,47 3,05 

Середнє квадратичне відхилення 1,86 1,75 

Асиметрія 0,537 – 0,491 

Ексцес – 0,389 – 0,747 

Більш показовими щодо оцінки відмінностей між рівнем навчальних 

досягнень з вищої математики юнаків та рівнем навчальних досягнень дівчат є, 

на нашу думку, перевірка непараметричних гіпотез за допомогою критеріїв Q-

Розенбаума і U-Манна-Уітні [41]. 

Критерій Розенбаума ґрунтується на роботі із порядковими даними та 

передбачає ранжування кількісних даних. Цей критерій призначений для 

оцінювання відмінностей між двома вибірками за рівнем певної ознаки, яка 

кількісно може бути виміряною. Перевагою непараметричних методів є те, що 

достатньо знати лише залежність розподілу частот із метою визначення зв'язку 

між ними.  

Сформулюємо гіпотези дослідження: 
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Н0 – основна – рівень навчальних досягнень з курсу «Вища математика» у 

юнаків не перевищує рівень навчальних досягнень з цього курсу у дівчат. 

На – альтернативна – рівень навчальних досягнень з курсу «Вища 

математика» у юнаків перевищує рівень навчальних досягнень з цього курсу у 

дівчат. 

Виконаємо упорядкування даних експериментального дослідження за 

спаданням ознаки та їх ранжування, заповнимо таблицю 2.5, не вказуючи з 

етичних міркувань прізвища студентів. 

Таблиця 2.5 

Таблиця упорядкування індивідуальних тестових балів  

з вищої математики юнаків та дівчат 

Юнаки Дівчата 

№ 
Кількість 

тестових балів 
№ 

Кількість  

тестових балів 

1.  22   

2.  22   

3.  21 1.  21 

  2.  20 

  3.  20 

  4.  20 

  5.  20 

4.  19 6.  19 

5.  19 7.  19 

6.  19 8.  19 

7.  19 9.  19 

8.  18 10.  18 

9.  18 11.  18 

10.  18   

11.  17 12.  17 

12.  17 13.  17 

13.  16 14.  16 

  15.  16 

  16.  15 

Експериментальне значення критерію обчислимо за формулою (2.28): 

Qекс = 2 + 1 = 3. 

Критичне значення критерію шукаємо за спеціальними таблицями 

(додаток И), враховуючи рівень значущості  р=0,05. Qкр = 7. 
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Оскільки Qекс < Qкр, то слід прийняти нульову гіпотезу дослідження про те, 

що рівень навчальних досягнень студентів-юнаків з вищої математики не 

перевищує рівня навчальних досягнень дівчат-студенток. 

Проаналізуємо рівень навчальних досягнень студентів з вищої 

математики за допомогою критерія U-Манна-Уітні. 

Сформулюємо гіпотези дослідження: 

основна Н0: рівень навчальних досягнень з курсу «Вища математика» 

дівчат не нижче рівня навчальних досягнень з цього курсу юнаків. 

альтернативна На: рівень навчальних досягнень з курсу «Вища 

математика» дівчат нижче рівня навчальних досягнень з цього курсу юнаків. 

Упорядкуємо дані експериментального дослідження за спаданням ознаки 

спочатку для кожної із вибірок обсягом n1 = 13 та n2 = 16 відповідно (табл. 2.6), а 

потім спільно для обох вибірок за результатами тестування.  

Таблиця 2.6 

Таблиця упорядкування та ранжування індивідуальних тестових балів  

з вищої математики юнаків та дівчат: 

Юнаки Дівчата 

№ 

Кількість 

тестових 

балів 

Ранг, R1 № 

Кількість 

тестових 

балів 

Ранг, R2 

1.  22 28,5    

2.  22 28,5    

3.  21 26,5 1.  21 26,5 

   2.  20 23,5 

   3.  20 23,5 

   4.  20 23,5 

   5.  20 23,5 

4.  19 17,5 6.  19 17,5 

5.  19 17,5 7.  19 17,5 

6.  19 17,5 8.  19 17,5 

7.  19 17,5 9.  19 17,5 

8.  18 11 10.  18 11 

9.  18 11 11.  18 11 

10.  18 11    

11.  17 6,5 12.  17 6,5 

12.  17 6,5 13.  17 6,5 

13.  16 3 14.  16 3 

   15.  16 3 

   16.  15 1 

  
1 202,5R 

 
  

2 232,5R   
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Потім проведемо ранжування даних ознаки (рівня навчальних досягнень 

студентів) обох вибірок, тобто присвоїмо кожному значенню ознаки ранг. 

Найменшому із значень присвоюється ранг 1. Найвищий ранг має дорівнювати 

сумі (n1 + n2), тобто 29. Якщо значення ознаки повторюються, то ранг кожному із 

значень призначається як середнє із послідовних рангів. Загальна сума рангів 

повинна співпадати з розрахунковою. 

Перевіримо правильність виконання ранжування: 

1 2 435, 1 2 ... 28 29 435.R R R           

Емпіричне значення критерію обчислимо за формулою (2.30)  

16 (16 1)
13 16 232,5 111,5.

2
ексU

 
    

 

За таблицею критичних точок критерію U-Манна-Уітні  (додаток К) 

знаходимо:  для рівня значущості  р=0,05, Uкр = 65. 

Так як Uекс > Uкр, то слід прийняти нульову гіпотезу дослідження – Но: 

рівень навчальних досягнень з курсу «Вища математика» дівчат не нижче рівня 

навчальних досягнень з цього курсу юнаків. 

Отже, порівняльний аналіз успішності юнаків та дівчат за результатами 

тестування студентів першого курсу показав, що відмінності не значимі.  

Питання для самоконтролю 

1.  Для чого застосовуються критерії Розенбаума і Манна-Уітні?  

2. Який зв'язок існує між цими критеріями? 

3. Охарактеризуйте умови та обмеження використання критерію 

Розенбаума.  

4. За яким алгоритмом здійснюється підрахунок критерію Розенбаума? 

5. Охарактеризуйте умови та обмеження використання критерію Манна-

Уітні.  

6. Які рекомендації доцільно використовувати на етапі підготовки даних 

двох вибірок до ранжування при використанні критерію Манна-Уітні? 

7. За яким алгоритмом здійснюється підрахунок критерію Манна-Уітні? 

Практичні завдання 

2.1. Були проведені заміри щодо розвитку інтелекту юнаків та дівчат за 

субтестом WV із тесту структури інтелекту Амтхауера. Оцінювання 
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здійснювалося за кількістю правильно виконаних завдань та часом, витраченим 

на виконання завдань (не перевищує 6 хвилин). Були отримані такі дані: 

Юнаки: 13, 23, 51, 9, 14, 41, 14, 27, 38, 14, 12, 27, 38, 47, 49, 32, 17, 38, 32, 38, 

47, 40. 

Дівчата: 23, 61, 25, 55, 28, 57, 34, 51, 21, 50, 63, 19, 44, 32, 22, 26, 62, 38, 46, 

53, 62, 41, 61. 

Перевірте гіпотезу про схожість (відмінність) між двома незалежними 

вибірками за допомогою U-критерію Манна-Уітні. 

2.2. Були проведені заміри щодо розвитку інтелекту юнаків та дівчат за 

субтестом WV із тесту структури інтелекту Амтхауера. Оцінювання 

здійснювалося за кількістю правильно виконаних завдань та часом, витраченим 

на виконання завдань (не перевищує 6 хвилин). Були отримані такі дані: 

Юнаки: 47, 49, 32, 17, 38, 13, 23, 51, 9, 14, 41, 14, 27, 38, 14, 12, 27, 38, 32, 

38, 47, 40. 

Дівчата:  28, 57, 34, 51, 21, 50, 23, 61, 25, 55, 63, 19, 44, 32, 22, 26, 62, 38, 46, 

53, 62, 41, 61. 

Перевірте гіпотезу про схожість (відмінність) між двома незалежними 

вибірками за допомогою Q-критерію Розенбаума. 

2.3. Для дослідження розумового розвитку дітей 15-річного віку за шкалою 

Стенфорд-Біне були проведені заміри й отримані такі дані тесту:  

9-А клас: 92, 63, 51, 109, 51, 63, 104, 97, 104, 102, 51, 82, 17, 99, 82, 17, 98, 98.  

9-Б клас:  47, 73, 51, 79, 51, 69, 84, 97, 47, 102, 51, 82, 73, 69, 84, 39, 73, 97.  

Перевірте гіпотезу про схожість (відмінність) між двома незалежними 

вибірками за допомогою U-критерію Манна-Уітні. 

2.4. Студентами психолого-педагогічного факультету були проведені 

заміри щодо розвитку інтелекту учнів 9-х класів за субтестом індуктивного 

мислення з тесту структури інтелекту Амтхауера. Оцінювання здійснювалося за 

кількістю правильно виконаних завдань (20 завдань) та часом, затраченим на 

виконання завдань (не перевищує 6 хвилин). Були отримані такі узагальнені 

дані:  

9-1 клас: 16, 13, 52, 39, 51, 63, 24, 17, 24, 13, 51, 52, 17, 39, 52, 17, 41, 17, 13, 41.  

9-2 клас: 12, 63, 51, 9, 14, 63, 14, 27, 38, 14, 12, 27, 38, 47, 49, 32, 17, 38, 32, 38, 

47, 40. 

Перевірте гіпотезу про схожість (відмінність) між двома незалежними 

вибірками за допомогою Q-критерію Розенбаума. 
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2.5. Студентами психолого-педагогічного факультету були проведені 

заміри щодо розвитку інтелекту учнів 8-х класів за субтестом FS (вибір фігури, 

дослідження просторової уяви, комбінаторних здібностей) із тесту структури 

інтелекту Амтхауера. Оцінювання здійснювалося за кількістю правильно 

виконаних завдань (20 завдань) та часом, затраченим на виконання завдань (не 

перевищує 7 хвилин). Отримані такі дані:  

8-1 клас: 82, 33, 56, 9, 42, 33, 24, 17, 42, 22, 41, 42, 67, 9, 56, 17, 28, 67, 74, 56.  

8-2 клас:  80, 56, 19, 42, 33, 24, 37, 48, 41, 42, 67, 19, 56, 17, 28, 67, 74, 67, 56, 

12. 

Перевірте гіпотезу про схожість (відмінність) між двома незалежними 

вибірками за допомогою U-критерію Манна-Уітні. 

2.6. Студентами психолого-педагогічного факультету були проведені 

заміри загальних здібностей учнів 10-х класів за тестом Г. Айзенка. На 

виконання 40 завдань відводилося 30 хвилин. Результати тестування такі:  

10-1 клас: 72, 15, 51, 29, 51, 63, 44, 17, 44, 37, 51, 29, 37, 29, 37, 17, 29, 44, 37, 

41, 41.  

10 -2 клас: 73, 25, 51, 29, 51, 63, 44, 17, 46, 38, 71, 29, 37, 29, 37, 29, 44, 37. 

Перевірте гіпотезу про схожість (відмінність) між двома незалежними 

вибірками за допомогою Q-критерію Розенбаума. 

2.7. Студентами психолого-педагогічного факультету були проведені 

заміри щодо розвитку логічності мислення учнів 14-річного віку за допомогою 

тесту наростаючої складності (скорочений варіант методики Равена). Учням 

пропонувалося 30 завдань для встановлення закономірностей, що пов'язують 

фігури між собою. Були отримані такі дані тестування:  

Хлопці: 12, 13, 21, 19, 21, 13, 14, 17, 14, 12, 17, 26, 17, 19, 26, 17, 8, 9, 6, 17, 18, 

21, 21.  

Дівчата: 10, 11, 21, 19, 21, 13, 14, 17, 14, 12, 7, 20, 17, 19, 20, 17, 8, 9, 6, 17, 8, 19, 

11. 

Перевірте гіпотезу про схожість (відмінність) між двома незалежними 

вибірками за допомогою U-критерію Манна-Уітні. 

2.8. Студентами психолого-педагогічного факультету були проведені 

заміри для дослідження творчої обдарованості дітей 4-8 класів за допомогою 

тесту креативності П. Торранса. Були отримані такі бали за оригінальність:  

Хлопці: 62, 63, 31, 29, 31, 63, 24, 57, 24, 62, 31, 42, 17, 29, 42, 57, 48, 48, 51, 68, 

51.  
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Дівчата: 52, 53, 31, 26, 21, 53, 24, 57, 24, 62, 31, 42, 17, 29, 42, 57, 48, 48, 51. 

Перевірте гіпотезу про схожість (відмінність) між двома незалежними 

вибірками за допомогою Q-критерію Розенбаума. 

2.9. Проведені заміри для дослідження творчої обдарованості дітей 9-11 

класів за допомогою тесту креативності П. Торранса. Були отримані такі бали 

за гнучкість або різноманітність ідей та стратегій:  

Юнаки: 11, 45, 12, 19, 32, 8, 14, 11, 14, 12, 31, 19, 32, 17, 28, 32, 28, 17, 19, 39. 

Дівчата:  41, 53, 31, 29, 31, 63, 24, 57, 28, 62, 21, 42, 63, 39, 42, 53, 51, 28, 51 

Перевірте гіпотезу про схожість (відмінність) між двома незалежними 

вибірками за допомогою U-критерію Манна-Уітні. 

2.10. Студентами психолого-педагогічного факультету були проведені 

заміри інтелектуального розвитку дітей 11 років за допомогою тесту 23 CFIT 

(культурно-вільний тест на інтелект). Отримані такі результати:  

Хлопці: 72, 43, 51, 109, 51, 63, 104, 119, 104, 102, 72, 82, 17, 109, 82, 17, 98, 92 

Дівчата: 52, 64, 71, 42, 52, 109, 102, 72, 82, 96, 93, 99, 107, 79, 88, 90, 79, 85. 

Перевірте гіпотезу про схожість (відмінність) між двома незалежними 

вибірками за допомогою Q-критерію Розенбаума. 

 

2.3 Встановлення залежностей між різними ознаками у вибірці 

Вивчення педагогічних явищ і процесів показує, що варіація кожної 

досліджуваної ознаки знаходиться в тісному взаємозв'язку з варіацією інших 

ознак, що характеризують певну сукупність одиниць. За степенем залежності 

між явищами розрізняють два види зв'язку: функціональний і стохастичний, 

різновидом якого є кореляційний зв'язок. Усі ці зв'язки причинно-наслідкові. 

Вивчаючи закономірності зв'язку, ознаки, які характеризують причини чи 

умови зміни певних явищ, називають факторними (Х), а ті, що характеризують 

наслідки – результативними (Y). 

Функціональні зв'язки характеризуються повною відповідністю між 

причиною і наслідком, тобто між факторною і результативною ознаками, його 

можна записати так: х1→у1,  х2→у2, …, хп→уп. 

Стохастичні зв'язки, на відміну від функціональних, неоднозначні. Вони 

виявляються як узгодженість варіації двох чи більше ознак. Для них характерно 

те, що кожному значенню ознаки Х відповідає певна множина значень 

результативної ознаки У, які утворюють умовний розподіл результативної 
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ознаки. Стохастичний зв'язок, характеризуючи множинність взаємозалежностей 

причин і наслідків, виявляється в зміні умовних розподілів. Якщо умовні 

розподіли результативної ознаки замінити її середнім значенням y , то 

утвориться так званий кореляційний зв'язок. Кореляційний зв'язок, на відміну 

від функціонального, виявляється не в кожному окремому випадку, а в 

середньому, в цілому для багатьох випадків: х1→ 1y ,  х2→ 2y , …, хп→ ny . 

Статистичні методи дослідження зв'язків можуть показати наявність 

зв'язку між ознаками, особливості його прояву в певних умовах, кількісно 

охарактеризувати таку залежність, а пояснення існуючим змінам повинен дати 

змістовний аналіз, який ґрунтується на теорії освітніх вимірювань (класичній та 

сучасній). 

При дослідженні кореляційних залежностей між ознаками розв'язуються 

такі завдання [39]: 

· попередній аналіз властивостей досліджуваних сукупностей одиниць; 

· встановлення факту наявності зв'язку між ознаками, визначення його 

напрямку та форми; 

· вимірювання степеня щільності зв'язку між ознаками; 

· побудова регресійної моделі зв'язку, тобто знаходження аналітичного 

вираження зв'язку (коефіцієнти, або невідомі параметри регресії шукають 

методом найменших квадратів); 

· оцінювання адекватності моделі, її інтерпретація та рекомендації щодо 

практичного використання. 

Для того щоб результати кореляційного аналізу знайшли практичне вико-

ристання та були достовірними, досліджувані сукупності одиниць повинні 

відповідати таким вимогам: 1) бути однорідними (одним з методів дослідження 

однорідності є розрахунок відносних показників варіації); 2) повинна викону-

ватися вимога достатньої кількості спостережень; 3) фактори, які підлягають 

дослідженню, повинні бути незалежними один від одного (наявність тісного 

зв'язку між ними може бути свідченням того, що вони характеризують одні і ті 

самі сторони досліджуваного явища і значною мірою дублюють один одного); 

4) оскільки всі основні положення теорії кореляції розроблялися стосовно 

припущення про нормальний характер розподілу, досліджувані сукупності 

повинні відповідати умовам нормального розподілу; 5) при побудові кореля-
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ційних моделей фактори повинні мати кількісне вираження, інакше побудувати 

модель кореляційної залежності неможливо [39]. 

Досліджуючи аналітичну залежність між випадковими величинами X і У, 

обмежуються вивченням залежності між однією з них і умовним математичним 

сподіванням іншої, тобто залежністю: 

*( )xy f x  – вибіркове рівняння регресії У на X,   (2.31) 

( | );xy M Y X x   (2.32) 

*( )yx g y  — вибіркове рівняння регресії Х на У,  (2.33) 

( | ).yx M X Y y   (2.34) 

У наведених вибіркових рівняннях регресії   i   x yy x  – вибіркові умовні 

математичні сподівання, відповідно, У на X і X на У, а  f
*
(x) i g

*
(y) – вибіркові 

функції регресії. Аналітичні вирази для функції f
*
(x) i g

*
(y) будують на підставі 

вибірки 
1 1 2 2( , ),   ( , ), ..., ( , ).n nx y x y x y  Характер відповідної регресійної моделі 

допомагає вибрати діаграма розсіювання точок (xi, yi) на площині. 

Припустимо, що розподіл результативної ознаки Y у генеральній 

сукупності є нормальним;  дисперсія результативної ознаки Y не залежить від 

факторної ознаки X; між результативною та факторною ознаками існує 

лінійний зв'язок. Ці обмеження приводять до дослідження найпростішої 

регресійної моделі – лінійної регресії, коли вибіркове рівняння регресії 

записують у вигляді: 

xy ax b    (2.35) 

де а і b – параметри теоретичної залежності, які необхідно розрахувати. 

Основним методом отримання точкових оцінок (що виражаються одним 

числом) для параметрів а і b рівняння регресії є метод найменших квадратів. 

Нехай вибірка 
1 1 2 2( , ),   ( , ), ..., ( , )n nx y x y x y  обсягу п є незгрупованою. 

Ідея методу найменших квадратів полягає в тому, що за точкові оцінки а і 

b параметрів а і b вибирають такі числа, для яких пряма xy ax b   є 

«найближчою» до точок 1 1 2 2( , ),   ( , ), ..., ( , ).n nx y x y x y  Мірою відхилення шуканої 

прямої від точок (хi,уi) є величина 

2

1

( , ) [ ( )] ,
n

i i

i

S a b y ax b


     (2.36) 
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тобто сума квадратів різниць між теоретичними ординатами прямої та 

емпіричними ординатами точок (xi, yi) для одних і тих же значень х = хi. 

Якщо числа а і b є такими, що функція S(a,b) приймає найменше значення 

(мінімум), то пряма .baxy x   найменше відхиляється від точок (хi, yі), тобто 

сумарно є наближеною до точок, які зображають результати вибірки. 

Оскільки точкові оцінки а і b для невідомих параметрів а і b повинні 

реалізувати мінімум функції S (а, b), то для їх знаходження маємо систему 

рівнянь: 

1

1

( , )
2 [ ( )] ( ) 0,

( , )
( 2) [ ( )] 0,

n

i i i

i

n

i i

i

S a b
y ax b x

a

S a b
y ax b

a






      


     

 




  (2.37) 

яку елементарними перетвореннями зводимо до вигляду: 

2

1 1 1

1 1

,

.

n n n

i i i i

i i i

n n

i i

i i

a x b x x y

a x b n y

  

 

    
     

    


       

  

 

  (2.38) 

Зауваження. У випадку згрупованої вибірки для визначення невідомих 

параметрів а і b матимемо систему двох лінійних рівнянь: 

2

1 1 1 1

1 1

,

.

i i j

j

m m n k

xi i x ii x y i ji

i i i j

m k

i y j

i j

a n x b n x n x y

a x b n n y

   

 

    
     

   


       

  

 

 (2.39) 

Припускаючи, що ознака X не є сталою, тобто серед вибіркових значень 

x1,…, xn обов'язково є різні числа, отримаємо, що визначник системи 

n
2

2i

1 i 1 2

1 1

1

       x

0

         n

n

i n n
i

i in
i i

i

i

x

n x x

x

 

 



 
   

 

 
 


.  (2.40) 

Тому система рівнянь має єдиний розв'язок: 

2
,        b ,

x

xy x y
a y a x



 
     (2.41) 

дe 
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2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1
,     y ,   ( ) ,    xy .

n n n n

i i x x i i i

i i i i

x x y D x x x y
n n n n


   

          (2.42) 

Підставивши у рівняння лінійної регресії значення a і b дістанемо шукане 

рівняння лінійної регресії: 

Коефіцієнт а називають коефіцієнтом регресії. Він характеризує 

відношення величини приросту результативної ознаки 
xy  до величини 

приросту x  факторної ознаки. 

Лінійне рівняння регресії можна подати також через точкову оцінку 

коефіцієнта кореляції: 

( ),
y

x в

x

y y r x x



     

i i

в

x y n x y
r

n x y 

  


 


. (2.43) 

Зауваження. У разі, коли припущення про лінійність зв'язку між 

результативною ознакою Y і факторною ознакою X порушується (про це можна 

зробити висновок з діаграми розсіювання вибірки), то будують нелінійні 

регресійні моделі. Ці моделі можуть виражатися, наприклад, рівняннями: 

2

3 2

,

,

.

x

x

x

y ax bx c

y ax bx cx d

a
y b

x

  

   

 

  (2.44) 

Точкові оцінки параметрів у наведених нелінійних моделях також можна 

знайти методом найменших квадратів. 

Задача 1. Визначення параметрів рівняння лінійної регресії. 

Центр тестування здійснює декілька видів педагогічного тестування, які 

переслідують різні цілі і що охоплюють в середньому різні за рівнем підготов-

леності контингенти випробовуваних. Необхідно зіставити бали, отримані по 

тестах різної складності, та перерахувати їх на єдину метричну шкалу. 

Використовуючи результати випробовуваних, які взяли участь у тестуванні 

двох видів з одного і того ж предмету, отримати вибіркове рівняння регресії. 

Результати тестування 

Номер учасника   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  (    в логітах за 

наслідками 1-го тесту) 
0,92 1,25 1,33 0,77 1,28 1,22 1,32 0,95 1,46 1,29 

  (    в логітах за 

наслідками 2-го тесту) 
-0,28 0,12 0,73 -0,25 -0,23 0,05 0,37 -0,71 0,56 0,34 
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Розв’язання:  

Нехай лінійне рівняння парної регресії має вигляд (2.35). 

Для визначення параметрів a і b будуємо розрахункову таблицю.  

Отримаємо розрахункові параметри за допомогою методу найменших 

квадратів (див. формули (2.37)-(2.39)). 

Розрахункова таблиця 

№ з/п x y x
2 

xy 

1 0,92 –0,28 0,8464 -0,26 

2 1,25 0,12 1,5625 0,15 

3 1,33 0,73 1,7689 0,97 

4 0,77 –0,25 0,5929 -0,19 

5 1,28 –0,23 1,6384 -0,29 

6 1,22 0,05 1,4884 0,06 

7 1,32 0,37 1,7424 0,49 

8 0,95 –0,71 0,9025 -0,67 

9 1,46 0,56 2,1316 0,82 

10 1,29 0,34 1,6641 0,44 

Всього 11,79 0,7 14,3381 1,51 

Середнє 1,179 0,07 1,4338 0,151 

Розв‘язуючи систему рівнянь (2.39) з урахуванням даних задачі, 

отримуємо шукані параметри: b= –1,768, а=1,559. 

Коефіцієнт кореляції Пірсона для х і у обчислимо за формулою (2.43): 

r=0,776, тоді шукане рівняння у= –1,768 + 1,559 х. 

Відповідь: вибіркове лінійне рівняння парної регресії у= –1,768+1,559 х 

дозволяє виконувати лінійне перетворення результатів тестування х на шкалу 

латентних параметрів у. Коефіцієнт детермінації при цьому r
2
=0,60 говорить 

про те, що тільки 60% розсіювання у можна пояснити отриманою лінійною 

регресією, а решта 40% спричинені або випадковими помилками тестування, 

або неадекватністю лінійної моделі регресії.  

Задача 2. Визначення кореляційного зв’язку між ознаками, оцінка його 

щільності та значимості. 

Зі старших класів ліцею було протестовано групу учнів. Дані про їх 

оцінки з математики хі та української мови уі (за стобальною системою) 

наведено в таблиці: 
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Оцінки старшокласників ліцею з математики та української мови 

хi 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

уi 45 30 48 50 52 54 51 60 62 63 65 70 74 68 85 

1. З‘ясувати, чи існує кореляційний зв‘язок між оцінками з математики хі та 

оцінками з української мови уі за допомогою поля кореляції, визначити 

гіпотетично його форму. 

2. Обчислити вибірковий коефіцієнт кореляції та визначити щільність зв‘язку 

між ознаками Х і У, оцінити його значимість. 

3. Розрахувати параметри лінійного рівняння парної регресії, що 

характеризує залежність між факторною ознакою х і результативною 

ознакою у. Побудувати криву регресії. 

Розв’язання:  

1. Побудуємо поле кореляції, для цього на координатній площині 

зобразимо точки з координатами (хі , уі). 

 
Рис. 2.2. Поле кореляції 

Такий вигляд кореляційного поля (рис. 2.2) характерний для лінійного 

зв‘язку, отже, можна припустити, що кореляційний зв‘язок між оцінками з 

математики хі та оцінками з української мови уі існує та має лінійну форму. 

2. Обчислимо середні значення ознак Х і У: 
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2 22 221,602, 13,007x x x y y y       . 

Вибірковий коефіцієнт кореляції обчислимо за формулою (2.43): rху=0,93, 

отже, між ознаками Х і У існує сильний прямий зв‘язок. 

Перевіримо на значимість вибірковий коефіцієнт лінійної кореляції. 

Гіпотеза Н0: |rху|=0 при альтернативній гіпотезі Нα: |rху|>0 і обсязі вибірки n=15 

перевіряється за значенням випадкової величини: 

2

2

1
xy

xy

n
t r

r


 


.  (2.45) 

Якщо гіпотеза Н0 правильна, то ця статистика має розподіл Стьюдента з 

k=n–2 степенями вільності. 

У нашому випадку  

 
2

15 2
0,93 9,30.

1 0,93
спt


  


 

Якщо взяти рівень значущості α=0,05, то при k=13  tкр=1,771 (критична 

область правостороння). Так як tкр< tсп, то гіпотеза Н0 відхиляється. 

Таким чином, коефіцієнт лінійної кореляції rху значимий. 

3. Лінійне рівняння парної регресії, що характеризує залежність між 

факторною ознакою х і результативною ознакою у можна записати у вигляді: 

( )x xy

y
y r x x y

x




     ,   (2.46) 

тоді шукані параметри рівняння лінійної регресії: 

0,56xy

y
a r

x




   ,  21,97b y ax   . 

Таким чином, рівняння регресії 0,56 21,97xy x  . 

Графік вибіркового рівняння регресії побудуємо за двома точками, 

координати яких задовольняють знайденому рівнянню. Нехай х1=30, тоді у139; 

х2=100, у278. Нанесемо ці точки на кореляційне поле і, з‘єднавши їх прямою 

лінією, отримаємо теоретичну лінію регресії. 

Зобразимо емпіричну і теоретичну лінії регресії на координатній площині 

(рис. 2.3). Очевидно, що теоретична крива регресії вирівнює статистичні дані. 

Відповідь: 1) кореляційний зв‘язок між оцінками з математики хі та 

оцінками з української мови уі існує та має лінійну форму; 2) вибірковий 

коефіцієнт кореляції rху=0,93, отже, між ознаками Х і У існує сильний прямий 
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зв‘язок, коефіцієнт лінійної кореляції rху значимий; 3) емпіричну і теоретичну 

лінії регресії зображено на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Емпірична і теоретична лінії регресії 

Зобразимо емпіричну і теоретичну лінії регресії на координатній площині 

(рис. 2.3). Очевидно, що теоретична крива регресії вирівнює статистичні дані. 

Відповідь: 1) кореляційний зв‘язок між оцінками з математики хі та 

оцінками з української мови уі існує та має лінійну форму; 2) вибірковий 

коефіцієнт кореляції rху=0,93, отже, між ознаками Х і У існує сильний прямий 

зв‘язок, коефіцієнт лінійної кореляції rху значимий; 3) емпіричну і теоретичну 

лінії регресії зображено на рис. 2.3. 

Під час обробки результатів тестування за класичною теорією 

обчислюють показники зв‘язку між результатами учнів за окремими 

завданнями тесту. При оцінці якості завдань важливо зрозуміти, чи існує 

тенденція, коли одні і ті ж учні досягають успіху в якій-небудь парі завдань 

тесту. Для оцінки зв'язку між результатами виконання двох завдань тесту 

коефіцієнт кореляції Пірсона rxy необхідно перетворити, оскільки результати 

виконання завдань представляються в дихотомічній шкалі. Перетворений 

коефіцієнт Пірсона, що обчислюється за дихотомічними даними, називається 

коефіцієнтом «фі». Формула для обчислення коефіцієнта кореляції jl  

результатів між двома завданнями тесту з номерами j і l має вигляд: 

,
jl j l

jl

j j l l

p p p

p q p q
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де  
jlp  – частина випробуваних, які виконали правильно обидва завдання тесту, 

тобто частина тих, хто отримав 1 з обох завдань; 
jp  – частина випробуваних, 

які правильно виконали j  – те завдання; 1 ;j j lq p p   – частина 

випробовуваних, які виконали правильно l-те завдання тесту, 1 .l lq p   

Як правило тестування проводиться з метою диференціації учнів за 

рівнем підготовки, тому завдання тесту повинні чітко відокремлювати добре 

підготовлених від слабопідготовлених учнів тестованої групи. Наскільки 

завдання придатне для роботи відповідно до загальної мети створення тесту 

можна судити за оцінкою валідності завдання, яка визначається за допомогою 

аналізу значення точково-бісеріального коефіцієнта кореляції pbisr
 [7]. 

Формула для обчислення значення pbisr , має вигляд: 

 
       

 

1 0 1 0
,

1

jj j j

pbis j
x

X X N N
r

S N N

 



  (2.48) 

де  1
j

X – середнє значення індивідуальних балів випробовуваних, які виконали 

правильно j - те завдання тесту;  0
j

X  – середнє значення індивідуальних балів 

випробовуваних, які виконали невірно j - те завдання тесту; 
xS – стандартне 

відхилення на множені значень індивідуальних балів;  1 j
N  – число 

досліджуваних, які виконали правильно j -е завдання тесту;  0 j
N  – число 

випробовуваних, які виконали невірно j -е  завдання тесту; N – загальне число 

досліджуваних, 
1 0N N N  . 

У освітніх вимірюваннях нерідко зустрічаються ситуації, коли ознака не 

виявляється кількісно, однак одиниці сукупності можна впорядкувати. Таке 

впорядкування одиниць сукупності за значенням ознаки називається 

ранжуванням. Прикладами можуть бути ранжування студентів (учнів) за 

здібностями, будь-якої сукупності людей за рівнем освіти, професії, за 

здатністю до творчості і т.д. 

Для визначення зв‘язку як між кількісними, так і якісними ознаками за 

умови, що значення цих ознак можуть бути ранжовані (впорядковані за 

степенем зменшення або збільшення), використовують коефіцієнти кореляції 
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рангів Спірмена або Кендалла. Рангами називають числа натурального ряду, які 

надаються в балах за певними критеріями елементам сукупності. При цьому 

ранжування проводиться за кожною ознакою окремо: перший ранг надається 

найменшому значенню ознаки, останній – найбільшому. Кількість рангів 

дорівнює обсягу сукупності. Перевагою цього підходу є те, що при відсутності 

вимоги нормального розподілу рангові оцінки щільності зв‘язку доцільно 

використовувати для сукупностей невеликого обсягу.  

Нехай вибірка складається з n незалежних одиниць, які мають ознаки А і 

В. Під якісною ознакою розуміють ознаку, яку не можливо точно виміряти, але 

вона дозволяє порівнювати одиниці вибірки між собою, тобто, розташовувати 

їх y порядку погіршення, або покращення якості. 

Розташуємо одиниці вибірки в порядку погіршення їх якості і присвоїмо 

кожній з них порядковий номер, який назвемо рангом. Кореляція між рангами 

відображає у певній мірі залежність між ознаками. 

Нехай за ознакою А елементи мають ранги Х1, Х2, …, Хn, а за В –Y1, Y2, …, 

Yn, де всі Х і Y є перестановками перших чисел натурального ряду. Утворимо 

різниці dk= Хk – Yk, k = 1; …, п. Значення dk утворюють міру сили між ознаками 

А і В, якщо всі dk=0, то відповідність між ознаками повна. Припустимо, що 

серед dk є відмінні від нуля. Тоді на практиці для обчислення щільності зв‘язку 

користуються вибірковим коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена: 

2

3
1

6
1 , 1, .

n

c k

k

r d k n
n n 

  

   (2.49) 

Крім вибіркового коефіцієнта рангової кореляції Спірмена існують інші 

показники зокрема рангової кореляції Кендалла. 

Нехай за ознакою А елементи мають ранги Х1, Х2, …, Хn, а за В – Y1, Y2, …, 

Yn, де праворуч від Y1 є  R1  рангів більших за Y1, праворуч від Y2 є R2 рангів 

більших за Y2 і т.д., праворуч від Yп-1 є R п-1 рангів більших за Y п-1. Позначимо 

через  R=R1+ R2 +…+ Rn-1. 

Тоді вибірковий коефіцієнт рангової кореляції Кендалла матиме вигляд: 

4
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( 1)
K

R
r

n n


 

 
  (2.50) 

Не можна сказати який із вибіркових коефіцієнтів, Спірмена чи Кендалла, 

дає точніший результат зв'язку між рангами, користуються обома вибірковими 

коефіцієнтами.  
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Для всіх вибіркових коефіцієнтів кореляції виконується нерівність 1r , 

якщо r=0, то зв‘язку немає, якщо r=1, то зв‘язок функціональний. 

Розглянемо приклади. 

Задача 3.  

Знайти вибірковий коефіцієнт кореляції Спірмена за ранжованими 

оцінками учнів, перевірити його на значимість. 

Оцінки учнів 

 

Ранги 

Учень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оцінки з математики 9 3 1 4 2 8 5 6 7 10 

Оцінки з хімії 6 7 3 2 1 10 5 4 8 9 

Розв’язання: 

Упорядкуємо в таблиці оцінки з математики в порядку зростання: 

Упорядкована таблиця 

 

Ранги 

Учень 

3 5 2 4 7 8 9 6 1 10 

Оцінки з математики, хі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оцінки з хімії,  yi 3 1 7 2 5 4 8 10 6 9 
 

Знайдемо різниці di=хі–yi, запишемо ці числа та їх квадрати в таблицю : 

Розрахункова таблиця 

і 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

di –2 1 –4 2 0 2 –1 –2 3 1 
2
id  4 1 16 4 0 4 1 4 9 1 

Тоді коефіцієнт рангової кореляції Спірмена обчислимо за формулою 

(2.49): 

3

6 11
1 (4 1 16 4 0 4 1 4 9 1) 0,73

10 10 15
Cr              


, 

отже, слід вважати, що оцінки з хімії та оцінки з математики тісно зв‘язані між 

собою. 

Перевірку на значимість вибіркового коефіцієнта рангової кореляції 

можна провести строго [18]. Гіпотеза Н0: |rs|=0 при альтернативній гіпотезі Нα: 

|rs|>0 і обсязі вибірки n≥10 перевіряється за значенням випадкової величини: 

2

2

1
C

C

n
t r

r


 


.  (2.51) 
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Якщо гіпотеза Н0 правильна, то ця статистика має розподіл Стьюдента з 

k=n–2 степенями вільності. Закон розподілу вихідної двовимірної генеральної 

сукупності не має значення, хоча передбачається, що складові X і Y генеральної 

сукупності – неперервні випадкові величини. 

У нашому випадку  

 
2

10 2
0,73 3,02.

1 0,73
спt


  


 

Якщо взяти рівень значущості α=0,05, то при k=8 tкр=1,86 (критична 

область правостороння). Так як tкр< tсп, то гіпотеза Н0 відхиляється. 

Таким чином, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена значимий. 

Відповідь: коефіцієнт рангової кореляції Спірмена rC  0,73 значимий. 

Задача 4.  

За даними задачі 3 знайти вибірковий коефіцієнти кореляції Кендалла, 

перевірити його на значимість. 

Розв’язання: 

Упорядкуємо в таблиці оцінки з математики в порядку зростання: 

Упорядкована таблиця 

 

Ранги 

Учень 

3 5 2 4 7 8 9 6 1 10 

Оцінки з математики, хі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оцінки з хімії,  yi 3 1 7 2 5 4 8 10 6 9 
 

Знайдемо кількість рангів, більших за yi, позначимо ці числа відповідно 

R1=7, R2=8, R3=3, R4=6, R5=4, R6=4, R7=2, R8=0, R9=1, їх сума R = R1 + R2 + R3 + 

R4 + R5 + R6 + R7 + R8+R9 = 7 + 8 + 3 + 6 + 4 + 4 + 2 + 0 +1= 35. 

Коефіцієнт рангової кореляції Кендалла обчислимо за  формулою (2.50): 

4 35 5
1 0,56.

10 (10 1) 9
Kr


   

 
 

Значимість коефіцієнта рангової кореляції Кендалла (Н0: в генеральній 

сукупності rK=0) при обсязі вибірки n≥10 перевіряється за допомогою 

статистики: 

,
2 (2 5)

9 ( 1)

Kr

n

n n

 
 

 

  (2.52) 

яку можна вважати приблизно нормально розподіленою випадковою 

величиною з середнім М(λ)=0 і дисперсією D(λ)=1 (якщо нульова гіпотеза 
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справджується) [18]. Для нашого прикладу при альтернативній гіпотезі Нα: rк>0 

і рівні значущості α=0,05, за таблицею функції Лапласа знаходимо, що λкр=1,65. 

Між тим  

0,56
2,25.

2 (2 10 5)

9 10 (10 1)

cn  
  

  

 

Так як кр<сп, то гіпотеза Н0 відхиляється (критична область 

правостороння). 

Таким чином, коефіцієнт рангової кореляції Кендалла значимий. 

Відповідь: коефіцієнт рангової кореляції Кендалла rК  0,56 значимий. 

Задача 5. Визначення характеристик щільності зв’язку між атрибутивними 

ознаками. 

За наведеними даними для 240 студентів заочного відділення дослідити 

зв‘язок між успішністю складання іспиту зі спеціального предмета та 

характером роботи. У випадку наявності зв‘язку виміряти його щільність. 

Статистичні дані 

 

Характер 

роботи 

Успішність складання іспиту 

Всього отримали позитивні 

оцінки 

отримали незадовільні 

оцінки 

за фахом 140 7 147 

не за фахом 75 18 93 

Всього 215 25 240 

 

Розв’язання: 

Для вимірювання щільності зв'язку між двома ознаками, які мають 

альтернативний вираз, застосовують коефіцієнт асоціації, запропонований 

статистиком Юлом [30]. 

Обчислюють коефіцієнт асоціації за допомогою таблиці, яку складають з 

чотирьох клітинок, позначених латинськими буквами а, b, с, d. Кожна клітина 

відповідає певній альтернативі тієї чи іншої ознаки  (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Таблиця для обчислення коефіцієнту асоціації 

Ознака А Не А Σ В 

В а b а + b 

Не В с d с + d 

Σ А а + с b + d а + b + c + d 
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Коефіцієнт асоціації визначають за формулою: 

ad bc
Q

ad bc





 (2.53) 

У нашому випадку  

140 18 7 75
0,655

140 18 7 75
Q

  
 

  
. 

Отже, зв‘язок між успішністю складання іспиту зі спеціального предмета 

та характером роботи помітний. 

Для дослідження кореляції альтернативних ознак Юлом запропоновано 

також коефіцієнт колігації: 

ad bc
W

ad bc





  (2.54) 

За даними задачі 5 коефіцієнт колігації 

140 18 7 75
0,373

140 18 7 75
W

  
 

  
. 

Чотирикліткова таблиця дала змогу К. Пірсону винайти й інший 

показник, який названо коефіцієнтом контингенції: 

( )( )( )( )

ad bc
K

a b c d a c b d




   
 (2.55) 

У наведеному прикладі коефіцієнт контингенції 

140 18 7 75
0,233

147 93 215 25
K

  
 

  
. 

Коефіцієнт колігації, як і коефіцієнт контингенції, оцінює зв‘язок між 

успішністю складання іспиту зі спеціального предмета та характером роботи 

стриманіше і показують відповідно помірний і слабкий зв‘язок. 

Відповідь: зв‘язок між успішністю складання іспиту зі спеціального 

предмета та характером роботи існує прямий, але не сильний. 

Коефіцієнти асоціації, колігації і контингенції є коефіцієнтами кореляції 

для якісних ознак, причому завжди Q > W> К. 

Якщо вивчається взаємозв'язок двох якісних ознак, то використовують 

комбінаційне розподіл одиниць сукупності у формі так званих таблиць взаємної 

спряженості. 

Однак важливо отримати узагальнюючий показник, що характеризує 

тісноту зв'язку між ознаками і дозволяє порівняти прояв зв'язку в різних 
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сукупностях. Для цієї мети обчислюють, наприклад, коефіцієнти взаємної 

спряженості Пірсона (С) і Чупрова (К): 

2

21
C







,   (2.56) 

  

2

1 21 1
K

K K




 
  (2.57) 

де 
2  – показник середньої квадратичної спряженості, який визначається 

шляхом віднімання одиниці з суми відносин квадратів частот кожної клітини 

кореляційної таблиці до похідної частот відповідного стовпця і рядка: 

2

2 1
ij

ij i jf f


   , 

i ij

j

f f , j ij

i

f f ,   (2.58) 

К1 і К2 - число груп по кожній із ознак. Величина коефіцієнта взаємної 

спряженості, визначає щільність зв'язку між якісними ознаками, коливається в 

звичайних для цих показників межах від 0 до 1. 

Питання для самоконтролю 

1. Які типи зв‘язків між випадковими величинами ви знаєте? Дайте означення 

кореляційного зв‘язку між ознаками Х і У.  

2. Що таке оцінка істотності зв‘язку? Навести приклади рівняння регресії.  

3. Охарактеризуйте кореляційні параметричні методи вивчення зв‘язку.  

4. Як побудувати модель лінійної регресії методом найменших квадратів? 

5. Як розраховується оцінка значущості коефіцієнта лінійної кореляції? 

6. Що таке кореляція тестових завдань, υ-коефіцієнт кореляції? Навести 

приклади розрахунку коефіцієнта бісеріальної кореляції та коефіцієнта 

точково-бісеріальної кореляції. 

7. Яка кореляція є криволінійною? Яким методом можна побудувати моделі 

криволінійної кореляції? 

8. Що таке рангова кореляція? Як визначаються коефіцієнти кореляції 

Спірмена, Кендалла? 

9. Як можна перевірити значущість коефіцієнтів Спірмена, Кендалла? 
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Практичні завдання 

3.1. За даними таблиці визначити точково-бісеріальний коефіцієнт кореляції 

між статтю працівників освіти Х (1 – для чоловіків, 0 – для жінок) та їхнім 

заробітком Y (у тис. грн.). Оцінити значущість точково-бісеріального 

коефіцієнта кореляції. 

і 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Х 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

Y 4,2 3,5 3,8 4,0 5,0 4.1 3,8 4,2 3,6 4,8 

 

3.2. За даними таблиці визначити зв‘язок між статтю Х (1 – для чоловіків, 0 – 

для жінок) та активним заняттям спортом студентів І курсу Y (1 – регулярно 

відвідує секцію, 0 – ні). 

і 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Х 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

Y 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

 

3.3. Опитування випадково відібраних 10 студентів, що проживають у 

гуртожитку університету, дозволяє виявити залежність між середнім балом за 

результатами попередньої сесії та кількістю годин в тиждень, які студент 

(студентка) витрачає на самостійну підготовку.  

1). Побудувати графік вихідних даних, занесених у таблицю і визначити за ним 

характер залежності.  

2). Обчислити вибірковий коефіцієнт кореляції та перевірити його значимість 

при α=0,05.  

3) Побудувати рівняння регресії за вибіркою: 
 

хі, середній бал 4,5 4,4 3,8 3,6 4,2 4,5 3,0 4,0 4,8 3,5 

уi, кількість годин 24 20 10 10 15 30 8 22 28 14 

Якщо студент (студентка)  витрачає на самостійну підготовку по 14 годин на 

тиждень, то який прогноз його (її) успішності? 

3.4. Обчислити вибірковий коефіцієнт кореляції за вибіркою: 
 

хі 6 10 15 20 22 

уi 5 8 10 11 15 
 

3.5. За даними кореляційної таблиці знайти вибіркове лінійне рівняння регресії. 

Відповідь представити графічно: 
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хі 4 10 14 18 20 

уi 3 7 10 13 17 

3.6. Два незалежні експерти оцінили вплив дванадцяти факторів на процес 

навчання у виші, отримали дві послідовності рангів: 

хі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

уi 1 2 3 5 4 9 8 11 6 7 10 12 

Обчислити вибіркові коефіцієнти рангової кореляції Спірмена та Кендалла. 

Встановити, чи узгоджуються оцінки економістів. 
 

3.7. Два незалежні експерти оцінили вплив двадцяти факторів на процес 

навчання у виші, отримали дві послідовності рангів: 

хі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

уi 2 1 4 3 5 7 6 11 8 9 12 10 14 13 16 17 15 19 20 18 

Обчислити вибіркові коефіцієнти рангової кореляції Спірмена та Кендалла. 

Встановити, чи узгоджуються оцінки експертів. 
 

3.8. Знайти вибірковий коефіцієнт кореляції Спірмена за ранжованими 

оцінками учнів, перевірити їх на значимість. 

Оцінки учнів 

 

Ранги 

Учень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оцінки з математики 3 2 1 4 5 7 9 6 10 8 

Оцінки з фізики 2 1 4 3 6 5 8 9 7 10 

3.9. Знайти вибірковий коефіцієнт кореляції Кендалла за ранжованими 

оцінками учнів, перевірити їх на значимість. 

Оцінки учнів 

 

Ранги 

Учень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оцінки з математики 9 3 1 4 2 8 5 6 7 10 

Оцінки з хімії 6 7 3 2 1 10 5 4 8 9 
 

3.10. Знайти вибіркові коефіцієнти кореляції Спірмена та Кендалла за 

ранжованими оцінками учнів, перевірити їх на значимість. 

Оцінки учнів 

 

Ранги 

Учень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оцінки з біології 4 2 3 1 5 7 6 8 10 9 

Оцінки з хімії 2 1 3 4 5 6 8 9 7 10 
 

3.11. Оцінити тісноту зв‘язку між оцінкою змісту роботи та статтю працівників 

підприємства за даними таблиці: 
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Розподіл роботи за статтю в оцінці змісту роботи 

 

Відношення до роботи 

Стать 
Всього 

чоловіки жінки 

цікава 240 100 340 

нецікава 125 150 275 

Всього 365 250 615 
 

3.12. За результатами психологічного тестування дітей частина з них потребує 

уваги психологів за емоційним станом. На основі коефіцієнта асоціації 

визначити ступінь залежності емоційних відхилень у дітей від сімейного стану. 

Статистичні дані 

 

Сімейний стан 

Емоційний стан дитини 
Всього 

в нормі відхилення від норми 

повна сім‘я 90 7 97 

неповна сім‘я 45 23 68 

Всього 135 30 165 

 

 

Тестові завдання до розділу 2 

Теоретична частина 

1) Статистична гіпотеза це ... 

а) припущення, котре пояснює спостережуване явище; 

б) гіпотеза про властивість генеральної сукупності, що перевіряється на 

основі вибірки; 

в) статистичні висновки; 

г) спосіб мислення в цілому, який включає висування припущення, його 

розвиток і доведення. 

2) Параметрична статистична гіпотеза це ... 

а) статистична гіпотеза про значення параметрів ознак генеральної 

сукупності; 

б) статистична гіпотеза, що висувається на підставі обробки вибірки про 

закон розподілу ознаки генеральної сукупності; 

в) статистична гіпотеза, що підлягає перевірці; 

г) статистична гіпотеза, яка повністю або частково логічно заперечує 

нульову гіпотезу. 

3) Статистична гіпотеза, що підлягає перевірці називається …  

а) конкуруючою; 

б) альтернативною; 

в)  непараметричною; 
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г) основною. 

4) Що називається складеною параметричною гіпотезою? 

а) гіпотеза, яка  складається з одного припущення; 

б) гіпотеза, яка є однозначною; 

в) гіпотеза, яка складається з скінченої чи нескінченної кількості 

припущень; 

г) немає правильної відповіді. 

5) У чому полягає помилка другого роду? 

а) гіпотеза відхиляється, але вона істинна; 

б) гіпотеза приймається, але вона неістинна; 

в) гіпотеза відхиляється, але вона неістинна; 

г) гіпотеза приймається, але вона істинна. 

6) Як називається інформація про випадкову величину, яка міститься в 

гіпотезі? 

а) достовірною; 

б) статистичною; 

в) емпіричною; 

г) гіпотетичною. 

7) Емпіричне (спостережуване) значення критерію гіпотези – це … 

а) значення критерію, обчислене за вибіркою; 

б) значення критерію, обчислене за генеральною сукупністю; 

в) відповіді а) і б) правильні; 

г) немає правильної відповіді. 

8) Областю прийняття гіпотези (областю допустимих значень) називається … 

а) сукупність значень критерію, за яких нульова гіпотеза відхиляється; 

б) сукупність значень критерію, за яких гіпотеза неістинна; 

в) сукупність значень критерію, за яких нульову гіпотезу приймають; 

г) сукупність значень критерію, за яких альтернативну гіпотезу приймають. 

9) Якщо критична область на числовій прямій визначається нерівністю kpkK  , 

то вона називається … 

а) правосторонньою; 

б) лівосторонньою; 

в) двосторонньою; 

г) немає правильної відповіді. 

10) Якщо критична область на числовій прямій визначається сумою 

інтервалів kpkK )1(  і kpkK )2( , то вона називається … 

а) правосторонньою; 
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б) лівосторонньою; 

в) двосторонньою; 

г) немає правильної відповіді. 

11) Непараметрична статистична гіпотеза це ... 

а) статистична гіпотеза про значення параметрів ознак генеральної 

сукупності; 

б) статистична гіпотеза, що висувається на підставі обробки вибірки про 

закон розподілу ознаки генеральної сукупності; 

в) статистична гіпотеза, що підлягає перевірці; 

г) статистична гіпотеза, яка повністю або частково логічно заперечує 

нульову гіпотезу. 

12) Статистична гіпотеза, яка повністю або частково логічно заперечує 

нульову гіпотезу називається …  

а) конкуруючою; 

б) нульовою; 

в)  непараметричною; 

г) основною. 

13) Що називається простою параметричною гіпотезою? 

а) гіпотеза, яка є неоднозначною; 

б) гіпотеза, яка складається з скінченої чи нескінченної кількості 

припущень; 

в) гіпотеза, яка  є однозначною; 

г) немає правильної відповіді. 

14) Що таке рівень значущості  ? 

а) ймовірність відкинути неправильну гіпотезу; 

б) ймовірність похибки першого роду; 

в) ймовірність похибки другого роду; 

г) немає правильної відповіді. 

15) Як називається інформація про гіпотезу, яку отримують на основі 

вибірки? 

а) достовірною; 

б) теоретичною; 

в) гіпотетичною;  

г) емпіричною. 

16) Статистичним критерієм гіпотези називається …  

а) випадкова величина К, за допомогою якої проводиться перевірка 

нульової гіпотези; 
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б)  випадкова величина К  така, щоб закон розподілу її ймовірностей був 

невідомий; 

в)  випадкова величина К, яка використовується для перевірки 

альтернативної гіпотези; 

г) немає правильної відповіді. 

17) Критичною областю критерію гіпотези називається … 

а) сукупність значень критерію, за яких нульову гіпотезу приймають; 

б) сукупність значень критерію, за яких нульова гіпотеза відхиляється; 

в) сукупність значень критерію, які відокремлюють область, де приймають 

гіпотезу, від області, де відхиляють; 

г) немає правильної відповіді. 

18) Якщо критична область на числовій прямій визначається нерівністю 

kpkK  , то вона називається … 

а) правосторонньою; 

б) лівосторонньою; 

в) двосторонньою; 

г) немає правильної відповіді. 

21) Статистичною називається така залежність між випадковими величинами 

X i Y за якої … 

а) величини однозначні; 

б) зміна значень однієї величини впливає на зміну розподілу ймовірностей 

другої; 

в) зміна значень однієї з них призводить до зміни середнього значення 

другої; 

г) немає правильної відповіді.  

22) Що ви розумієте під кореляційними зв'язками? 

а) це зв'язки, за яких кожній певній системі значень (варіантів) факторних 

ознак відповідає одне (чи кілька) чітко визначених значень 

результативної ознаки;  

б) це зв'язки, за яких кожному значенню ознаки X відповідає певна множина 

значень ознаки Y, які варіюють і утворюють ряд розподілу; 

в) це зв'язки, за яких зі зміною ознаки-фактора змінюється середня величина 

результативної ознаки; 

г) немає правильної відповіді. 

23) Що ви розумієте під функціональними зв'язками? 
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а) це зв'язки, за яких кожній певній системі значень (варіантів) факторних 

ознак відповідає одне чітко визначених значень результативної ознаки;  

б) коли кожному значенню ознаки X відповідає певна множина значень 

ознаки Y, які варіюють і утворюють ряд розподілу; 

в) це зв'язки, за яких зі зміною ознаки-фактора змінюється середня величина 

результативної ознаки; 

г) немає правильної відповіді. 

24) За яких умов зв'язок є зворотним? 

а)  якщо зі зростанням значень ознаки-фактора результативна ознака також 

збільшується, і навпаки: при зменшенні ознаки-фактора результативна 

ознака також зменшується;  

б)  якщо зі зростанням ознаки-фактора результативна ознака зменшується, і 

навпаки, при зменшенні ознаки-фактора результативна ознака 

збільшується; 

в) якщо збіг і незбіг знаків відхилень у двох рядах зустрічається приблизно 

однаково часто; 

г) немає правильної відповіді. 

25) Вибірковий коефіцієнт кореляції називається значущим, якщо … 

а)  гіпотеза про рівність нулю коефіцієнта кореляції генеральної сукупності 

буде відкинута; 

б) гіпотеза про рівність нулю коефіцієнта кореляції генеральної сукупності 

буде прийнята; 

в) немає правильної відповіді. 

26) Якщо вибірковий коефіцієнт кореляції * 0r  , то … 

а) зв'язок між величинами існує і вони зменшуються або збільшуються 

одночасно; 

б) зв'язок між величинами існує і зі збільшенням однієї з них друга 

зменшується або навпаки; 

в) відповіді а) і б) правильні; 

г) це означає відсутність лінійного зв‘язку між величинами X і Y. 

27) В якому з випадків між випадковими величинами X та Y не існує 

кореляційної залежнoсті? 
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28) Якщо лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,95, про який зв'язок це 

свідчить? 

а)  слабкий;  

б)  помірний; 

в) високий; 

г)  надто високий. 

29) При якому значенні вибіркового коефіцієнта кореляції зв'язку немає? 

а) r = 0;       

б) r =  + 1; 

в) r = – 1; 

г) немає правильної відповіді. 

30) При якому значенні вибіркового коефіцієнта кореляції зв'язок зворотний? 

а) r = 0;       

б) r =  + 1; 

в) r = – 1; 

г) немає правильної відповіді. 

31) У яких випадках для вимірювання зв'язку між ознаками використовують   

лінійний коефіцієнт кореляції? 

а) для вимірювання щільності зв'язку тільки лінійної форми зв'язку; 

б) для вимірювання щільності зв'язку між ознаками за будь-якої форми 

зв'язку; 

в)  для вимірювання щільності зв'язку тільки нелінійної форми зв'язку; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Практична частина 

1) Яка критична область, кщо :0H 144)( XM  за конкуруючої гіпотези 

?144)(:1 XMH . 

а) правостороння; 
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б) лівостороння; 

в) двостороння; 

г) несиметрична. 

2) За якого розподілу кількість степенів вільності визначається за формулою 

1k m s   ? 

а) нормальний розподіл; 

б) розподіл Пуассона; 

в) розподіл Стьюдента; 

г) розподіл Пірсона. 

3) Обчислено емпіричне значення критерію Пірсона  2 3,6емп емпK    з 

степенем вільності 9k . Для даного рівня значущості 05,0  перевірити 

гіпотезу :0H випадкова величина Х нормально розподілена. 

а) 13,28, ;кр емп емпk К k   

б) 21,67, ;кр емп емпk К k   

в) 16,92, ;кр емп емпk К k   

г) 2,26, .кр емп емпk К k   

4) Для альтернативної гіпотези 
1 0:H a a  знайти 

kpz , якщо рівень значущості 

.05,0  

а)  1,65; 

б) 1,64; 

в) 1,96; 

г) 2,02. 

5) Із нормально розподіленої випадкової величини Х (ознаки генеральної 

сукупності) із відомим середнім квадратичним відхиленням 5   зроблено 

вибірку обсягом п = 50 і обчислено вибіркове середнє 27,7.x   Для заданого 

рівня значущості 01,0  перевірити гіпотезу :0H
0 29a a   за конкуруючої 

гіпотези 1 0:H a a . 

а) 4,4,емпZ    гіпотезу приймаємо; 

б) 2,58,емпZ   гіпотезу приймаємо; 

в) 2,58,емпZ   гіпотезу приймаємо; 

г) 2,28,емпZ   гіпотезу відхиляємо. 
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6) Для вибірки обсягом п = 25 значень нормально розподіленої випадкової 

величини Х (ознаки генеральної сукупності) обчислені вибіркове середнє 

2,118x  і виправлене середнє квадратичне відхилення 3,6.   Потрібно для 

заданого рівня значущості 05,0  перевірити гіпотезу :0H
0 120a a   за 

конкуруючої гіпотези 
1 0:H a a . 

а)  . 0,05;24 2,06, 12,5кр правостор емп kpt t T t     ; 

б)  . 0,05;24 2,06, 12,5кр двостр кр емп kpt t T t    ; 

в)  . 0,05;25 2,06, 12кр двостр кр емп kpt t T t    ; 

г)  . 0,05;24 2,06, 12,5кр правостор емп kpt t T t    . 

7) Емпіричний закон сумісного розподілу випадкових величин задано 

таблицею: 

                     

ixX   

iyY   

0 2 4 

1 1 2 3 

3 2 1 1 

Обчислити 
y

x

D

D
 : 

а) 0; 

б) 1,81; 

в) 7,6; 

г) 4,2. 

8)  За даними кореляційної таблиці обчисліть вибірковий кореляційний 

момент: 

хі 5 12 20 25 30 

уi 5 8 10 12 15 

а) 30,2; 

б) 19,58; 

в) 11,09; 

г) 19,5. 

9) За результатами вибірки значень двох випадкових величин X і Y обчислено: 

середні вибіркові 128, 136, 16980x y xy    і вибіркові дисперсії 

   576, 484.D X D Y   Обчислити вибірковий коефіцієнт кореляції. 
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а) 0,8; 

б) -0,81; 

в) 0,08; 

г) 0,81. 

10) Знайти рівняння регресії Y на X, якщо вибірка задана таблицею: 

ix  4 2 3 6 

iy  6 3 7 7 

а)  2,86 0,77;xy x   

б) 2,6 0,77;xy x   

в)  2,05 7,35;xy x   

г)  2,86 0,77.xy x   

 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи №2 

Варіант 1 

1. Чи можна стверджувати, що студенти державної форми навчання мають 

більш високий рівень мотивації до успіху, ніж студенти комерційної форми 

навчання. 

Результати за методикою Т. Елерса. 

Мотивація до 

успіху 

Студенти 

Державна Комерційна 

Низька 3 4 

Середня 17 13 

Помірно висока 6 10 

Дуже висока 4 3 

2. За результатами випробувань отримано 5 пар чисел 

       
44332211

;,;,;,; yxyxyxyx  і  
55

; yx . Методом найменших квадратів знайти 

параметри   і b  такі, щоб пряма bxY    була розміщена найближче до цієї 

сукупності точок на площині 

X 1 2 3 4 5 

Y 3,4 4,4 2,9 1,1 1,4 

3. Відомий емпіричний розподіл вибірки. Необхідно перевірити гіпотезу про 

нормальний розподіл генеральної сукупності за допомогою критерію Пірсона 

при рівній значущості α=0,05 

хі 10 12 14 16 18 20 22 

пі 8 22 36 74 42 21 6 
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Варіант 2 

1. Чи існують гендерні відмінності між десятикласниками у професійному 

самовизначенні? 

Результати дослідження професійних інтересів і схильності  

за допомогою методики Е. А. Клімова. 

Тип професійної сфери Юнаки Дівчата 

Людина - природа 1 4 

Людина - техніка 6 2 

Людина - людина 5 8 

Людина - художній образ 2 3 

Людина - знакова система 1 3 

2. За результатами випробувань отримано 5 пар чисел 

       
44332211

;,;,;,; yxyxyxyx  і  
55

; yx . Методом найменших квадратів знайти 

параметри   і b  такі, щоб пряма bxY    була розміщена найближче до цієї 

сукупності точок на площині 

 

X 1 2 3 4 5 

Y 3,6 4,6 3,1 1,6 1,9 

3. Відомий емпіричний розподіл вибірки. Необхідно перевірити гіпотезу про 

нормальний розподіл генеральної сукупності за допомогою критерію Пірсона 

при рівній значущості α=0,05 

хі 7 9 11 13 15 17 19 

пі 7 22 36 74 42 21 6 
 

Варіант 3 

1. Чи існують гендерні відмінності між десятикласниками у співвідношеннях по 

соціальному статусу, що вони займають у класі? 

Результати соціометричного тесту Дж. Морено. 

Соціальний статус Юнаки Дівчата 

Лідери 2 2 

Наближені 5 3 

Прийняті 7 9 

Аутсайдери 1 0 

2. За результатами випробувань отримано 5 пар чисел 

       
44332211

;,;,;,; yxyxyxyx  і  
55

; yx . Методом найменших квадратів знайти 

параметри   і b  такі, щоб пряма bxY    була розміщена найближче до цієї 

сукупності точок на площині 

X 1 2 3 4 5 

Y 4 5 3,5 1,5 2 

3. Відомий емпіричний розподіл вибірки. Необхідно перевірити гіпотезу про 

нормальний розподіл генеральної сукупності за допомогою критерію Пірсона 

при рівній значущості α=0,05 
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хі 9 10 11 12 13 14 15 

пі 2 17 36 77 36 15 3 
 

Варіант 4 

1. Чи правомірно стверджувати, що першокласники, які навчаються за 

програмою «На крилах успіху», мають більш високий рівень навчальної 

мотивації, на відміну від учнів, що навчаються за типовою програмою нової 

української школи? 

Результати діагностики шкільної мотивації. 

Рівні шкільної 

мотивації 

Програма для учнів 1 класу 

«На крилах успіху» Типова 

Висока мотивація 15 18 

Нормальна 18 16 

Низька 2 5 

Дезадаптація 0 1 

2. За результатами випробувань отримано 5 пар чисел 

       
44332211

;,;,;,; yxyxyxyx  і  
55

; yx . Методом найменших квадратів знайти 

параметри   і b  такі, щоб пряма bxY    була розміщена найближче до цієї 

сукупності точок на площині 

X 1 2 3 4 5 

Y 2,8 3,8 2,3 0,3 0,8 

3. Відомий емпіричний розподіл вибірки. Необхідно перевірити гіпотезу про 

нормальний розподіл генеральної сукупності за допомогою критерію Пірсона 

при рівній значущості α=0,05 

хі 8 10 12 14 16 18 20 

пі 6 19 38 75 38 18 4 
 

Варіант 5 

1. Чи сприяла методика навчання молодших школярів, що передбачала 

виконання творчих завдань для розвитку, підвищення рівня творчої уяви 

другокласників? 

Показники за методикою Е.Торренса «Неповні фігури» 

Рівень оригінальності 
Кількість учнів 

До Після 

Дуже високий 0 3 

Високий 2 6 

Середній 5 8 

Низький 10 0 

2. За результатами випробувань отримано 5 пар чисел 

       
44332211

;,;,;,; yxyxyxyx  і  
55

; yx . Методом найменших квадратів знайти 

параметри   і b  такі, щоб пряма bxY    була розміщена найближче до цієї 

сукупності точок на площині 
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X 1 2 3 4 5 

Y 4,1 5,1 3,6 1,7 2,5 

3. Відомий емпіричний розподіл вибірки. Необхідно перевірити гіпотезу про 

нормальний розподіл генеральної сукупності за допомогою критерію Пірсона 

при рівній значущості α=0,05 

хі 8 9 10 11 12 13 14 

пі 5 21 36 71 42 16 2 
 

Варіант 6 

1. Чи існують гендерні відмінності між першокласниками у швидкості читання 

тексту? 

Результати дослідження 

Кількість слів Хлопці Дівчата 

[40-50) 10 12 

[30-40) 8 7 

[20-30) 2 3 

До 20 1 0 

2. За результатами випробувань отримано 5 пар чисел 

       
44332211

;,;,;,; yxyxyxyx  і  
55

; yx . Методом найменших квадратів знайти 

параметри   і b  такі, щоб пряма bxY    була розміщена найближче до цієї 

сукупності точок на площині 

X 1 2 3 4 5 

Y 4,4 5,4 3,9 1,9 2,4 

3. Відомий емпіричний розподіл вибірки. Необхідно перевірити гіпотезу про 

нормальний розподіл генеральної сукупності за допомогою критерію Пірсона 

при рівній значущості α=0,05 

хі 5 6 7 8 9 10 11 

пі 6 19 35 72 35 15 3 
 

Варіант 7 

1. Чи правомірно стверджувати, що рівень уваги у дітей дошкільного віку 

з гіперактивністю значно нижче, ніж у дітей з нормою розвитку? 

Результати дослідження уваги дошкільників  

з нормою розвитку і гіперактивністю. 

Рівень уваги 
Діти з нормою 

розвитку 

Діти з 

гіперактивністю 

Дуже високий 2 0 

Високий 5 0 

Середній 7 5 

Низький 1 8 

Дуже низький 0 2 
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2. За результатами випробувань отримано 5 пар чисел 

       
44332211

;,;,;,; yxyxyxyx  і  
55

; yx . Методом найменших квадратів знайти 

параметри   і b  такі, щоб пряма bxY    була розміщена найближче до цієї 

сукупності точок на площині 

X 1 2 3 4 5 

Y 4,6 5,6 4,18 2,1 2,6 

3. Відомий емпіричний розподіл вибірки. Необхідно перевірити гіпотезу про 

нормальний розподіл генеральної сукупності за допомогою критерію Пірсона 

при рівній значущості α=0,05 

хі 4 6 8 10 12 14 16 

пі 4 18 36 72 38 18 6 
 

Варіант 8 

1. Чи існують гендерні відмінності у навчальних досягненнях 

дев‘ятикласників? 

Результати дослідження 

Рівень навчальних 

досягнень 
Юнаки Дівчата 

Початковий 1 0 

Середній 3 4 

Достатній 5 6 

Високий 1 2 

2. За результатами випробувань отримано 5 пар чисел 

       
44332211

;,;,;,; yxyxyxyx  і  
55

; yx . Методом найменших квадратів знайти 

параметри   і b  такі, щоб пряма bxY    була розміщена найближче до цієї 

сукупності точок на площині 

X 1 2 3 4 5 

Y 4,3 5,3 3,8 2,8 3,3 

3. Відомий емпіричний розподіл вибірки. Необхідно перевірити гіпотезу про 

нормальний розподіл генеральної сукупності за допомогою критерію Пірсона 

при рівній значущості α=0,05 

хі 2 3 4 5 6 7 8 

пі 6 19 37 74 38 18 4 

Варіант 9 

1. Чи існують гендерні відмінності між другокласниками у швидкості читання 

тексту? 

Результати дослідження 

Кількість слів Хлопці Дівчата 

[50-60) 8 9 

[40-50) 6 4 

[30-40) 2 2 

До 30 1 0 
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2. За результатами випробувань отримано 5 пар чисел 

       
44332211

;,;,;,; yxyxyxyx  і  
55

; yx . Методом найменших квадратів знайти 

параметри   і b  такі, щоб пряма bxY    була розміщена найближче до цієї 

сукупності точок на площині 

X 1 2 3 4 5 

Y 4,8 5,8 4,3 2,8 3,5 

3. Відомий емпіричний розподіл вибірки. Необхідно перевірити гіпотезу про 

нормальний розподіл генеральної сукупності за допомогою критерію Пірсона 

при рівній значущості α=0,05 

хі 3 5 7 9 11 13 15 

пі 7 21 35 73 41 20 5 
 

Варіант 10 

1. Чи існують гендерні відмінності у навчальних досягненнях п‘ятикласників? 

Результати дослідження 

Рівень навчальних 

досягнень 
Юнаки Дівчата 

Початковий 1 0 

Середній 1 2 

Достатній 7 6 

Високий 0 2 

2. За результатами випробувань отримано 5 пар чисел 

       
44332211

;,;,;,; yxyxyxyx  і  
55

; yx . Методом найменших квадратів знайти 

параметри   і b  такі, щоб пряма bxY    була розміщена найближче до цієї 

сукупності точок на площині 

X 1 2 3 4 5 

Y 3,2 4,2 2,7 0,8 1,2 

3. Відомий емпіричний розподіл вибірки. Необхідно перевірити гіпотезу про 

нормальний розподіл генеральної сукупності за допомогою критерію Пірсона 

при рівній значущості α=0,05 

хі 8 9 10 11 12 13 14 

пі 4 6 20 40 20 12 8 
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РОЗДІЛ 3. ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ 

Дисперсійний аналіз є сукупністю статистичних методів, призначених 

для перевірки гіпотез про зв‘язок між деякою ознакою та досліджуваними 

факторами, які не мають кількісного опису, встановлення степеня впливу 

факторів на цю ознаку та їхньої взаємодії. У спеціальній літературі 

дисперсійний аналіз часто називають ANOVA (від англомовної назви ANalysis 

Of VAriations). Вперше метод було розроблено Р. Фішером у 1925 році.  

Факторами називають контрольовані чинники, що впливають на кінцевий 

результат. Рівнем фактора, або способом обробки, називають значення, що 

характеризують конкретний прояв цього фактора. Зазвичай значення рівнів 

факторів подають у номінальній або порядковій шкалі вимірювань. Значення 

вимірюваної ознаки називають відгуком. Часто вихідні значення факторів 

вимірюють у кількісних або порядкових шкалах. Тоді постає проблема 

групування вихідних даних у ряди спостережень, що відповідають приблизно 

однаковим значенням фактора. Якщо кількість груп (рівнів або градацій 

фактора) взяти надмірно великою, то кількість спостережень у них може 

виявитися недостатньою для отримання надійних результатів. Якщо надмірно 

малою, то це може призвести до втрати суттєвих особливостей впливу 

досліджуваного фактора на систему.  

Вибір конкретного способу групування залежить від обсягу даних і 

характеру варіювання значень фактора. Кількість і розміри інтервалів при 

однофакторному аналізі найчастіше визначають за принципом рівних 

інтервалів або за принципом рівних частот.  

При багатофакторному аналізі застосовують три типи групування:  

– групи з однаковою кількістю спостережень;  

– групи з різною кількістю спостережень;  

– групи, кількості спостережень у яких відповідають певній пропорції.  

Особливості обробки даних залежно від типу групування у нашому 

дослідженні не розглядаються. 

3.1. Однофакторний дисперсійний аналіз 

Основною метою однофакторного дисперсійного аналізу зазвичай є 

оцінка величини впливу конкретного фактора на досліджувану ознаку (відгук). 

Іншою метою може бути порівняння двох або декількох факторів один з одним 
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з метою визначення відмінностей їхнього впливу на відгук, які часто 

називають контрастом факторів.  

Підготовка до дисперсійного аналізу передбачає формулювання нульової 

гіпотези про відсутність систематичного впливу досліджуваного фактора 

(факторів), тобто гіпотези про те, що зміни значень ознаки у порівнюваних 

вибірках є випадковими, і всі дані дисперсійного комплекса належать до однієї 

генеральної сукупності.  

Якщо у процесі дослідження нульову гіпотезу відкидають, то наступним 

етапом є кількісне оцінювання впливу досліджуваного фактора і побудова 

довірчих інтервалів для отриманих характеристик. У випадку, коли нульову 

гіпотезу не можна відкинути, роблять висновок про відсутність впливу. Але, 

якщо є підстави вважати, що такий вплив повинен бути (наприклад, це може 

випливати з теоретичних уявлень про об‘єкт дослідження), то необхідно 

перевірити наявність інших факторів, які можуть його маскувати.  

При однофакторному дисперсійному аналізі вихідні дані подають у 

вигляді дисперсійного комплекса, тобто таблиці, в якій вказують кількість 

рівнів фактора та кількість спостережень в групі при відповідному рівні 

фактора (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Розрахункова таблиця для однофакторного аналізу 

Ступінь впливу 

фактора 

Спостереження, 

значення ознаки  
Групові середні Загальна середня 

1 11 21 1, ,... nx x x  

1

1

1
1

1

n

i

i

x

x
n




 

 

1 1

in p

ij

i j

x

x
N

 



 

 

 

1

p

j

j

N n


  

2 12 22 2, ,... nx x x  

2

2

1
2

2

n

i

i

x

x
n




 

3 13 23 3, ,... nx x x  

3

3

1
3

3

n

i

i

x

x
n




 

… … … … … … … 

p 1 2, ,...p p npx x x  
1

pn

ip

i
p

p
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Для різних рівнів фактора кількість спостережень може бути різною. При 

цьому виходять з припущення, що результати спостережень для різних рівнів є 

вибірками з нормально розподілених сукупностей, середні значення та 

дисперсії яких є однаковими і не залежать від рівнів. Завданням аналізу є 

перевірка нульової гіпотези про рівність середніх значень сукупностей, що 

розглядаються. 

Нехай потрібно дослідити вплив на ознаку X одного фактора. Результати 

експерименту ділять на групи, залежно від степеня дії фактора.  

Відповідно до моделі однофакторного дисперсійного аналізу необхідно 

визначити міжгрупову дисперсію – обумовлену впливом досліджуваного 

фактора на відгук, – і внутрішньо групову дисперсію – зумовлену впливом 

інших факторів.  

Виправлену дисперсію 2

1S ,  що характеризує розсіювання всередині 

групи, зумовлену впливом випадкових факторів обчислюють за формулою: 

2

1 12

1

( )
in p

ij j

i j

x x

S
N p

 







,  (3.1) 

де N-p=k1 є число степенів вільності для 2

1S . Цю дисперсію ще називають 

випадковою або дисперсією в середині групи (within group). 

Виправлену дисперсію 2

2S , що характеризує розсіювання групових 

середніх jx  відносно середнього сукупності x , обумовлене впливом 

досліджуваногофактора на результат експеримента, обчислюють за формулою: 

2

12

2

( )

1

p

j j

j

x x n

S
p









,  (3.2) 

де p–1=k число степенів вільності для 2

2S . Таку дисперсію називають 

факторною або між груповою (between group). 

Отже основне завдання дисперсійного аналізу – виявлення впливу 

досліджуваного фактора на досліджувану ознаку, – полягає у порівнянні  

2

1S  та 2

2S . 

Якщо досліджуваний фактор не впливає на значення ознаки Х, то в 

такому разі 
2

1S  та 2

2S  можна розглядати як незалежні оцінки загальної дисперсії 

D. І, навпаки, якщо відношення 
2

1S  та 2

2S  істотне, то слід вважати, що вибірки 
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були сформовані із різних сукупностей, тобто із сукупностей, які мають різні 

відгуки на вплив фактора. 

Порівняння двох дисперсій ґрунтується на перевірці правильності 

нульової гіпотези: H0: D1=D2  про те, що дисперсії статистично однакові, тобто 

вибірки об‘єктів, що становлять дисперсійний комплекс, взято із однієї 

генеральної сукупності, а отже вплив досліджуваного фактора відсутній. 

Альтернативною є гіпотеза H1: D1<D2. Рішення приймається на її користь 

у разі, коли нульову гіпотезу не можна прийняти. Цим визнається, що вплив 

досліджуваного фактора не випадковий. 

За статистичний критерій для порівняння дисперсій обирають випадкову 

величину F*: 

,  (3.3) 

що має розподіл Фішера-Снедекора із k2=p-1 і k1=N-p  степенями вільності. За 

значеннями α, k1, k2  знаходять критичну точку (з таблиці критичних точок 

розподілу Фішера (F-розподіл, додаток Л)). 

Якщо F*≤Fкр, то припущення про вплив фактора на результати 

досліджень відхиляють, тобто приймають Н0. Коли F*>Fкр – приймають 

гіпотезу Н1 про те, що вплив фактора на ознаку Х не випадковий. 

Результати спостережень та обчислення статистичних оцінок зручно 

подати в упорядкованому вигляді за допомогою таблиці 3.2: 

Таблиця 3.2 

Розрахункова таблиця для однофакторного аналізу 

Вид варіації ознаки 
Сума квадратів 

відхилень 

Число 

степенів 

вільності 

Статистична 

оцінка 

дисперсії 

F
*
 

Внутрішньогрупова 

(випадкова) 
 

  
 

Міжгрупова 

(факторна) 
 

   

Загальна 
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Практичні завдання 

Задача 3.1.1. (приклад застосування однофакторного дисперсійного аналізу) 

Для перевірки впливу методики навчання на якість підготовки із кожної з 

чотирьох груп випускників професійного ліцею, які навчалися за різними 

методиками, навмання вибрано по декілька студентів для складання тестів. 

Результати тестування наведено у таблиці 3.3: 

Таблиця 3.3 

Статистичні дані для однофакторного аналізу 

Рівні фактора А  

(методики навчання) 

Кількість балів, отриманих за виконання 

тестових завдань 

А1 – лекційна система 60, 80, 75, 80, 85, 70 

А2 – метод проектів 75, 66, 85, 80, 70, 80, 90 

А3 – дистанційне навчання 60, 80, 65, 60, 86, 75 

А4 – проблемне навчання 95, 85, 100, 80 

При рівні значущості  з‘ясувати впив методики навчання на 

якість підготовки учнів. 

Розв’язання: 

Сформулюємо робочі гіпотези: 

1) H0: S1
2
=S2

2
 – успішність складання тестів не залежить від методики 

навчання; 

2) H1: S1
2
<S2

2
 – методика навчання впливає на успішність навчання. 

За формулами, наведеними у таблиці 1.10, обчислимо групові середні: 

1

60 80 75 80 85 70
75

6
x

    
  ; 

2

75 66 85 80 70 80 90
78

7
x

     
  ; 

3

60 80 65 60 86 75
71

6
x

    
  ; 

4

95 85 100 80
90

4
x

  
  ; 

75 6 78 7 71 6 90 4
77,48

23
x

      
   – середнє по досліджуваній вібірці; 

та суми квадратів: 

1) міжгрупову: 

4
2 2 2 2 2

1

( ) 6 (75 77,5) 7 (78 77,5) 6 (71 77,5) 4 (90 77,5)

917,7

j j

j

n x x
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2) внутрішньо групову 

 
 

Зведені результати дисперсійного аналізу представлено у таблиці 3.4: 

Таблиця 3.4 

Розрахункова таблиця однофакторного аналізу 

Вид варіації 

оцінки 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Число степенів вільності Статистичні оцінки 

дисперсії 

Внутрішньо-

групова 
1668  

 

Міжгрупова 917,7  
2

2

917,7
305,9

3
S    

Отже 
2

* 2

2

1

305,9
3,48

87,78

S
F

S
   . 

Відповідь. Оскільки критичне значення для наявних степенів вільності 

 менше за обчислене 3,48, то гіпотезу H0 слід 

відхилити, і визнати, що вибір методики навчання впливає на результати 

тестування випускників. 

Застосування для обчислень процедури Однофакторний дисперсійний 

аналіз з Пакета Аналіза електронних таблиць MS Excel дає аналогічні 

результати: 

Таблиця 3.5 

Однофакторний дисперсійний аналіз 

Групи Кількість Сума Середнє Дисперсія 

А1 6 450 75 80 

А2 7 546 78 69,67 

А3 6 426 71 120 

А4 4 360 90 83,33 

Разом 23 1782 77,48 917,74 

 

Джерело варіації SS df MS F P-Значення F критичне 

Між групами 917,74 3 305,913 3,48 0,036 3,13 

Всередині груп 1668 19 87,78947 

   Разом 2585,74 22         
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Порядок виконання дисперсійного аналізу за допомогою прикладних 

програмних засобів таких як MS Excel, SPSS та Statistica наведено у посібнику 

«Комп‘ютерні статистичні пакети» [24]. 

3.1.2. За допомогою однофакторного дисперсійного аналізу зробити 

статистичні висновки на 1% рівні значущості щодо впливу рівня 

відповідальності на показники успішності виконання завдань 18 учнів. 

Відповідальність Показники успішності виконання завдань (бали) 

Низька 2 3 1 2 3 2 

Середня 4 5 3 4 3 5 

Висока 6 4 5 5 6 4 

 

3.1.3. Серед населення деякої місцевості було сформовано вибірку із 18 

сімейних пар, яких оцінювали за двома шкалами. За першою шкалою визначали 

степінь розподілу влади і відповідальності за прийняття рішень у сім‘ї. Низькі 

бали за цією шкалою відповідають рівномірному розподілу влади, а високі – 

монополізації влади однією стороною.  

Усі відібрані пари попередньо класифікували за типом стосунків: тип А – 

працює тільки чоловік; тип Б – працюють обидва подружжя; тип В – 

громадянський шлюб (незалежно від того, працює дружина чи ні). 

А) з‘ясуйте, чи залежить від типу стосунків відповідальність за прийняття 

рішень? 

Б) з‘ясуйте, чи залежить від типу стосунків відчуття щастя у шлюбі? 

А) Відповідальність Б) Щастя 

 Тип А Тип Б Тип В  Тип А Тип Б Тип В 

 7 8 2  10 12 12 

 8 5 1  14 12 14 

 2 4 3  20 12 15 

 5 4 4  22 14 17 

 7 5 1  23 15 18 

 6 5 2  24 20 22 

 

3.1.4. Міське управління освіти хоче перевірити новий метод викладання 

арифметики в четвертому класі у своїх 15 школах. Для проведення 

експеримента випадковим чином вибрано по 8 учнів з кожної школи. Щоб 

переконатися, що вони мають приблизно однакові здібності, усім 120 учням 

спочатку дають вхідний тест. Результати тестування наведено у таблиці: 
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18 20 22 20 19 20 16 23 14 19 24 17 25 18 18 

23 20 18 20 25 20 21 18 18 26 18 20 17 20 19 

21 19 17 21 21 18 21 25 26 16 20 22 18 21 18 

19 18 23 22 23 18 20 22 21 27 23 17 21 17 21 

22 22 18 16 19 18 19 16 23 22 17 18 18 20 18 

23 19 17 19 25 19 19 19 22 21 18 22 17 19 18 

16 18 20 15 25 20 22 23 25 19 15 19 22 23 20 

19 22 19 21 17 21 26 24 19 22 17 21 15 19 18 

З‘ясуйте достовірність відсутності істотних відмінностей у результатах 

тестування між результатами учнів з різних шкіл. 

3.1.5. Для перевірки впливу методики навчання виробничих навичок на 

якість підготовки з випускників коледжу випадковим чином відбирають чотири 

групи учнів, які після закінчення навчання показали такі виробничі результати: 

Група (методика) Виробіток, шт./день Кількість учнів 

1 60 80 75 80 85 70  6 

2 75 66 85 80 70 80 90 7 

3 60 80 65 60 86 75  6 

4 95 85 100 80    4 

З припущення про те, що фактор методики навчання має випадкові рівні, 

а виробничі результати є нормально розподіленою випадковою величиною 

необхідно: а) на рівні значущості 0,01 перевірити достовірність впливу 

методики навчання на виробничі результати учнів; б) порівняти при α=0,05 

середні виробничі результати для другої та третьої методики. 

3.1.6. Досліджували вплив дієти (чотири типи) на кількість скинутих 

кілограмів за один місяць. З‘ясуйте достовірність впливу типу дієти на 

зниження ваги. 

Варіант 1  Варіант 2 

Номер 

дослідження 
Номер дієти  

Номер 

дослідження 
Номер дієти 

 1 2 3 4   1 2 3 4 

1 3,2 4,5 3,3 4,1  1 3,6 2,0 4,2 6,2 

2 1,6 3,4 5,4 1,7  2 5,1 4,3 6,0 5,7 

3 2,3 1,8 2,9 3,9  3 4,7 5,0 3,7 3,3 

4 1,9 3,0    4 1,9 3,8 5,3 4,1 

      5   4,6  
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Варіант 3 Варіант 4  

Номер 

дослідження 
Номер дієти  

Номер 

дослідження 
Номер дієти 

 1 2 3 4   1 2 3 4 

1 2,2 4,2 5,5 5,1  1 5,2 6,2 4,8 7,1 

2 4,1 4,3 4,7 4,3  2 4,6 6,6 4,9 7,6 

3 2,6 5,6 3,9 6,0  3 5,1 5,1 5,7 4,5 

4  3,9 5,0 4,2  4 5,5 4,3 5,8  

5    3,8  5   5,9  

 

3.1.7. При дослідженні  впливу стажа роботи на продуктивність праці 

(кількість деталей в день) в одному з цехів заводу отримано однофакторний 

дисперсійний комплекс: 

Варіант  1  Варіант  2 

Номер 

спостереження 
Стаж роботи (років)  

Номер 

спостереження 
Стаж роботи (років) 

 До 5 5-10 10-15 15-20   До 5 5-10 10-15 15-20 

1 155 154 153  164  1 147 149 155  160 

2 153 158 162  162  2 149 150 149  163 

3 149 157 164  163  3 153 152 156  166 

4 150 161  163   4   148 161  

5   167   5   160  

           

Варіант  3  Варіант  4 

Номер 

спостереження 
Стаж роботи (років)  

Номер 

спостереження 
Стаж роботи (років) 

 До 5 5-10 10-15 15-20   До 5 5-10 10-15 15-20 

1 155 159 158  168  1 172 175 177  183 

2 158 161 166  167  2 170 178 183  176 

3 156 164 163  164  3 169 171 181  182 

4 154 158 165  166  4  169 180  179 

5  163    5  174   

З‘ясувати достовірність впливу стажа роботи на її продуктивність. 

3.1.8. За результатами дослідження впливу ціни за одиницю продукції на 

обсяги продаж (шт.) в місяць з‘ясувати його достовірність: 

Варіант 1:  

 Ціна за одиницю продукції (грн.) 

Номер спостереження 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1500 

1 215 218 214 211 

2 221 214 217 210 

3 222 220 210 208 

4 219 221  209 

5  213   
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Варіант 2: 

 Ціна за одиницю продукції (грн.) 

Номер спостереження 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1500 

1 267 266 262 264 

2 270 271 265 265 

3 275 272 267 260 

4  265 268 259 

5    261 

Варіант 3: 

 Ціна за одиницю продукції (грн.) 

Номер спостереження 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1500 

1 310 311 308 299 

2 314 309 307 287 

3 311 305 300 301 

4  307  300 

Варіант 4: 

 Ціна за одиницю продукції (грн.) 

Номер спостереження 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1500 

1 56 55 49 44 

2 58 52 51 43 

3 55 53 45 39 

4 59 48 41  

5  50 46  

Варіант 5: 

 Ціна за одиницю продукції (грн.) 

Номер спостереження 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1500 

1 97 85 89 79 

2 93 88 83 81 

3 96 90 85 80 

4  94  82 

 

3.1.9. Дано однофакторну таблицю залежності обсягу виручки (млн. грн.) 

від витрат на рекламу (тис. грн.): 

Варіант 1 

 Витрати на рекламу (тис. грн.) 

Номер дослідження 150-200 200-250 250-300 300-400 

1 6,3 6,9 6,8 6,7 

2 5,6 5,7 7,1 7,3 

3 7,2 6,8 7,0 6,9 

4 4,7  6,5  
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Варіант 2 

 Витрати на рекламу (тис. грн.) 

Номер дослідження 150-200 200-250 250-300 300-400 

1 7,1 7,4 7,5 7,7 

2 7,3 7,9 7,7 7,9 

3 7,7 8,4 7,2 7,8 

4  7,6 7,8 8,3 

5    8,0 

Варіант  3 

 Витрати на рекламу (тис. грн.) 

Номер дослідження 150-200 200-250 250-300 300-400 

1 6,6 6,0 8,4 8,7 

2 5,9 6,8 7,5 7,8 

3 6,4 7,4 6,9 7,1 

4 7,1 8,1 7,3 7,6 

5   7,7  

Варіант  4 

 Витрати на рекламу (тис. грн.) 

Номер дослідження 150-200 200-250 250-300 300-400 

1 5,2 5,8 5,7 6,4 

2 5,9 5,7 6,7 5,9 

3 5,6 6,2 6,4 6,8 

4  6,4 6,8  

 

 

3.1.10. Туристичні агенції досліджували вплив відстані від пляжа (км) на 

наповнюваність готелів (%). З‘ясувати достовірність такого впливу. 

Варіант 1: 

 Відстань  до пляжа (км) 

Номер дослідження До 1 1-2 2-4 4-6 

1 99 98 96 89 

2 98 97 94 90 

3 100 99 95 93 

4  97 94 92 

5  96  91 

Варіант 2: 

 Відстань  до пляжа (км) 

Номер дослідження До 1 1-2 2-4 4-6 

1 98 97 98 90 

2 97 96 95 87 

3 99 94 94 94 

4  99 96 88 

5   97  

5  96  91 
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Варіант 3: 

 Відстань  до пляжа (км) 

Номер дослідження До 1 1-2 2-4 4-6 

1 100 98 94 94 

2 97 99 100 95 

3 98 96 93 89 

4  98 92  

5   90  

 

Варіант 4: 

 Відстань  до пляжа (км) 

Номер дослідження До 1 1-2 2-4 4-6 

1 98 99 89 88 

2 99 96 94 89 

3 97 93 93 95 

4  94 91 96 

5   87  

 

3.1.11. На підприємстві проведено дослідження впливу періоду реалізації 

продукції на обсяг виручки (млн. грн.) . З‘ясувати достовірність такого впливу. 

Варіант 1: 

 Період проведення дослідження 

Номер дослідження I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 150 156 149 155 

2 154 154 152 166 

3 155 161 148 162 

4  155   

Варіант 2: 

 Період проведення дослідження 

Номер дослідження I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 168 166 154 164 

2 167 159 159 163 

3 159 163 151 157 

4 156 158  160 

5  167   

Варіант 3: 

 Період проведення дослідження 

Номер дослідження I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 191 200 197 187 

2 198 210 211 195 

3 201 199 204 188 

4  189 208  

5   194  
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Варіант 4: 

 Період проведення дослідження 

Номер дослідження I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 179 191 189 189 

2 181 189 182 197 

3 183 196 176 199 

4 189 182  201 

5  188   

 

3.1.12. За результатами дослідження з‘ясувати вплив кількості опадів за 

рік на урожайність пшениці (т/га).  

Варіант  1: 

 Кількість опадів (мм) 

Номер дослідження 250-260 260-270 270-280 280-290 

1 33 29 34 34 

2 31 30 37 36 

3 32 28 33 38 

4  33   

Варіант  2: 

 Кількість опадів (мм) 

Номер дослідження 250-260 260-270 270-280 280-290 

1 28 29 33 37 

2 29 32 35 38 

3 31 33 31 34 

4  27 36  

5   32  

Варіант  3: 

 Кількість опадів (мм) 

Номер дослідження 250-260 260-270 270-280 280-290 

1 39 28 31 32 

2 30 26 33 37 

3 27 31 28 35 

4  32 35 31 

5   30 30 

Варіант  4: 

 Кількість опадів (мм) 

Номер дослідження 250-260 260-270 270-280 280-290 

1 28 30 29 33 

2 26 29 34 34 

3 29 34 31 37 

4   33 36 

5   30  
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3.2. Двофакторний дисперсійний аналіз 

Якщо факторів, вплив яких необхідно вивчити, два, то застосовують 

двофакторний дисперсійний аналіз. Відповідно до основного рівняння 

дисперсійного аналізу загальну дисперсію при цьому розкладають на складові: 

1) дисперсію, обумовлену дією фактора А (SA
2
), 2) дисперсію, обумовленої дією 

фактора В (SВ
2
), 3) дисперсію, обумовлену взаємодією цих двох факторів (SAВ

2
) 

та 4) залишкову або дисперсію, обумовлену дією інших невідомих факторів, 

тобто випадкову (SZ
2
). 

Відповідно для двофакторного аналізу формують три пари гіпотез: про 

вплив першого фактора, про вплив другого фактора та про взаємодію двох 

факторів:  

Гіпотези про вплив 

фактора А 

Гіпотези про вплив 

фактора А 

Гіпотези про взаємодію 

факторів А та В 

H0A: SA
2
=SZ

2
 H0B: SB

2
=SZ

2
 H0AB: SAB

2
=SZ

2
 

H1A: SA
2
>SZ

2
 H1B: SB

2
>SZ

2
 H1AB: SAB

2
>SZ

2
 

 

Розрахункові формули компонентів дисперсії для двофакторної моделі 

подано у таблиці 3.6.  

Таблиця 3.6 

Двофакторний дисперсійний аналіз 

Компоненти 

дисперсії 

Суми квадратів Степені 

вільності 

Дисперсії F 

По рядках 

(фактор А) 
2

1

)XX(nbQ
a

i
ia **  

  

 

a–1 1

2




a

Q
S a

a

 
2

2

z

a

S

S

 

По стовпцях 

(фактор В) 
2

1
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b

j
jb **  
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2
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S b

b
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2
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Залишкова 

(випадкова) 
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z )XX(Q *
1 1
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Загальна 
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nba

Q
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Зазначимо, що про взаємодію двох факторів можна говорити лише тоді, 

коли у кожній групі дисперсійного комплексу є не менше двох значень. На 

жаль, у разі, коли комплекси містять усереднені дані по групі, аналіз взаємодії 

неможливий. У Пакеті Аналіза MS Excel на цей випадок є процедура 

Двофактоний дисперсійний аналіз без повторень. 
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Практичні завдання 

Задача 3.2.1 (приклад застосування двофакторного дисперсійного аналізу) 

Досліджували рівень уваги чоловіків і жінок трьох вікових категорій. 

Результати експерименту наведено у таблиці: 

Стать Вік 

до 30 років від 30 до 50 років після 50 років 

чоловіки 16 16 13 

17 13 13 

16 15 9 

жінки 15 15 12 

17 17 10 

16 14 10 

Розв’язання: 

1. Сформулюємо статистичні гіпотези: 

1) H0A: рівень уваги не залежить від статі; 

H1A: рівень уваги залежить від статі; 

2) H0B: рівень уваги не залежить від віку; 

H1B: рівень уваги залежить від віку; 

3) H0AB: рівень уваги однаково залежить від віку як для чоловіків, так і для 

жінок; 

H1AB: рівень уваги для чоловіків і жінок залежить від віку не однаково. 

2. Обчислимо середнє по всій вибірці та по окремих групах дисперсійного 

комплексу: 

Підсумки до 30 до 50 після 50 Разом 

чоловіки         

Кількість 3 3 3 9 

Сума 49 44 35 128 

Середнє 16,33 14,667 11,67 14,22 

Дисперсія 0,333 2,3333 5,333 6,194 

     Жінки         

Кількість 3 3 3 9 

Сума 48 46 32 126 

Середнє 16 15,333 10,67 14 

Дисперсія 1 2,3333 1,333 7,5 

     разом       

 Кількість 6 6 6 

 Сума 97 90 67 

 Середнє 16,17 15 11,17 14,11 

Дисперсія 0,567 2 2,967 6,46 
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Середнє по всій вибірці становить 14,11; 

Виконавши обчислення за формулами, наведеними у таблиці 3.6 або за 

допомогою процедури Двофакторний дисперсійний аналіз з повтореннями з 

Пакета Аналіза MS Excel, отримаємо таку таблицю дисперсійного аналізу: 

Джерело варіації SS df MS F P-Значення F критичне 

Стать 0,222 1 0,222 0,105 0,75119 4,747221 

Вік 82,11 2 41,06 19,45 0,00017 3,88529 

Взаємодія 2,111 2 1,056 0,5 0,61862 3,88529 

Внутрішня 25,33 12 2,111 

   
       Загальна 109,8 17         

Отже, згідно до результатів дисперсійного аналізу можна стверджувати, 

що рівень уваги значимо залежить від віку: F=19,45 при критичному значенні 

Fкр=3,88, тобто помилка першого роду становить 0,017% і гіпотезу H0B слід 

відхилити на користь гіпотези H1B. 

Але у двох інших випадках нульову гіпотезу відхилити не можна, 

відповідно слід прийняти гіпотезу H0А
 
– рівень уваги не залежить від статі, – та 

H0АB – рівень уваги в різних вікових групах змінюється однаково.  

Зазвичай для зручності інтерпретації результатів двофакторного аналізу 

графіки середніх зображують у двох системах координат: 1) як залежність 

досліджуваної ознаки від градацій першого фактора (Рис. 3.1.а); 2) як 

залежність досліджуваної ознаки від градацій другої ознаки (Рис. 3.1.б). 

  
Рис. 3.1.а Рис.3.1.б 

У даному випадку Рис. 2.б зручніший для інтерпретації. На ньому добре 

видно, що дійсно з віком рівень уваги знижується, причому і у чоловіків, і у 

жінок. Перетини графіків свідчать про те, що ці зміни відбуваються не 

однаково у представників різної статі, але статистично взаємодію факторів не 

підтверджено.   

 

3.2.2. Для порівняння трьох методів навчання, був проведений 

експеримент, в якому одна група студентів вивчала основи математичної 
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статистики за стандартною методикою навчання (А1), другу групу навчалали за 

методами проблемного навчання (А2), а третя група використовувала завдання 

в онлайн середовищі, яке надавало миттєвий зворотній зв‘язок (A3). 

Очікується, що новий метод навчання (наприклад, A3) буде більш ефективним, 

ніж традиційний метод навчання (наприклад, A1). Щоб досліди також і часові 

переваги методів, тобто з‘ясувати залишкові результати навчання, всі три групи 

студентів тестували в кінці навчального періоду, а потім один раз на 2 тижні до 

тих пір, поки не було надано чотири різні тести. У таблиці представлено набір 

даних для цього гіпотетичного експерименту. Припустимо, що усі тести мали 

однаковий рівень складності, і відмінності результатів тестування можна 

віднести лише на рахунок часу, який минув після завершення навчання. Тоді 

можна порівняти вплив методу навчання (A) та часу після закінчення навчання 

(B) на результати тестування: 

Метод 

навчання 

(А) 

Студент 

Час тестування (B) 

наприкінці 

навчання 

через 

2 тижня 

через 

4 тижня 

через 

6 тижнів 

B1 B2 B3 B4 

А1 

С11 82 48 41 53 

С12 72 70 51 45 

С13 43 35 30 12 

С14 77 41 61 31 

С15 43 43 21 29 

С16 67 39 30 40 

А2 

С21 71 53 50 62 

С22 89 67 76 68 

С23 82 84 83 71 

С24 56 56 55 46 

С25 64 44 44 52 

С26 76 74 64 74 

А3 

С31 84 80 75 77 

С32 84 72 63 81 

С33 76 54 57 61 

С34 84 66 61 77 

С35 67 69 55 69 

С36 61 67 55 61 

Завдання: Побудуйте статистичні гіпотези дослідження. Виконайте 

двофакторний дисперсійний аналіз. Побудуйте необхідні для інтерпретації 

результатів графіки. Проаналізуйте отримані результати двофакторного ого 

дисперсійнаналізу. 
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Примітка: зверніть увагу, що результати навчання за кожною з 

методик перевіряли чотири рази для одних і тих самих студентів, отже не 

можна виключати впливу індивідуальних особливостей досліджуваних на 

результати тестування. У такому разі для дисперсійних комплексів А1, А2, А3 

доцільно провести однофакторний дисперсійний аналіз для повторюваних 

вимірювань (процедуру детально описано в прикладі 4б [24, с.134-144]). 

3.2.3. Чи впливають фактори техніка читання (А) та стать (В) на 

середній обсяг слів, прочитаних першокласниками? 

Фактор В 

(стать) 

Фактор А (техніка читання) 

Техніка 1.  Техніка 2.  

хлопчики 2 6 

3 7 

1 5 

дівчатка 4 8 

5 9 

3 7 

3.2.4. Зробити статистичні висновки на 5% рівні значущості щодо впливу 

факторів А і В на значення 16 об‘єктів дослідження, які згруповані у 4 вибірки. 

Застосувати двофакторний дисперсійний аналіз. 

Фактор В  

(рівень) 

Фактор А (рівень) 

А1 (високий) А2 (низький) 

В1 (низький) 8, 5, 4, 6 4, 4, 5, 3 

В2 (високий) 5, 4, 5, 3 5, 7, 7, 6 

 

3.2.5. У коледжі мистецтв досліджували, скільки часу студенти проводять 

в інтернеті. В опитуванні взяли участь 197 студентів. За результатами 

дослідження опитаних поділили на чотири групи: юнаків-спортсменів і юнаків-

не-спортсменів, дівчат-спортсменів і дівчат-не-спортсменів. Для дисперсійного 

аналізу з кожної групи випадковим чином було відібрано по 10 анкет. Дані з 

них про час, що студенти проводять в інтернеті, наведено у таблиці:  

  Дівчата Юнаки 

Спортсмени 0 0 0 15 1 0 10 1 2 2,1 4 1 10 7 20 1 6 2 20 10 

Не спортсмени 1 0 5 1 1 1 1 3 4 5 5 2 1 3 3 2 20 0 2 10 

З‘ясувати, чи пов‘язаний час, що студенти проводять в інтернеті, зі 

статтю та заняттями спортом. 

3.2.6. У двофакторному комплексі наведено виробка робітника за зміну в 

залежності від типу станка (А) та стажа роботи (В). При α=0.01 перевірити 

вплив факторів А та В на виробку робітника: 
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Варіант 1     Варіант 2     Варіант 3 

 А1 А2 А3   А1 А2 А3   А1 А2 А3 

В1 195 198 202  В1 208 203 202  В1 195 198 202 

В2 196 201 203  В2 192 195 193  В2 197 208 206 

В3 198 202 204  В3 198 201 203  В3 192 190 195 

              

Варіант 4  Варіант 5      

 А1 А2 А3   А1 А2 А3      

В1 189 188 179  В1 199 191 189      

В2 186 190 193  В2 204 201 203      

В3 198 203 201  В3 208 202 204      

Примітка:  зверніть увагу на те, що слід виконувати двофакторний аналіз без 

повторень. 

3.2.7. При дослідженні залежності товарообігу центральної районної 

аптеки від товарообігу (А) та штатної чисельності прикріпленої аптечної 

мережі (В) отримано двофакторний комплекс. Перевірити при α=0.05 

достовірність впливу факторів А та В на товарообіг. 

 

Варіант 1  Варіант 2  Варіант 3 

 А1 А2 А3   А1 А2 А3   А1 А2 А3 

В1 157 163 161  В1 152 151 154  В1 122 128 126 

В2 160 165 158  В2 144 145 133  В2 128 118 116 

В3 158 163 158  В3 131 135 138  В3 162 160 165 

              

Варіант 4  Варіант 5      

 А1 А2 А3   А1 А2 А3      

В1 159 158 160  В1 159 161 159      

В2 166 160 163  В2 144 146 143      

В3 158 153 156  В3 128 122 128      

 

3.3. Дисперсійний аналіз у гендерних дослідженнях 

Дисперсійний аналіз застосовують для аналізу результатів статистичних 

досліджень у різноманітних галузях. Приклади застосування одно- та 

двофакторного аналізу у гендерних дослідженнях можна знайти, зокрема, у 

публікаціях, список яких наведено у бібліографії [54, 57, 58, 60, 61, 63, 67, 69, 

70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 77]. 

Розглянемо деякі з них. 

3.3.1. За даними 7-го репрезентативного опитування населення, 

проведеного Комісією із соціально-економічних проблем (СОЕП) Німеччини у 
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1990 р. [44], середні показники освіти і доходів у представників різних 

професій і статі наведено у таблиці: 

№ Професійний стан  
Освіта, 

Жінки 

Освіта, 

Чоловіки 

Доход, 

Жінки 

Доход, 

Чоловіки 

1 Некваліфіковані робочі 2,43 2,19 1,64 3,34 

2 Кваліфіковані робочі 2,67 2,75 2,22 3,49 

3 Кваліфіковані фахівці 2,94 2,97 2,57 4,11 

4 Фермери 2,63 3,2 1,89 3,07 

5 Працівники вільних професій 4,95 6,39 2,96 5,34 

6 Підприємці (до 9 робітників) 3,55 4,01 3,39 5,1 

7 Службовці (прості  обов‘язки) 3,21 3,12 2,14 3,47 

8 Службовці (кваліфіковані) 4,04 4,16 3,09 4,82 

9 Службовці (вис. кваліф.) 5,68 5,77 4,71 6,29 

10 
Службовці (з обов'язками 

керівника) 
6,64 4,43 4,95 5,35 

11 
Держслужбовці (середня 

ланка) 
6,46 3,83 4,02 4,82 

12 
Держслужбовці (відповідальні 

посади) 
6,82 5,77 4,68 6,12 

13 
Держслужбовці 

(високовідповід. посади) 
5,77 7,89 5,81 7,05 

Для кожного опитаного рівень освіти, як і рівень доходів було визначено 

за такими шкалами: 

Шкалювання рівнів освіти: 
Шкалювання доходів  

(в нім. марках): 

1 незакінчена освіта 1 до 999 

2 загальна школа (6-9 кл.) без проф. освіти 2 1000 – 1499 

3 загальна школа (6-9 кл.) з проф. освітою 3 1500 – 1999 

4 неповна средня школа без проф. освіти 4 2000 – 2499 

5 неповна средня школа з проф. освітою 5 2500 – 2999 

6 средняя школа 6 3000 – 3999 

7 спец. вищий навч. заклад 7 4000 – 4999 

8 вищий навчальний заклад 8 5000 – 20000 

 

Як видно із графіка (Рис. 3.2), найбільша розбіжність спостерігається між 

доходами і освітою у жінок-держслужбовців.  

Засобами MS Excel виконайте двофакторний дисперсійний аналіз за 

факторами Професійний стан та Стать для виявлення залежності від них 

показників 1) освіти і 2) доходів у чоловіків і жінок держслужбовців. 
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Сформулюйте робочі гіпотези та зробіть висновки за результатами 

дисперсійного аналізу. 

 
Рис. 3.2. 

Примітка: оскільки у таблиці наведено усереднені дані по групах, слід у 

Пакеті Аналізу MS Excel застосовувати «Двофакторний дисперсійний аналіз 

без повторень». На жаль у такому разі неможливо дослідити гіпотезу про 

взаємодію факторів. 

3.3.2. Мета дослідження О.Н.Борисової [5] полягала у виявлені рівня 

залученості чоловіків-батьків до догляду за дітьми у різних країнах. 

Емпіричною базою дослідження стали дані міжнародного обстеження ISSP-

2012
1
 по 26 країнах: 1) Австрія; 2) Бельгія; 3) Болгарія; 4) Канада; 5) Хорватія; 

6) Чехія; 7) Данія; 8) Фінляндія; 9) Франція; 10) Німеччина; 11) Угорщина; 

12) Ісландія; 13) Ірландія; 14) Ізраіль; 15) Латвія; 16) Литва; 17) Нідерланди; 

18) Норвегія; 19) Польща; 20) Росія; 21) Словаччина; 22) Словенія; 23) Швеція; 

24) Швейцарія; 25) Великобританія; 26) США. 

Об‘єктом дослідження були чоловіки, що перебувають у шлюбі 

(зареєстрованому або громадянському), мали на момент опитування хоча б 

одну дитину у віці до 18 років, та погодилися відповісти на питання про свої 

часові затрати. Загальна кількість респондентів, що задовольняли даним 

умовам, коливалася по країнах від 69 (Великобританія) до 220 (Бельгія). 

                                                 
1
 The International Social Survey Programme – Міжнародна програма соціального 

обстеження – це програма міжнародної співпраці, що проводить щорічні опитування з різних 

тем, що мають відношення до соціальних наук. Програму створено у 1984 р. У дослідження 

2015 р. було залучено 58 країн:  http://www.issp.org/data-download/by-year/ 
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В опитуванні взяли участь 3145 респондентів. З‘ясувалося, що у 

середньому чоловіки-батьки витрачають на догляд за дітьми 15,87 годин у 

тиждень, при значній варіації даного показника (стандартне 

відхилення = 15,47). За оцінками самих чоловіків, їхня участь у догляді за 

дітьми та домашній праці помітно поступається відповідним показникам їхніх 

дружин. У більшості сімей працюють обидва подружжя (67%), у 22% сімей 

працює чоловік при незайнятості жінки. В середньому чоловік працює 45,4 

годин в тиждень, що, імовірно, впливає на його активність всередині сім‘ї.  

У таблиці наведено результати однофакторного дисперсійного аналізу 

батьківської залученості залежно від країни. Сформулюйте гіпотези 

дисперсійного аналізу та проаналізуйте наведені результати: 

Залученість батьків-чоловіків у розрізі країн: дисперсійний аналіз 

ANOVA  Батьківська залученість чоловіків 

Джерело варіації Сума 

квадратів  

df Середній 

квадрат  

F  Знач. 

Між групами  53088,2 25 2123,5 9,468 <0,001 

Всередині груп  699564,9  3119 224,3   

Разом 752653,1  3144    

 

3.3.3. Дослідженння впливу профіля навчання та гендерних особливостей 

старшокласників на степінь вираженості інтереса до різних сфер діяльності 

було проведене на базі гімназії м. Кемерово за допомогою методики «Карта 

інтересів» А.Є. Голомштока [21]. 

У дослідженні взяли участь 90 учнів десятих класів: 

Перша група – 23 учні (12 юнаків, 11 дівчат) – клас соціально-

економічного профілю. 

Друга група – 27 учні (17 юнаків, 10 дівчат) – клас фізико-математичного 

профілю. 

Третя група – 40 учнів (20 юнаків, 20 дівчат) – клас економіко-

математичного профілю. 

Результати проходження методики були оброблені за допомогою 

двофакторного дисперсійного аналізу. Сформулюйте статистичні гіпотези 

дослідження та проінтерпретуйте рисунки у термінах дисперсійного аналізу. 

Зробіть припущення про те, у яких випадках вплив досліджуваних факторів є 

значущим. Що можна сказати про взаємозв‘язок факторів? 
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А) інтерес до фізики у різних груп учнів: 

 

Б) інтерес до педагогіки у різних груп учнів: 

 

В) інтерес до економіки у різних груп учнів: 

 

Г) інтерес до математики у різних груп учнів: 

 

3.3.4. В роботі Вана Ш.Л. та Войскунського А.Е. [6] досліджували 

інтернет-залежність (ІЗ). Опитувальник за методикою CIAS [китайська шкала 
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залежності від Інтернету] містить 26 питань, які включають 3 оціночні 

шкали: І-1 – психологична – містить питання для вимірювання толерантності, 

компульсивності та синдрома відміни; друга шкала – І-2 – вимірює проблеми 

контроля часу; третя І-3 – проблеми, пов‘язані з реальним життям поза 

Інтернетом.  

В результаті дослідження показано, зокрема, що тривалість гри протягом 

тижня є ключовим фактором, який позитивно пов‘язаний з рівнем залежності 

від Ітернету (Рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3 Тривалість гри протягом тижня та Інтернет-залежність 

А) Однофакторний дисперсійний аналіз показав, что вік впливає на рівень 

Інтернет-залежності (р<0.000): у людей старших 20 років рівень Інтернет-

залежності істотно виший, ніж у людей молодших за 20 років (Рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Зв’язок  між Інтернет-залежністю та віком 

Завдання: побудуйте статистичні гіпотези дослідження. 

Б) Двофакторний дисперсійний аналіз впливу статі і віку на Інтернет-

залежність показав, що в групах старших 17 років рівні залежності у чоловіків і 

у жінок не відрізняються. Але в групі молодших за 16 років залежність у 

чоловіків значно вища, ніж у жінок (значущість 0.000). Р-значення 

міжфакторної взаємодії дорівнює 0.004 (Табл. 3.7, Рис. 3.5). 
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Таблиця 3.7.Описова статистика 

рівнів Інтернет-залежності для 

різних груп за віком і статтю: 

 

Вік Стать 

Середній 

бал 

Інтернет-

залежності 

N 

<16 
Чол. 2.0859 253 

Жін. 1.9035 165 

17-20 
Чол. 2.0174 292 

Жін. 1.979 148 

21-25 
Чол. 2.1761 296 

Жін. 2.2022 140 

>26 

Чол. 2.2089 178 

Жін. 2.2334 102 
Рис. 3.5. Зв‘язок між Інтернет-залежністю, 

статтю та віком 

Завдання: побудуйте статистичні гіпотези дослідження; проінтерпретуйте 

графіки. 

3.3.5. У дослідженні Белогай К.Н. і Соніної Н.А. [4] визначали фактори 

мовленевого розвитку дитини у період раннього дитинства. Гіпотеза 

дослідження полягала у припущеннях про те, що існує взаємозв‘язок між 

вербальним інтелектом матері і мовленевим розвитком дитини раннього віку 

(від двох до трьох років); в мовленевому розвитку дитини раннього віку є 

гендерні відмінності; вік, освіта, тип професії матері, порядковий номер 

народження дитини та наявність мовленевих порушень у родичів пов‘язані з 

мовленевим розвитком дитини в ранньому віці. 

Вибірку склали 20 пар матерів та їхніх дітей – всього 9 хлопчиків та 11 

дівчаток у віці ві двох до трьох років. Середній вік дітей – 2,5 роки. Вік 

обстежених матерів склав від 21 року до 38 років (середній вік – 29 років); 

освіта від середньої спеціальної до вищої. 16 матерів з вибірки працюють. 

Професія 10 матерів відноситься до категорії «Людина – людина»; 2 – до 

категорії «Людина – техніка»; 4 – до категорії «Людина – знак». У 9 сім‘ях з 20 

ще є діти. 

За допомогою двохфакторного дисперсійного аналізу досліджували вплив 

статі дитини та освіти матері на показники мовленевого розвитку дитини. 

Результати аналізу такого впливу на пасивний та активний словник наведено на 

Рис. 3.6 і Рис. 3.7. 
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Рис. 3.6. Середні показники оцінки активного словника дитини в залежності від 

статі дитини та освіти матері. 

 
Рис. 3.7. Середні показники оцінки пасивного словника дитини в залежності від 

статі дитини та освіти матері. 

Завдання: побудуйте статистичні гіпотези для двофакторного 

дисперсійного аналізу та зробіть припущення про можливі його результати. 

 

3.3.6. У дослідженні Н.І. Шликової та О.І. Поляніної [49] вивчали 

співвідношення показників емоційного інтелекта та задоволеності шлюбом у 

чоловіків і жінок. До тестування були залучені 40 подружніх пар (всього 80 

осіб) із стажем в межах 5 років та віком від 19 до 35 років.  

За результатами тестування був проведений двофакторний дисперсійний 

аналіз (Рис. 3.8). Виявлено, 1) що у чоловіків з високим рівнем емоційного 

інтелекта задоволеність шлюбом значно нижча, ніж у чоловіків з низьким 

рівнем (р<0,05); 2) що саме жінки з високим рівнем розвитку емоційного 
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інтелекта у більшій мірі задоволені своїм шлюбом (р<0,05); 3) у жінок з 

високим рівнем задоволеності шлюбом емоційний інтелект значимо вищий, ніж 

у чоловіків з високим рівнем задоволеності шлюбом (р<0,05). 

 

Рис. 3.8. Середні значення емоційного інтелекта при різних рівнях 

задоволеності шлюбом у чоловіків і жінок 

Завдання: побудуйте статистичні гіпотези для двофакторного 

дисперсійного аналізу та проінтерпретуйте отримані результати. 

 

3.3.7. У дослідженні А.А.Сухініна та ін. [38] досліджували показник 

загального стану здоров‘я (GH – General Health) як одного із компонентів в 

оцінці якості життя (ЯЖ). Загальний стан життя – це суб‘єктивна оцінка 

респондентом свого стану здоров‘я за останні чотири тижня. Чим вищий 

показник, тим вище людина оцінює своє здоров‘я в цілому.  

До дослідження були залучені 850 студентів молодших курсів 

лікувального факультету Кубанського державного медичного університету, в 

тому числі 500 студентів 1-го курсу (352 дівчини та 148 юнаків) та 350 

студентів 2-го курсу (258 дівчат та 92 юнаки). 

Середні значення GH Юнаки Дівчата 

1 курс 65,00±11,83 61,01±12,68 

2 курс 66,27±9,86 58,81±12,05 

За результатами двофакторного дисперсійного аналізу побудовано 

графіки середніх значень показника GH: 
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Рис. 3.9. Середні значення показників GH у юнаків і дівчат 1-го та 2-го курсів  

Завдання: побудуйте статистичні гіпотези для двофакторного аналізу та 

проаналізуйте його результати. 

 

3.3.8. Нормальний сон вважають важливим для здоров'я і благополуччя 

підлітка. З іншого боку, добровільне обмеження сну тепер визнають потенційно 

важливим і новим фактором ризику ожиріння. Дослідження Аль-Хаззаа та ін. 

[53] спрямоване на оцінку поширеності короткої тривалості сну та його 

асоціації з ожирінням серед підлітків Саудівської Аравії.  

Шкільне перехресне дослідження з опитуваннями про сон було проведене 

протягом 2009/2010 року в трьох містах Саудівської Аравії; Аль-Хобарі, 

Джидді та Ер-Ріяді. Учасниками були 2868 учнів середніх шкіл (1379 юнаків і 

1389 дівчат) у віці від 15 до 19 років випадково вибраних з використанням 

багатоступеневої стратифікованої вибірки. Вимірювання включали вагу, зріст, 

окружність талії, тривалість сну та інші показники.  

В результаті в цьому дослідженні було відзначено високу поширеність 

короткої тривалості сну серед підлітків Саудівської Аравії у віці від 15 до 19 

років, і виявлено зв‘язок між короткою тривалістю сну з підвищеним ризиком 

надмірної ваги та ожиріння. Результати двофакторного аналізу такі: для 

фактора вік P-значення = 0.002, для фактора стать P-значення = 0,897, для 

взаємозв‘язку віку та статі P-значення = 0,386. 
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Рис. 3.10. Тривалість сну (годин/день) залежно від віку. 

Завдання: побудуйте статистичні гіпотези та прокоментуйте результати 

двофакторного дисперсійного аналізу. 

4.3.9. Досліджували зв‘язок статі і порядка народження сиблінгів
2
 з 

різним ставленням батьків до дітей [3, 62]. У дослідженні взяли участь 302 сім‘ї 

з двома дітьми (загальна кількість опитаних становила N = 1208). Особливості 

батьківського та материнського ставлення до дітей оцінювали за допомогою 

методики «Взаємодія батьків з дитиною», яка дозволяє отримати як батьківські, 

так і дитячі оцінки батьківсько-дитячих стосунків.  

Середній вік чоловіків-батьків склав 45,33 роки (стандартне відхилення – 

5,20), середній вік матерів – 43,20 роки (стандартне відхилення – 4,34), середній 

вік старших дітей – 18,03 роки (стандартне відхилення – 2,31), середній вік 

молодших дітей – 14,48 роки (стандартне відхилення – 2,46). Різниця у віці між 

дітьми не перевищувала 7 років, середня різниця склала 3,58 роки (стандартне 

відхилення – 1,38). Юнаки склали 45% вибірки старших і 51% вибірки 

молодших дітей. Дівчата склали 55% вибірки старших і 49% вибірки молодших 

дітей. 

В сім‘ях з різними типами сиблінгових пар було проведено аналіз 

відмінностей оцінок позитивного батьківського відношення і батьківського 

контроля як базових характеристик батьківсько-дитячої взаємодії. 

                                                 
2
 Сиблінгами (англ. sibling, sib) називають дітей одних батьків (тобто одноюрідних 

братів і сестер) без необхідності уточнювати стать. 
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Таблиця 3.8 

Розподіл сиблінгових пар в залежності від співвідношення між статтю і 

порядком народження: 

№ Тип сиблінгової пари Кількість пар 

1 Обидва сиблінга чоловічої статі 64 

2 Старший сиблінг чоловічої статі – молодший сиблінг 

жіночої статі 

73 

3 Обидва сиблінга жіночої статі 79 

4 Старший сиблінг жіночої статі – молодший сиблінг 

чоловічої статі 

86 

 

Побудуйте робочі гіпотези дослідження та прокоментуйте висновки за 

отриманими результатами дослідження: 

А) За параметром «позитивне ставлення чоловіків-батьків» значущих 

відмінностей не виявлено. Однак матері мають тенденцію краще ставитися до 

старших доньок у різностатевій парі, ніж до старших доньок в одностатевій 

парі (F = 5,79, p = 0,02): 

 
Рис. 3.11. Відмінності за шкалою «материнське позитивне ставлення» залежно 

від статі і порядка народження дітей. 

Б) За оцінками дітей відношення батьків-чоловіків з молодшою донькою 

у різностатевій парі кращі, ніж з молодшою донькою в одностатевій парі 

(F = 4,36, p = 0,04). Для материнських оцінок значущих відмінностей не 

виявлено. 
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Рис. 3.12. Відмінності за шкалою «позитивне відношення батька» (за оцінкою 

сиблінгів) залежно від статі і порядка народження дітей. 

В) Як показано вище і батьки, і матері більше схильні контролювати 

молодших дітей незалежно від статі. Однак чоловіки-батьки сильніше 

контролюють молодшу доньку у різностатевій парі, чим в одностатевій парі 

(F = 4,32, p = 0,04): 

 
Рис. 3.13. Відмінності за шкалою контроля батька залежно від статі і порядка 

народження дітей. 
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Г) З погляду дітей чоловіки-батьки найбільше контролюють молодших 

синів (для одностатевих пар F = 5,34, p = 0,02; для разностатевих пар F = 18,18, 

p = 0,00).  Для старших синів відмінності незначущі: 

 
Рис. 3.14. Відмінності за шкалою батьківьского негативного контролю (за 

оцінкою сіблінгів) залежно від статі і порядка народження дітей. 

Д) Матері сильніше контролюють усіх молодших дітей (для молодшого 

сина в одностатевій парі F = 6,27, p = 0,02; для молодшого сина в різностатевій 

парі F = 11,04, p = 0,00; для молодшої доньки в різностатевій парі F = 4,36, p = 

0,04), крім молодших доньок з різностатевих пар: 

 
Рис. 3.15. Відмінності за шкалою материнського негативного контроля (за 

оцінками сіблінгів) залежно від статі і порядка народження дітей. 
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Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає основна ідея дисперсійного аналізу?  

2. Як оцінюють міжгрупову варіацію?  

3. Як оцінюють внутрігрупову варіацію?  

4. На які компоненти розкладають загальну дисперсію при однофакторному 

аналізі?  

5. На які компоненти розкладають загальну дисперсію при двофакторному 

аналізі?  

6. Що характеризує залишкова дисперсія?  

7. Наведіть процедуру перевірки нульової гіпотези про вплив фактора на 

результативну ознаку при однофакторному дисперсійному аналізі.  

8. Наведіть процедуру перевірки нульової гіпотези про вплив факторів на 

результативну ознаку при двофакторному дисперсійному аналізі. 

9. Як графічно зобразити результати дослідження при дисперсійному аналізі. 

10. При якій конфігурації графіків можна припустити, що існує взаємодія 

факторів? 

Тестові завдання до розділу 3 

Виберіть одну правильну відповідь 

1. Розділ статистики, який вивчає вплив факторів на мінливість випадкової 

величини: 

1. регресійний аналіз 

2. кореляційний аналіз 

3. дисперсійний аналіз. 

2. Причини, що викликають зміни величини ознаки, називають: 

1. варіантами 

2. факторами 

3. комплексами 

4. ознаками. 

3. Ступінь змін усіх ознак та відхилення від середнього характеризується: 

1. дисперсією 

2. кореляцією 

3. довірчим інтервалом. 

4. Фактичне значення критерія Фішера обчислюють за формулою: 

1.  S
2

факторна/S
2

випадкова 

2. S
2

випадкова/S
2

факторна 

3. S
2

випадкова/S
2

загальна  

4. S
2

факторна/S
2
заагальна  
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5. Якщо обчислене значення критерія Фішера Fемпіричне1, це означає, що: 

1. фактор систематичного впливу не чинить 

2. фактор має систематичний вплив  

3. необхідно порівняти це значення з Fкр. 

6. Якщо обчислене значення критерія Фішера Fемпіричне1, це означає, що: 

1. фактор систематичного впливу не має 

2. фактор має систематичний вплив 

3. необхідно порівняти це значення з Fкр. 

7. Якщо Fемпіричне Fкр з довірчою імовірністю, то вплив фактора на 

досліджувану ознаку статистично 

1. достовірний 

2. недостовірний. 

8. Якщо Fемпіричне Fкр з довірчою імовірністю, то вплив фактора на 

досліджувану ознаку статистично 

1. достовірний 

2. недостовірний. 

9. Варіацію досліджуваної ознаки, обумовлену дією неконтрольованих в 

дослідженні факторів, оцінює: 

1. факторна дисперсія 

2. загальна дисперсія 

3. залишкова дисперсія. 

10. Варіацію досліджуваної ознаки, обумовлену дією контрольованих в 

дослідженні факторів, оцінює: 

1. факторна дисперсія 

2. загальна дисперсія 

3. залишкова дисперсія. 

11. Варіацію досліджуваної ознаки, обумовлену дією як контрольованих, так 

і неконтрольованих в дослідженні факторів, оцінює: 

1. факторна дисперсія 

2. загальна дисперсія 

3. залишкова дисперсія. 

12. Встановлено, що сума квадратів SSфакторна=90, SSзагальна=135. Тоді сума 

квадратів для варіації в середині груп дорівнює: 

1. 225 

2. 1,5 

3. 45. 

13. При дослідженні впливу деякого фактора отримано такі значення: 

SSфакторна=90, SSвипадкова=84, N=20, а=6. Тоді середній квадрат, що 

характеризує факторну дисперсію, дорівенює: 

1. 18 

2. 4,5 

3. 6 
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4. 1,1 

5. 15. 

14. При дослідженні впливу деякого фактора отримані такі значення: 

SSзагальна=229, SSфакторна=189, N=30, а=10. Тоді середній квадрат, що 

характеризує випадкову дисперсію, дорівнює: 

1. 13,9 

2. 4 

3. 2 

4. 7,6. 

15. При дослідженні впливу деякого фактора отримано такі значення: 

SSзагальна=256, SSфакторна=160, N=30, а=6. Тоді фактичне значення критерія 

Фішера дорівнює: 

1. 1,6 

2. 0,6 

3. 10 

4. 5,3 

5. 8. 

16. При дослідженні впливу деякого фактора отримано такі значення: 

SSфакторна=144, SSвипадкова=96, N=30, а=5. Тоді фактичне значення критерія 

Фішера дорівнює: 

1. 2,8 

2. 9 

3. 36 

4. 14,4 

5. 8,6. 

17. Кількість усіх варіант дорівнює 50, кількість груп 5, в кожній групі 

проведено 10 вимірювань, тоді dfзагальна дорівнює: 

1. 45 

2. 49 

3. 40 

4. 4. 

18. Кількість усіх варіант дорівнює 50, кількість груп 5, в кожній групі 

проведено 10 вимірювань, тоді dfвипадкова дорівнює: 

1. 49 

2. 4 

3. 45 

4. 40. 

19. Кількість усіх варіант дорівнює 50, кількість груп 5, в кожній групі 

проведено 10 вимірювань, тоді dfфакторна дорівнює: 

1. 4; 

2. 45; 

3. 49; 

4. 40. 
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Виберіть усі правильні відповіді 

20. Значення, яких набуває в експерименті фактор, називають: 

1. рівнями 

2. степенями 

3. градаціями 

4. величинами. 

21. Дисперсійний аналіз буває: 

1. простий 

2. однофакторний 

3. складний 

4. багатофакторний. 

22. Необхідними умовами для застосування дисперсійного аналізу є такі: 

1. досліджувані фактори мають бути незалежними (не зв‘язаними) між 

собою 

2. додатне значення коефіцієнта кореляції 

3. у вибірках з генеральної сукупності ознака має розподілятися за 

нормальним законом 

4. факторами можуть бути тільки номінативні (атрибутивні ознаки) 

Встановіть відповідність 

23. Між величинами та формулами, за якими їх обчислюють: 

1. S
2

загальна 
1. 

21
( )

1
ij

i j

x x
N



  

2. dfзагальна 
2. 

21
( )ij i

i j

x x
N a



  

3. S
2

випадкова 
3. 

21
( )

1
i i

i

n x x
a



  

4. dfвипадкова 4. N-a 

5. dfфакторна 5. а-1 

6. S
2

фактотна 6. N-1 

 
7. 

21
( )

1
i

i

x x
a



  

 8. N+a-1 
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Вставте в логічній послідовності слова, значення або фрази 

24. При дисперсійному аналізі варіювання в середині кожної групи 

спричинено дією _______, а відмінності групових середніх дією ______. 

1. випадкових факторів 

2. контрольованих факторів. 

25. При дисперсійному аналізі нульова гіпотеза полягає у припущенні, що 

контрольований фактор _______ на ознаку. І спостережувана різниця між 

груповими середніми ____. 

1. не чинить систематичної дії на ознаку 

2. має систематичну дію 

3. випадкова 

4. невипадкова. 

26. При визначенні систематичного впливу деякого фактора отримано такі 

результати: SSзагальна.=2600, SSфакторна.=1800, N=30, а=10. Тоді Fемп= 

______, Fкр=_______. 

1. 2,16 

2. 2,39 

3. 10,5 

4. 18,0 

5. 5 

6. 2,35. 

27. При визначенні систематичного впливу деякого фактора отримано такі 

результати: SSфакторна=800, SSвипадкова=384, N=30, а=6. Тоді Fемп.= ______, а 

Fкр=______. 

1. 2,62 

2. 2,42 

3. 14,4 

4. 8 

5. 10 

6. 3,81 

7. 2,1. 

28. При визначенні систематичного впливу деякого фактора отримано такі 

результати: МSфакторна=144, МSвипадкова=10, N=30, а=5. Тоді Fемп.= ______, 

Fкр=_______. 

1. 4,5 

2. 2,69 

3. 2,53 

4. 14,4 

5. 9 

6. 2,76. 
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29. В результаті дисперсійного аналіза визначили Fемп.=5,45. При N=21 і 

а=3, (Р=0,95) Fкр=___. Оскільки ____, то вплив фактора на ознаку ______. 

1. 3,55 

2. 19,45 

3. 8,66 

4. 3,16 

5. Fемп.Fкр 

6. Fемп.Fкр 

7. не випадковий 

8. випадковий. 

30. В результаті дисперсійного аналіза визначено Fемп.=2,96. При N=24, а=4, 

Fкр=___. Оскільки ___, то, вплив фактора статистично ____. 

1. 2,78 

2. 5,8 

3. 8,66 

4. 3,10 

5. Fемп.Fкр 

6. Fемп.Fкр 

7. достовірний 

8. недостовірний. 
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ГЛОСАРІЙ 

F-розподіл – це спільний закон розподілу двох взаємопов'язаних вибіркових 

дисперсій для випадкових величин Х і Y, кожна з яких розподілена 

нормально. 

Анкетний спосіб спостереження ґрунтується на розсиланні анкет певному колу 

осіб або установ. Заповнення і повернення їх до органів, які проводять 

спостереження, є добровільним. Як правило, заповнених анкет 

повертається менше (переважно 20%), чим розсилається. Крім того, 

неможливо проконтролювати правильність відповідей на запитання 

анкети. Тому такий спосіб спостереження може застосовуватись у тих 

випадках, коли не вимагається висока точність відомостей, а потрібні 

приблизні характеристики. 

Безповторна, власне, випадкова вибірка – вибірка, при якій кожна раніше 

відібрана одиниця не повертається в генеральну сукупність і в подальшому 

відборі не бере участі. 

Варіанти – окремі значення ознаки, які вона приймає у варіаційному ряді. 

Варіативна ознака – ознака, яка має в межах сукупності різні значення. 

Варіаційний ряд розподілу – ряд, побудований за кількісною ознакою 

ранжуванням варіант у неспадному порядку. 

Варіація – коливання значень ознаки. Також: коливання, різноманіття, 

змінюваність величини ознаки (зміна розміру ознаки) в окремих одиницях 

сукупності. 

Величина інтервалу – різниця між верхньою і нижньою межами інтервалу. 

Вибіркова сукупність (вибірка) – частина генеральної сукупності, яку 

вибірково обстежуватимуть, сукупність відібраних для обстеження 

одиниць. 

Вибіркова частка – питома вага одиниць, що володіють даною ознакою у 

вибірковій сукупності. Розходження між вибірковою часткою і середнім 

значенням ознаки у вибірці (вибіркової середньої) визначають особливості 

обчислення необхідного обсягу, помилок вибірки, інтервалів довіри та ін. 

Вибіркове (репрезентативне) спостереження – найбільш поширений вид 

несуцільного спостереження, при якому закономірності й характеристики, 

властиві певній генеральній сукупності, визначають дослідженням деякої її 

частини. Його основою є випадковий відбір одиниць для обстеження, що 
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гарантує незалежність результатів вибірки від волі осіб, які його 

проводять. 

Вибірковий метод – сукупність математичних способів і обґрунтувань відбору 

одиниць для статистичного спостереження, за якого на підставі 

дослідження невеликої (обмеженої) кількості одиниць сукупності (її 

частини) отримують вірогідні дані, які стосуються всієї сукупності 

загалом. 

Вимірювання – це процедура визначення числового значення певної 

величини за допомогою одиниці виміру. Цінність цієї процедури полягає 

в тому, що вона дає точні, кількісно визначені відомості про об'єкт. При 

вимірюванні необхідні такі основні елементи: об‘єкт вимірювання, 

еталони, вимірювальні прилади, методи вимірювання. 

Внутрішньогрупова дисперсія – відображає випадкову варіацію, тобто частину 

варіації, що відбувається під впливом неврахованих факторів і не залежить 

від факторної ознаки. 

Генеральна сукупність – загальна сукупність одиниць, з якої проводять відбір 

частини одиниць. 

Групувальна ознака – ознака, за якою проводиться розбивка одиниць 

сукупності на окремі групи. 

Групування – розчленовування множини одиниць досліджуваної сукупності на 

групи за певними, суттєвими для них ознаками. 

Ґендер – соціальна особливість статі людини на відміну від біологічної статі. 

Це соціально-рольовий статус, що визначає соціальні можливості людини 

– чоловіка і жінки в усіх сферах життєдіяльності. 

Ґендерні дослідження (gender studies) – міждисциплінарна дослідницька 

практика, що використовує пізнавальні можливості теорії соціальної статі 

(ґендера) для аналізу суспільних явищ та їхніх змін. Процес формування 

мережі ґендерних досліджень розпочався у 80-90-х роках минулого 

століття у країнах Західної Європи. Специфіка ґендерних досліджень та їх 

відмінність від жіночих досліджень (women‘s studies) полягає в тому, що їх 

наукові інтереси виходять далеко за межі суто жіночої проблематики та 

включають у себе чоловічі дослідження, квір-дослідження, теорії 

сексуальності тощо. 

Ґендерний аналіз – це збір якісної інформації і розуміння гендерних тенденцій 

в економіці і суспільстві, використання цих знань для виявлення 
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потенційних проблем і пошуку рішень в щоденній роботі. Це процес 

оцінки різного впливу, спричиненого на жінок і чоловіків існуючими 

програмами, законодавством, державним політичним курсом – у всіх 

сферах життя суспільства і держави. Одночасно це інструмент для 

розуміння соціальних процесів. Він дозволяє побачити і порівняти: яким 

чином і чому політичні, економічні, соціальні та інші фактори впливають 

на жінок та чоловіків. 

Децилі – додаткові статистичні характеристики рядів розподілу, які поділяють 

ранжований ряд розподілу на 10 рівних частин. 

Дискретні варіаційні ряди розподілу – ряди, в яких варіанти виражено 

окремими ізольованими числами. 

Дисперсійний аналіз – метод статистичного аналізу, що дозволяє визначити 

справедливість гіпотези про відмінності в середніх значеннях на підставі 

порівняння дисперсій розподілів. 

Дисперсія (числова характеристика варіації ознаки) – середній квадрат 

відхилень індивідуальних значень ознаки від їхньої середньої величини. 

Експериме нт (англ. experiment) — сукупність дослідів, об‘єднаних однією 

системою їх постановки, взаємозв‘язком результатів і способом їх 

обробки. Внаслідок експерименту отримують сукупність результатів, які 

допускають їхню сумісну обробку і зіставлення. Також – це спроба, дослід, 

які потребують підтвердження чи спростування, форма пізнання, один з 

основних методів наукового дослідження, в якому вивчення явищ 

відбувається в доцільно вибраних або штучно створених умовах, що 

забезпечують появу тих процесів, спостереження яких необхідне для 

встановлення закономірних зв'язків між явищами. Важливими 

характеристиками експерименту є його надійність та валідність. 

Експеримент відрізняється від спостереження активною взаємодією з 

досліджуваним об‘єктом. Зазвичай, експеримент проводиться в рамках 

наукового дослідження і слугує для перевірки гіпотези, встановлення 

причинно-наслідкових зв'язків між явищами. 

Експертом визнається респондент, компетентний у проблемах, безпосередньо 

пов'язаних із предметом дослідження. Опитування таких осіб називається 

експертним, а встановлені в його ході судження респондентів про 

властивості досліджуваного явища – експертними оцінками. 
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Загальна середня – середня, що показує типовий розмір ознаки якісно 

однорідної сукупності в цілому. 

Закон великих чисел – зі збільшенням кількості спостережень вплив 

випадкових причин, що визначають величину ознаки окремих одиниць 

сукупності, в цілому взаємно погашається й у зведених характеристиках 

виражається дія основних причин, тобто визначається закономірність. 

Закон розподілу – це співвідношення між можливими значеннями ознаки 

величин і відповідними ймовірностями їх прояву. 

Закономірності розподілу – закономірності зміни частот у варіаційних рядах. 

Інтервальність шкали означає, що інтервали між позиціями шкали рівні між 

собою. 

Інтерв'ю – форма очного проведення опитування, при якому дослідник 

знаходиться в безпосередньому контакті з респондентом. 

Квартилі – додаткові статистичні характеристики рядів розподілу, що 

поділяють ряд розподілу за сумою частот на 4 рівні частини. 

Контент-аналіз – це якісно-кількісний метод вивчення документів, який 

характеризується об'єктивністю висновків і строгістю процедури та 

полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією 

результатів. 

Кореляційне відношення – показує зв'язок між двома ознаками. 

Кореляційне поле – спосіб графічного зображення взаємозалежності 

статистичних показників. Дає наочне уявлення про наявність зв'язку між 

досліджуваними ознаками. 

Кореляційний аналіз – це метод визначення і кількісної оцінки 

взаємозалежностей між статистичними ознаками, що характеризують 

окремі соціальні (психологічні, педагогічні та ін., у т.ч. й гендерні) явища і 

процеси. 

Кореляційний зв'язок – різновид стохастичного зв'язку, що виявляється в зміні 

середніх умовних розподілів. При кореляційному зв‘язку немає суворої 

відповідності між значеннями залежних ознак: кожному певному 

значенню аргументу (факторної ознаки) відповідає кілька різних значень 

функції (результативної ознаки). 
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Крива розподілу – графічне зображення статистичного ряду у вигляді 

неперервної лінії зміни частот у варіаційному ряді, функціонально 

зв'язаної зі зміною варіант. 

Лінійний коефіцієнт парної кореляції – кількісний показник щільності 

прямолінійного кореляційного зв'язку результату з одним фактором. При 

парній залежності коефіцієнт кореляції r коливається від 0 до +1 за 

прямого зв'язку і від  –1  до  0 –за зворотного зв'язку. Загалом | r |1 

Лінійний кореляційний зв'язок – статистичний зв'язок між явищами, 

виражений рівнянням прямої лінії. 

Мала вибірка – вибіркове спостереження, чисельність одиниць якого не 

перевищує 20. При малій вибірці діє особливий закон розподілу. Величина 

ймовірної помилки залежить як від коефіцієнта довіри t, так і від обсягу 

вибірки за випадку, якщо гранична помилка не перевищує t-кратну 

середню помилку в малих вибірках. 

Медіана (числова характеристика центральної тенденції) – значення ознаки в 

одиниці сукупності, що займає середнє положення в ранжованому ряді 

розподілу. Вона є центром розподілу сукупності і ділить її на дві рівні за 

кількістю частини. 

Метод головного масиву – спосіб відбору одиниць для статистичного 

спостереження, за якого вивчають переважну частину об‘єкту та його 

найважливіших елементів. Часто такий метод застосовують на відносно 

невеликих, але внутрішньо неоднорідних об‘єктах. 

Методи кількісних досліджень – способи отримання інформації про 

досліджуваний об'єкт, що дозволяють виявити його кількісні 

характеристики. До них відносять контент-аналіз, соціологічне 

спостереження, експеримент, виявлення експертних оцінок та ін. 

Механічна вибірка – різновид випадкової вибірки, коли одиниці для 

вибіркового спостереження відбирають не жеребкуванням, а механічно 

через відповідний інтервал. Для цього всі одиниці генеральної сукупності 

розподіляють у певному порядку, але так, щоб порядок не був пов'язаний 

із розміром досліджуваної ознаки. 

Множинна кореляція – кореляція, за допомогою якої вивчається вплив на 

результативну ознаку двох і більше взаємопов'язаних факторних ознак. 

Множинний коефіцієнт кореляції – відбиває зв'язок між результативною і 

декількома факторними ознаками. 
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Мода (числова характеристика центральної тенденції) – значення ознаки, яке 

найчастіше повторюється в досліджуваній сукупності. Це варіанта, яка має 

найбільшу частоту. 

Моніторинг – спеціально організоване систематичне спостереження за станом 

певного середовища. 

Монографічний метод – спосіб відбору одиниць для статистичного 

спостереження, за якого детальному вивченню підлягає частина об‘єктів, 

що є типовою за низкою ознак. Монографічний метод передбачає поряд із 

отриманням кількісної інформації ще й якісне описання предмету 

дослідження. 

Нормальний розподіл – це симетричний розподіл, в якому максимуми значень 

випадкової величини концентруються навколо середньої величини. 

Визначається щільністю 
2
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1
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 , де а і σ – параметри 

розподілу. 

Нульова точка (або точка відліку) шкали позначається 0 і відповідає повній 

відсутності ознаки, що вимірюється.  

Обернений (зворотній) кореляційний зв'язок – зв'язок, за якого зі збільшенням 

факторної ознаки результативна ознака зменшується чи, навпаки, зі 

зменшенням факторної ознаки результативна зростає. 

Одиниця статистичної сукупності – це окремий елемент множини, який має 

всі властивості, що притаманні досліджуваній сукупності. Одиниця 

сукупності є носієм ознак, значення яких підлягають реєстрації. 

Наприклад: студенти університету – це сукупність, кожен студент – її 

елемент, який має спільні з іншими елементами ознаки: стать, вік, 

спеціальність, екзаменаційна оцінка тощо. 

Одиниця статистичного спостереження – це первинна одиниця, від якої 

одержують інформацію. 

Опитувальні методи – методи дослідження, отримання даних про стан 

суспільної думки, стан свідомості та поведінки людей, методи отримання 

початкової інформації, основані на усному чи письмовому зверненні до 

досліджуваної сукупності людей з питаннями, зміст яких представляє 

проблему дослідження на емпіричному рівні. До них відносяться бесіда, 

інтерв`ю, анкетування. 
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Парна кореляція – кореляційний зв'язок, при якому аналізують зв'язок між 

парою показників, один з яких факторний, другий — результативний. 

Парний коефіцієнт кореляції – показує ступінь тісноти зв'язку між двома 

ознаками при фіксованому значенні інших факторних ознак. 

Поведінкові науки (Behavioral Sciences) – науки, які пов'язані з поведінкою 

людини в суспільстві. До поведінкових наук відносяться: психологія, 

соціологія та ін. Останнім часом використовується більш широкий термін 

соціально-поведінкові науки, до яких відносять також педагогіку, 

політологію, економіку й ін. 

Помилка вибіркового спостереження – різниця між величиною параметра в 

генеральній сукупності та його величиною, обчисленою за результатами 

вибіркового спостереження. 

Помилка репрезентативності – різниця між показниками вибіркової та 

генеральної сукупностей. Ці помилки переважно пов'язані з неправильним 

вибором типових представників сукупності, тобто коли сукупність 

представлена нетиповими представниками. 

Помилки статистичного спостереження – це розбіжності між розмірами 

якогось показника, що встановлені за допомогою спостереження, і 

справжніми його розмірами. 

Поштове опитування – форма анкетування за допомогою пошти, що 

припускає розсилання анкет (за спеціально підібраними адресами) тим 

особам, які у сукупності репрезентують досліджуваний об'єкт. 

Пресове опитування – різновид анкетування, що здійснюється за допомогою 

періодичної преси. 

Процентилі – значення ознаки, які ділять ряд розподілу на сто частин. 

Прямий кореляційний зв'язок – зв'язок, при якому зміна факторної ознаки 

зумовлює зміну результативної ознаки в тому самому напрямку. 

Психологія – наука, що вивчає процеси та закономірності психічної діяльності. 

Ранг – порядковий номер відповідної одиниці сукупності у ранжованому ряді. 

Також: порядковий номер значення ознаки, розміщеного в порядку 

зростання чи спадання величини. 

Ранжування – процедура упорядкування об'єктів вивчення, що виконується на 

основі переваги значень ознаки в порядку зростання чи спадання. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Behavioral_Science_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
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Репрезентативна вибірка – вибіркова сукупність, яка достатньо точно 

відображає генеральну сукупність. 

Респондент (від лат. Respondere – відповідати, реагувати) – учасник інтерв'ю, 

соціологічного опитування, або психологічних тестів. Особа, яка 

відповідає на запитання інтерв'юера, кореспондента або анкети, 

опитуваний. Людина, яка виступає в ролі джерела первинної інформації 

про явища і процеси, які досліджуються. 

Розподіл t-Стьюдента –це закон розподілу нормованого відхилення при малих 

вибірках (n < 20). 

Розподіл χ
2
 (хі-квадрат) – це закон розподілу вибіркової дисперсії параметрів, 

які підпорядковуються закону нормального розподілу при малих вибірках. 

Середнє квадратичне відхилення (числова характеристика варіації ознаки) – 

міра надійності середньої величини. Характеризує середнє коливання 

ознаки в сукупності, зумовлене індивідуальними особливостями одиниць 

сукупності. Обчислюють добуванням квадратного кореня з дисперсії. 

Середнє лінійне відхилення – показник варіації, який становить середню з 

абсолютних відхилень усіх варіантів від середнього значення варіативної 

ознаки. 

Середня арифметична (числова характеристика центральної тенденції) – 

найбільш поширений вид середніх величин, який застосовують тоді, коли 

загальний обсяг варіативної ознаки для всієї сукупності становить суму 

індивідуальних значень усередненої ознаки. Визначають як відношення 

суми окремих значень ознаки до кількості одиниць сукупності. 

Соціограма – малюнок, на якому члени групи зображуються у вигляді або 

крапок, або геометричних фігур (квадратиків, ромбиків, трикутників, 

кружків тощо), які символізують їх посаду, стать, вік, національність тощо. 

Ці фігури з'єднуються стрілками, які відбивають характер їх відносин. 

Соціологія – вчення про суспільство. 

Соціометричні методики – це сукупність методик дослідження 

психоемоційних відносин один до одного членів соціальних груп, що 

характеризуються невеликою чисельністю і досвідом спільної 

життєдіяльності. 

Спостере ження (англ. observation) – метод наукового дослідження, що 

полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному) 
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та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про 

зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об'єкта. 

Статистика – це самостійна наука, яка вивчає кількісну сторону суспільних 

масових явищ у неперервному зв‘язку з їх якісним станом у конкретних 

історичних умовах місця та часу. 

Статистична гіпотеза – це гіпотеза про властивості (ознаки) генеральної 

сукупності, що перевіряється на основі вибірки. 

Статистична закономірність – це кількісна закономірність змін у просторі 

та часі масових явищ і процесів суспільного життя, які складаються з 

множини елементів (одиниць сукупності). Це форма прояву причинного 

зв‘язку, виражена у послідовності, регулярності, повторюваності подій, 

якщо причини (умови), що викликали ці події не змінюються або мають 

незначні зміни. 

Статистична оцінка параметра розподілу – наближене значення шуканої 

величини генеральної сукупності, встановлене на основі вибіркового 

спостереження. 

Статистична сукупність – це впорядкована множина існуючих елементів 

(однорідних у певному відношенні), поєднаних спільними, притаманними 

кожному елементу множини, властивостями, умовами та причинами 

існування і розвитку. 

Телевізійне експрес-опитування – метод збору не стільки соціологічної, 

скільки політологічної інформації, використовуваний ведучими 

політичних телевізійних програм. 

Телефонне опитування – специфічний синтез анкетування й інтерв'ювання, 

використовуваний, як правило, у рамках одного міста чи іншого 

населеного пункту. 

Теоретична крива розподілу – крива, що виражає загальну закономірність 

даного типу розподілу в чистому вигляді, що виключає вплив випадкових 

факторів. 

Тестування – різновид вибіркового опитування, яке проводиться з метою 

виявлення суттєвих ознак об‘єкта, засобів його функціонування, 

використовується в лабораторних експериментах, коли масове опитування 

через анкетування неможливе. Тестування інколи проводять двічі – на 

початковому етапі дослідження, де воно виконує діагностичну функцію, і при 
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завершенні дослідження, де воно виконує верифікаційну функцію. Тести 

складають так, щоб однозначно виявити ті чи інші властивості опитуваних. 

Упорядкованість шкали за спаданням (зростанням) означає, що одна позиція 

шкали, яка визначається числом і відповідає вираженості вимірюваної 

властивості, більша (менша) або рівна другій позиції, друга – третій і т.д. 

Центральна тенденція – це властивість значень досліджуваної ознаки 

групуватися навколо центра розподілу частот, статистичною 

характеристикою якого є середня величина. 

Часткові коефіцієнти кореляції – показники, які характеризують щільність 

зв'язку результативної ознаки з однією факторною ознакою за умови, що 

інші факторні ознаки перебувають на постійному рівні. Парний коефіцієнт 

кореляції між результативною і факторною ознаками, як правило, не 

дорівнює відповідному частковому коефіцієнту. 

Частота – кількість одиниць спостереження, що мають однакове значення 

ознаки. Іноді замість частот використовують частості. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЇ ЛАПЛАСА 
2

2

0

1
( )

2

x z

Ф x e dz




    

x Ф(x) x Ф(x) x Ф(x) x Ф(x) 

0,00 0,0000 0,26 0,1026 0,52 0,1985 0,78 0,2823 

0,01 0,0040 0,27 0,1064 0,53 0,2019 0,79 0,2852 

0,02 0,0080 0,28 0,1103 0,54 0,2054 0,80 0,2881 

0,03 0,0120 0,29 0,1141 0,55 0,2088 0,81 0,2910 

0,04 0,0160 0,30 0,1179 0,56 0,2123 0,82 0,2939 

0,05 0,0199 0,31 0,1217 0,57 0,2157 0,83 0,2967 

0,06 0,0239 0,32 0,1255 0,58 0,2190 0,84 0,2995 

0,07 0,0279 0,33 0,1293 0,59 0,2224 0,85 0,3023 

0,08 0,0319 0,34 0,1331 0,60 0,2257 0,86 0,3051 

0,09 0,0359 0,35 0,1368 0,61 0,2291 0,87 0,3078 

0,10 0,0398 0,36 0,1406 0,62 0,2324 0,88 0,3106 

0,11 0,0438 0,37 0,1443 0,63 0,2357 0,89 0,3133 

0,12 0,0478 0,38 0,1480 0,64 0,2389 0,90 0,3159 

0,13 0,0517 0,39 0,1617 0,65 0,2422 0,91 0,3186 

0,14 0,8557 0,40 0,1564 0,66 0,2454 0,92 0,3212 

0,15 0,0596 0,41 0,1691 0,67 0,2486 0,93 0,3238 

0,16 0,0636 0,42 0,1628 0,68 0,2517 0,94 0,3264 

0,17 0,0675 0,43 0,1664 0,69 0,2549 0,95 0,3289 

0,18 0,0714 0,44 0,1700 0,70 0,2580 0,96 0,3315 

0,19 0,0753 0,45 0,1736 0,71 0,2611 0,97 0,3340 

0,20 0,0793 0,46 0,1772 0,72 0,2642 0,98 0,3365 

0,21 0,0832 0,47 0,1808 0,73 0,2673 0,99 0,3389 

0,22 0,0871 0,48 0,1844 0,74 0,2703 1,00 0,3413 

0,23 0,0910 0,49 0,1879 0,75 0,2734 1,01 0,3438 

0,24 0,0948 0,50 0,1915 0,76 0,2764 1,02 0,3461 

0,25 0,0987 0,51 0,1950 0,77 0,2794 1,03 0,3485 
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 Додаток A (продовження) 

ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЇ ЛАПЛАСА 

2

2

0

1
( )

2

x z

Ф x e dz




    

x Ф(x) x Ф(x) x Ф(x) x Ф(x) 

1,04 0,3508 1,33 0,4082 1,62 0,4474 1,91 0,4719 

1,05 0,3531 1,34 0,4099 1,63 0,4484 1,92 0,4726 

1,06 0,3554 1,35 0,4115 1,64 0,4495 1,93 0,4732 

1,07 0,3577 1,36 0,4131 1,65 0,4505 1,94 0,4738 

1,08 0,3599 1,37 0,4147 1,66 0,4515 1,95 0,4744 

1,09 0,3621 1,38 0,4162 1,67 0,4525 1,96 0,4750 

1,10 0,3643 1,39 0,4177 1,68 0,4535 1,97 0,4756 

1,11 0,3665 1,40 0,4192 1,69 0,4545 1,98 0,4761 

1,12 0,3686 1,41 0,4207 1,70 0,4554 1,99 0,4767 

1,13 0,3708 1,42 0,4222 1,71 0,4564 2,00 0,4772 

1,14 0,3729 1,43 0,4236 1,72 0,4573 2,02 0,4783 

1,15 0,3749 1,44 0,4251 1,73 0,4582 2,04 0,4793 

1,16 0,3770 1,45 0,4265 1,74 0,4591 2,06 0,4803 

1,17 0,3790 1,46 0,4279 1,75 0,4599 2,08 0,4812 

1,18 0,3810 1,47 0,4292 1,76 0,4608 2,10 0,4821 

1,19 0,3830 1,48 0,4306 1,77 0,4616 2,12 0,4830 

1,20 0,3849 1,49 0,4319 1,78 0,4625 2,14 0,4838 

1,21 0,3869 1,50 0,4332 1,79 0,4633 2,16 0,4846 

1,22 0,3883 1,51 0,4345 1,80 0,4641 2,18 0,4854 

1,23 0,3907 1,52 0,4357 1,81 0,4649 2,20 0,4861 

1,24 0,3925 1,53 0,4370 1,82 0,4656 2,22 0,4868 

1,25 0,3944 1,54 0,4382 1,83 0,4664 2,24 0,4875 

1,26 0,3962 1,55 0,4394 1,84 0,4671 2,26 0,4881 

1,27 0,3980 1,56 0,4406 1,85 0,4678 2,28 0,4887 

1,28 0,3997 1,57 0,4418 1,86 0,4686 2,30 0,4893 

1,29 0,4015 1,58 0,4429 1,87 0,4693 2,32 0,4898 

1,30 0,4032 1,59 0,4441 1,88 0,4699 2,34 0,4904 

1,31 0,4049 1,60 0,4452 1,89 0,4706 2,36 0,4909 
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 Додаток A (закінчення) 

ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЇ ЛАПЛАСА 

2

2

0

1
( )

2

x z

Ф x e dz




    

x Ф(x) x Ф(x) x Ф(x) x Ф(x) 

1,32 0,4066 1,61 0,4463 1,90 0,4713 2,38 0,4913 

2,40 0,4918 2,60 0,4953 2,80 0,4974 3,20 0,49931 

2,42 0,4922 2,62 0,4956 2,82 0,4976 3,40 0,49966 

2,44 0,4927 2,64 0,4959 2,84 0,4977 3,60 0,49984 

2,46 0,4931 2,66 0,4961 2,86 0,4979 3,80 0,499928 

2,48 0,4934 2,68 0,4963 2,90 0,4981 4,00 0,499968 

2,50 0,4938 2,70 0,4965 2,92 0,4982 5,00 0,499997 

2,52 0,4941 2,72 0,4967 2,94 0,4984   

2,54 0,4945 2,74 0,4969 2,96 0,49846   

2,56 0,4948 2,76 0,4971 2,98 0,49856   

2,58 0,4951 2,78 0,4973 3,00 0,49865 x > 5 0,5 
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Додаток Б.  

ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ ( , 1)t j k n  ,  

що задовольняють рівність 
0

( ) 2 ( )

t

p t f x dt    

k = n – 1 
p(t) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 0,999 

1 0,158 0,326 0,510 0,727 1,00 1,376 1,963 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 63,662 

2 0,142 0,289 0,445 0,617 0,816 1,061 1,336 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 31,598 

3 0,137 0,277 0,424 0,584 0,765 0,978 1,250 2,638 2,353 3,182 4,541 5,841 12,941 

4 0,134 0,271 0,414 0,569 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,694 8,610 

5 0,132 0,257 0,408 0,559 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,859 

6 0,131 0,265 0,404 0,553 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,959 

7 0,130 0,263 0,401 0,549 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 5,405 

8 0,130 0,262 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041 

9 0,129 0,261 0,398 0,543 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781 

10 0,129 0,260 0,397 0,542 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587 

11 0,129 0,260 0,396 0,540 0,697 0,876 1,086 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,487 

12 0,128 0,259 0,395 0,539 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 4,318 

13 0,128 0,259 0,394 0,538 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,221 

14 0,128 0,258 0,393 0,537 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,140 

15 0,128 0,258 0,393 0,536 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073 

16 0,128 0,258 0,392 0,535 0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 4,015 

17 0,128 0,257 0,392 0,534 0,689 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,965 

18 0,127 0,257 0,392 0,534 0,688 0,862 1,067 1,330 1,734 2,103 2,552 2,872 3,922 

19 0,127 0,257 0,391 0,533 0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,883 

20 0,127 0,257 0,391 0,533 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,850 

21 0,127 0,257 0,391 0,532 0,686 0,859 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,819 

22 0,127 0,256 0,390 0,532 0,686 0,859 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,792 

23 0,127 0,256 0,390 0,532 0,685 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,767 

24 0,127 0,256 0,390 0,531 0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,745 

25 0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,857 1,058 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,725 

26 0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,707 

27 0,127 0,256 0,389 0,531 0,684 0,855 1,057 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,690 

28 0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,855 1,056 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674 

29 0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659 

30 0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646 
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Додаток В. 

ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ 2

1  ЗАЛЕЖНО ВІД ІМОВІРНОСТІ 2 2

1( )P    

Число 

степенів 

свободи, k 

2 2

1( )P    

0,2 0,10 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 

1 1,64 2,7 3,8 5,4 6,6 7,9 9,5 10,83 

2 3,22 4,6 6,0 7,8 9,2 11,6 12,4 13,8 

3 4,64 6,3 7,8 9,8 11,3 12,8 14,6 16,3 

4 6,0 7,8 9,5 11,7 13,3 14,9 16,9 18,5 

5 7,3 9,2 11,1 13,4 15,1 16,3 18,9 20,5 

6 8,6 10,6 12,6 15,0 16,8 18,6 20,7 22,5 

7 9,8 12,0 14,1 16,6 18,5 20,3 22,6 24,3 

8 11,0 13,4 15,5 18,2 20,1 21,9 24,3 26,1 

9 12,2 14,7 16,9 19,7 21,7 23,6 26,1 27,9 

10 13,4 16,0 18,3 21,2 23,2 25,2 27,7 29,6 

11 14,6 17,3 19,7 22,6 24,7 26,8 29,4 31,3 

12 15,8 18,5 21,0 24,1 26,2 28,3 31,0 32,9 

13 17,0 19,8 22,4 25,5 27,7 29,8 32,5 34,5 

14 18,2 21,1 23,7 26,9 29,1 31,0 34,0 36,1 

15 19,3 22,3 25,0 28,3 30,6 32,5 35,5 37,7 

16 20,5 23,5 26,3 29,6 32,0 34,0 37,0 39,2 

17 21,6 24,8 27,6 31,0 33,4 35,5 38,5 40,8 

18 22,8 26,0 28,9 32,3 34,8 37,0 40,0 42,3 

19 23,9 27,3 30,1 33,7 36,2 38,5 41,5 43,8 

20 25,0 28,4 31,4 35,0 37,6 40,0 43,0 45,3 

21 26,2 29,6 32,7 36,3 38,9 41,5 44,5 46,8 

22 27,3 30,8 33,9 38,7 40,3 42,5 46,0 48,3 

23 28,4 32,0 35,2 39,0 41,6 44,0 47,5 49,7 

24 29,6 33,2 36,4 40,3 43,0 45,5 48,5 51,2 

25 30,7 34,4 37,7 41,6 44,3 47,0 50,0 52,6 

26 31,8 35,6 38,9 42,9 45,6 48,0 51,5 54,1 

27 32,9 36,7 40,1 44,1 47,0 49,5 53,0 55,5 

28 34,0 37,9 41,3 45,4 48,3 51,0 54,5 56,9 

29 35,1 39,1 42,6 46,7 49,6 52,5 56,0 58,3 

30 36,3 40,3 43,8 48,0 50,9 54,0 57,5 59,7 
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Додаток В (закінчення)  

ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ 2

2  ЗАЛЕЖНО ВІД ІМОВІРНОСТІ 
2 2

2( )P    

Число 

степенів 

свободи, 

k 

2 2

2( )P    

0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 

1 0,00016 0,0006 0,0039 0,016 0,064 0,148 0,455 1,07 

2 0,020 0,040 0,103 0,211 0,446 0,713 1,386 2,41 

3 0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424 2,366 3,66 

4 0,30 0,43 0,71 1,06 1,65 2,19 3,36 4,9 

5 0,55 0,76 1,14 1,61 2,34 3,0 4,35 6,1 

6 0,87 1,13 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,2 

7 1,24 1,56 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,4 

8 1,65 2,03 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,5 

9 2,09 2,563 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,7 

10 2,56 3,06 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,8 

11 3,1 3,6 4,6 5,6 7,0 8,1 10,3 12,9 

12 3,6 4,2 5,2 6,3 7,8 9,0 11,3 14,0 

13 4,1 4,8 5,9 7,0 8,6 9,9 12,3 15,1 

14 4,7 5,4 6,6 7,8 9,5 10,8 13,3 16,2 

15 5,2 6,0 7,3 8,5 10,3 11,7 14,3 17,3 

16 5,8 6,6 8,0 9,3 11,2 12,6 15,3 18,4 

17 6,4 7,3 8,7 10,1 12,0 13,5 16,3 19,5 

18 7,0 7,9 9,4 10,9 12,9 14,4 17,3 20,6 

19 7,6 8,6 10,1 11,7 13,7 15,4 18,3 21,7 

20 8,3 9,2 10,9 12,4 14,6 16,3 19,3 22,8 

21 8,9 9,9 11,6 13,2 15,4 17,2 20,3 23,9 

22 9,5 10,6 12,3 14,0 16,3 18,1 21,3 24,9 

23 10,2 10,3 13,1 14,8 17,2 19,0 22,3 26,0 

24 10,9 12,0 13,8 15,7 18,1 19,9 23,3 27,1 

25 11,5 12,7 14,6 16,5 18,9 20,9 24,3 28,1 

26 12,2 13,4 15,4 17,3 19,8 21,8 25,3 29,3 

27 12,9 14,1 16,2 18,1 20,7 22,7 26,3 30,3 

28 13,6 14,8 16,9 18,9 21,6 23,6 27,3 31,4 

29 14,3 15,6 17,7 19,8 22,5 24,6 28,3 32,5 

30 15,0 16,3 18,5 20,6 23,4 25,5 29,3 33,5 
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Додаток Г. 

ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ ( , )q q n   

 

n 
 

n 
 

0,95 0,99 0,999 0,95 0,99 0,999 

5 1,37 2,67 5,64 20 0,37 0,58 0,88 

6 1,09 2,01 3,88 25 0,32 0,49 0,73 

7 0,92 1,62 2,98 30 0,28 0,43 0,63 

8 0,80 1,38 2,42 35 0,26 0,38 0,56 

9 0,71 1,20 2,06 40 0,24 0,35 0,50 

10 0,65 1,08 1,80 45 0,22 0,32 0,46 

11 0,59 0,98 1,60 50 0,21 0,30 0,43 

12 0,55 0,90 1,45 60 0,188 0,269 0,38 

13 0,52 0,83 1,33 70 0,174 0,245 0,34 

14 0,48 0,78 1,23 80 0,161 0,226 0,31 

15 0,46 0,73 1,15 90 0,151 0,211 0,29 

16 0,44 0,70 1,07 100 0,143 0,198 0,27 

17 0,42 0,66 1,01 150 0,115 0,160 0,211 

18 0,40 0,63 0,96 200 0,099 0,136 0,185 

19 0,39 0,60 0,92 250 0,089 0,120 0,162 
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Додаток Д. 

КРИТИЧНІ ТОЧКИ t-РОЗПОДІЛУ СТЬЮДЕНТА  

Число степенів 

вільності, k 

Рівень значущості,  

0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001 

1 3,08 6,31 12,7 31,82 63,66 127,32 636,62 

2 1,89 2,92 4,30 6,97 9,93 14,09 31,60 

3 1,64 2,35 3,18 4,54 5,84 7,45 12,94 

4 1,53 2,13 2,78 3,75 4,60 5,60 8,61 

5 1,48 2,02 2,57 3,37 4,03 4,77 6,86 

6 1,44 1,94 2,45 3,14 3,71 4,32 5,96 

7 1,42 1,90 2,36 3,00 3,50 4,03 5,41 

8 1,40 1,86 2,31 2,90 3,36 3,83 5,04 

9 1,38 1,83 2,26 2,82 3,25 3,69 4,78 

10 1,37 1,81 2,23 2,76 3,17 3,58 4,59 

11 1,36 1,80 2,20 2,72 3,11 3,50 4,44 

12 1,36 1,78 2,18 2,68 3,05 3,43 4,32 

13 1,35 1,77 2,16 2,65 3,01 3,37 4,22 

14 1,34 1,76 2,14 2,62 2,98 3,33 4,14 

15 1,34 1,75 2,13 2,60 2,95 3,29 4,07 

16 1,34 1,75 2,12 2,58 2,92 3,25 4,02 

17 1,33 1,74 2,11 2,57 2,90 3,22 3,97 

18 1,33 1,73 2,10 2,55 2,88 3,20 3,92 

19 1,33 1,73 2,09 2,54 2,86 3,17 3,88 

20 1,33 1,73 2,09 2,53 2,85 3,15 3,85 

21 1,32 1,72 2,08 2,52 2,83 3,14 3,82 

22 1,32 1,72 2,07 2,51 2,82 3,12 3,79 

23 1,32 1,71 2,07 2,50 2,81 3,10 3,77 

24 1,32 1,71 2,06 2,49 2,80 3,09 3,75 

25 1,32 1,71 2,06 2,48 2,79 3,08 3,73 

26 1,32 1,71 2,06 2,48 2,78 3,07 3,71 

27 1,31 1,70 2,05 2,47 2,77 3,06 3,69 

28 1,31 1,70 2,05 2,47 2,76 3,05 3,67 

29 1,31 1,70 2,04 2,46 2,76 3,04 3,66 

30 1,31 1,70 2,04 2,46 2,75 3,03 3,65 

40 1,30 1,68 2,02 2,42 2,70 2,97 3,55 

60 1,30 1,67 2,00 2,39 2,66 2,91 3,46 

120 1,29 1,66 1,98 2,36 2,62 2,86 3,37 

 1,28 1,64 1,96 2,33 2,58 2,81 3,29 
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Додаток Е. 

КРИТИЧНІ ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ 
2  

Число 

степенів 

вільності, k 

Рівень значущості,  

0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,999 

1 6,6 5,0 3,8 0,0039 0,00098 0,00016 

2 9,2 7,4 6,0 0,103 0,051 0,020 

3 11,3 9,4 7,8 0,352 0,216 0,115 

4 13,3 11,1 9,5 0,711 0,484 0,297 

5 15,1 12,8 11,1 1,15 0,831 0,554 

6 16,8 14,4 12,6 1,64 1,24 0,872 

7 18,5 16,0 14,1 2,17 1,69 1,24 

8 20,1 17,5 15,5 2,73 2,18 1,65 

9 21,7 19,0 16,9 3,33 2,70 2,09 

10 23,2 20,5 18,3 3,94 3,25 2,56 

11 24,7 21,9 19,7 4,57 3,82 3,05 

12 26,2 23,3 21,0 5,23 4,40 3,57 

13 27,7 24,7 22,4 5,89 5,01 4,11 

14 29,1 26,1 23,7 6,57 5,63 4,66 

15 30,6 27,5 25,0 7,26 6,26 5,23 

16 32,0 28,8 26,3 7,96 6,91 5,81 

17 33,4 30,2 27,6 8,67 7,56 6,41 

18 34,8 31,5 28,9 9,39 8,23 7,01 

19 36,2 32,9 30,1 10,1 8,91 7,63 

20 37,6 34,2 31,4 10,9 9,59 8,26 

21 38.9 35,5 32,7 11,6 10,3 8,90 

22 40,3 36,8 33,9 12,3 11,0 9,54 

23 41,6 38,1 35,2 13,1 11,7 10,2 

24 43,0 39,4 36,4 13,8 12,4 10,9 

25 44,3 40,6 37,7 14,6 13,1 11,5 

26 45,6 41,9 38,9 15,4 13,8 12,2 

27 47,0 43,2 40,1 16,2 14,6 12,9 

28 48,3 44,5 41,3 16,9 15,3 13,6 

29 49,6 45,7 42,6 17,7 16,0 14,3 

30 60,9 47,0 43,8 18,5 16,8 15,0 
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Додаток Ж.  

КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ Т ВІЛКОКСОНА  

 

―Типовий‖ зсув достовірно переважає за інтенсивністю, якщо Твип нижче або 

дорівнює Т0,05, і тим більш достовірно переважає, якщо Темп нижче або 

дорівнює Т0,01. 

 

 p   p 

п 0,05 0,01  п 0,05 0,01 

5 0 -  28 130 101 

6 2 -  29 140 110 

7 3 0  30 151 120 

8 5 1  31 163 130 

9 8 3  32 175 140 

10 10 5  33 187 151 

11 13 7  34 200 162 

12 17 9  35 213 173 

13 21 12  36 227 185 

14 25 15  37 241 198 

15 30 19  38 256 211 

16 35 23  39 271 224 

17 41 27  40 286 238 

18 47 32  41 302 252 

19 53 37  42 319 266 

20 60 43  43 336 281 

21 67 49  44 353 296 

22 75 55  45 371 312 

23 83 62  46 389 328 

24 91 69  47 407 345 

25 100 76  48 426 362 

26 110 84  49 446 379 

27 119 92  50 466 397 

 

 

  



216 

Додаток И. 

 КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ Q РОЗЕНБАУМА  
 

Відмінності між двома вибірками можна вважати достовірними 

(р<=0.05), якщо Qэмп дорівнює або більше критичного значення Q0.05, і тим 

більш достовірними (p<=0.01), якщо Qэмп дорівнює або більше критичного 

значення Q0.01. 
 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

P=0.05 

11 6                

12 6 6               

13 6 6 6              

14 7 7 6 6             

15 7 7 6 6 6            

16 8 7 7 7 6 6           

17 7 7 7 7 7 7 7          

18 7 7 7 7 7 7 7 7         

19 7 7 7 7 7 7 7 7 7        

20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7       

21 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7      

22 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7     

23 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7    

24 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7   

25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7  

26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 

Р=0.01 

11 9                

12 9 9               

13 9 9 9              

14 9 9 9 9             

15 9 9 9 9 9            

16 9 9 9 9 9 9           

17 10 9 9 9 9 9 9          

18 10 10 9 9 9 9 9 9         

19 10 10 10 9 9 9 9 9 9        

20 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9       

21 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9      

22 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9     

23 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9    

24 12 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9   

25 12 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9  

26 12 12 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 
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Додаток К.  

КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ U МАННА-УІТНІ  

 

Різницю між двома вибірками можна вважати значимою (p0,05), якщо Uемп 

нижче або дорівнює U0,05, і тим більше достовірною (p0,01), якщо Uемп нижче 

або дорівнює U0,01. 

 
n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

n2 p=0,05 

3 – 0                  

4 – 0 1                 

5 0 1 2 4                

6 0 2 3 5 7               

7 0 2 4 6 8 11              

8 1 3 5 8 10 13 15             

9 1 4 6 9 12 15 18 21            

10 1 4 7 11 14 17 20 24 27           

11 1 5 8 12 16 19 23 27 31 34          

12 2 5 9 13 17 21 26 30 34 38 42         

13 2 6 10 15 19 24 28 33 37 42 47 51        

14 3 7 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61       

15 3 7 12 18 23 28 33 39 44 50 55 61 66 72      

16 3 8 14 19 25 30 36 42 48 54 60 65 71 77 83     

17 3 9 15 20 26 33 39 45 51 57 64 70 77 83 89 96    

18 4 9 16 22 28 35 41 48 55 61 68 75 82 88 95 102 109   

19 4 10 17 23 30 37 44 51 58 65 72 80 87 94 101 109 116 123  

20 4 11 18 25 32 39 47 54 62 69 77 84 92 100 107 115 123 130 138 

p=0,01 

5 - - 0 1                

6 - - 1 2 3               

7 – 0 1 3 4 6              

8 – 0 2 4 6 7 9             

9 – 1 3 5 7 9 11 14            

10 – 1 3 6 8 11 13 16 19           

11 – 1 4 7 9 12 15 18 22 25          

12 – 2 5 8 11 14 17 21 24 28 31         

13 0 2 5 9 12 16 20 23 27 31 35 39        

14 0 2 6 10 13 17 22 26 30 34 38 43 47       

15 0 3 7 11 15 19 24 28 33 37 42 47 51 56      

16 0 3 7 12 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66     

17 0 4 8 13 18 23 28 33 38 44 49 55 60 66 71 77    

18 0 4 9 14 19 24 30 36 41 47 53 59 65 70 76 82 88   

19 1 4 9 15 20 26 32 38 44 50 56 63 69 75 82 88 94 101  

20 1 5 10 16 22 28 34 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100 107 114 
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Додаток К (продовження)  

КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ U МАННА-УІТНІ 

Критичні значення для р=0,05 

n1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

n2                                     

21 19 26 34 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 130 138 146 154 

22 20 28 36 44 52 60 69 77 85 94 102 111 119 128 136 145 154 162 

23 21 29 37 46 55 63 72 81 90 99 107 116 125 134 143 152 161 170 

24 22 31 39 48 57 66 75 85 94 103 113 122 131 141 150 160 169 179 

25 23 32 41 50 60 69 79 89 98 108 118 128 137 147 157 167 177 187 

26 24 33 43 53 62 72 82 93 103 113 123 133 143 154 164 174 185 195 

27 25 35 45 55 65 75 86 96 107 118 128 139 150 160 171 182 193 203 

28 26 36 47 57 68 79 89 100 111 122 133 144 156 167 178 189 200 212 

29 27 38 48 59 70 82 93 104 116 127 139 150 162 173 185 196 208 220 

30 28 39 50 62 73 85 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 

31 29 41 52 64 76 88 100 112 124 137 149 161 174 186 199 211 224 236 

32 30 42 54 66 78 91 103 116 129 141 154 167 180 193 206 219 232 245 

33 31 43 56 68 81 94 107 120 133 146 159 173 186 199 213 226 239 253 

34 32 45 58 71 84 97 110 124 137 151 164 178 192 206 219 233 247 261 

35 33 46 59 73 86 100 114 128 142 156 170 184 198 212 226 241 255 269 

36 35 48 61 75 89 103 117 132 146 160 175 189 204 219 233 248 263 278 

37 36 49 63 77 92 106 121 135 150 165 180 195 210 225 240 255 271 286 

38 37 51 65 79 94 109 124 139 155 170 185 201 216 232 247 263 278 294 

39 38 52 67 82 97 112 128 143 159 175 190 206 222 238 254 270 286 302 

40 39 53 69 84 100 115 131 147 163 179 196 212 228 245 261 278 294 311 

Критичні значення для р=0,01 

21 10 16 22 29 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 113 120 127 

22 10 17 23 30 37 45 52 59 66 74 81 89 96 104 111 119 127 134 

23 11 18 25 32 39 47 55 62 70 78 86 94 102 109 117 125 133 141 

24 12 19 26 34 42 49 57 66 74 82 90 98 107 115 123 132 140 149 

25 12 20 27 35 44 52 60 69 77 86 95 103 112 121 130 138 147 156 

26 13 21 29 37 46 54 63 72 81 90 99 108 117 126 136 145 154 163 

27 14 22 30 39 48 57 66 75 85 94 103 113 122 132 142 151 161 171 

28 14 23 32 41 50 59 69 78 88 98 108 118 128 138 148 158 168 178 

29 15 24 33 42 52 62 72 82 92 102 112 123 133 143 154 164 175 185 

30 15 25 34 44 54 64 75 85 95 106 117 127 138 149 160 171 182 192 

31 16 26 36 46 56 67 77 88 99 110 121 131 143 155 166 177 188 200 

32 17 27 37 47 58 69 80 91 103 114 126 137 149 160 172 184 195 207 

33 17 28 38 49 60 72 83 95 106 118 130 142 154 166 178 190 202 214 

34 18 29 40 51 62 74 86 98 110 122 134 147 159 172 184 197 209 222 

35 19 30 41 53 64 77 89 101 114 126 139 152 164 177 190 203 216 229 

36 19 31 42 54 67 79 92 104 117 130 143 156 170 183 196 210 223 236 

37 20 32 44 56 69 81 95 108 121 134 148 161 175 189 202 216 230 244 

38 21 33 45 58 71 84 97 111 125 138 152 166 180 194 208 223 237 251 

39 21 34 46 59 73 86 100 114 128 142 157 171 185 200 214 229 244 258 

40 22 35 48 61 75 89 103 117 132 146 161 176 191 206 221 236 251 266 
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Додаток К (продовження)  

КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ U МАННА-УІТНІ 

Критичні значення для р=0,05 

n1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

n2                                       

21                                       

22 171                                     

23 180 189                                   

24 188 198 207                                 

25 197 207 217 227                               

26 206 216 226 237 247                             

27 214 225 236 247 258 268                           

28 223 234 245 257 268 279 291                         

29 232 243 255 267 278 290 302 314                       

30 240 252 265 277 289 301 313 326 338                     

31 249 261 274 287 299 312 325 337 350 363                   

32 258 271 284 297 310 323 336 349 362 375 389                 

33 266 280 293 307 320 334 347 361 374 388 402 415               

34 275 289 303 317 331 345 359 373 387 401 415 429 443             

35 284 298 312 327 341 356 370 385 399 413 428 442 457 471           

36 292 307 322 337 352 367 381 396 411 426 441 456 471 486 501         

37 301 316 332 347 362 378 393 408 424 439 454 470 485 501 516 531       

38 310 325 341 357 373 388 404 420 436 452 467 483 499 515 531 547 563     

39 318 335 351 367 383 399 416 432 448 464 481 497 513 530 546 562 579 595   

40 327 344 360 377 394 410 427 444 460 477 494 511 527 544 561 578 584 611 628 

Критичні значення для р=0,01 

21                                       

22 142                                     

23 150 158                                   

24 154 166 174                                 

25 165 174 183 192                               

26 173 182 191 201 210                             

27 180 190 200 209 219 229                           

28 188 198 208 218 229 239 249                         

29 196 206 217 227 238 249 259 270                       

30 203 214 225 236 247 258 270 281 292                     

31 211 223 234 245 257 268 280 291 303 314                   

32 219 231 242 254 266 278 290 302 314 326 338                 

33 227 239 251 263 276 288 300 313 325 337 350 362               

34 234 247 260 272 285 298 311 323 336 349 362 375 387             

35 242 255 268 281 294 308 321 334 347 360 374 387 400 413           

36 250 263 277 290 304 318 331 345 358 372 386 399 413 427 440         

37 258 271 285 299 313 327 341 355 370 384 398 412 426 440 454 468       

38 265 280 294 308 323 337 352 366 381 395 410 424 439 453 468 482 497     

39 173 288 303 317 332 347 362 377 392 407 422 437 452 467 482 497 512 527   

40 281 296 311 326 342 357 372 388 403 418 434 449 465 480 495 511 526 542 557 
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Додаток К (закінчення)  

КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ U МАННА-УІТНІ 

n1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

n2 Критичні значення для р=0,01 

41 40 55 70 86 102 118 135 151 168 184 201 218 234 251 268 285 302 319 

42 41 56 72 88 105 121 138 155 172 189 206 223 240 258 275 292 310 327 

43 42 58 74 91 107 124 142 159 176 194 211 229 247 264 282 300 318 335 

44 43 59 76 93 110 128 145 163 181 199 216 235 253 271 289 307 325 344 

45 44 61 78 95 113 131 149 167 185 203 222 240 259 277 296 315 333 352 

46 45 62 80 97 115 134 152 171 189 208 227 246 265 284 303 322 341 360 

47 46 64 81 100 118 137 156 175 194 213 232 251 271 290 310 329 349 369 

48 47 65 83 102 121 140 159 178 198 218 237 257 277 297 317 337 357 377 

49 48 66 85 104 123 143 163 182 202 222 243 263 283 303 324 344 365 385 

50 49 68 87 106 126 146 166 186 207 227 248 268 289 310 331 352 372 393 

51 50 69 89 109 129 149 170 190 211 232 253 274 295 316 338 359 380 402 

52 51 71 91 111 131 152 173 194 215 237 258 280 301 323 345 366 388 410 

53 52 72 92 113 134 155 177 198 220 241 263 285 307 329 352 374 396 418 

54 53 74 94 115 137 158 180 202 224 246 269 291 313 336 359 381 404 427 

55 54 75 96 118 139 161 184 206 228 251 274 297 319 342 365 389 412 435 

56 55 76 98 120 142 164 187 210 233 256 279 302 326 349 372 396 420 443 

57 57 78 100 122 145 167 191 214 237 261 284 308 332 355 379 403 427 451 

58 58 79 102 124 147 171 194 218 241 265 289 314 338 362 386 411 435 460 

59 59 81 103 127 150 174 198 222 246 270 295 319 344 369 393 418 443 468 

60 60 82 105 129 153 177 201 225 250 275 300 325 350 375 400 426 451 476 

Критичні значення для р=0,01 

41 23 36 49 63 77 91 106 121 136 151 166 181 196 211 227 242 258 273 

42 23 37 50 65 79 94 109 124 139 155 170 186 201 217 233 249 265 280 

43 24 38 52 66 81 96 112 127 143 159 175 190 207 223 239 255 271 288 

44 25 39 53 68 83 99 115 130 146 163 179 195 212 228 245 262 278 295 

45 25 40 54 70 85 101 117 134 150 167 183 200 217 234 251 268 285 303 

46 26 41 56 71 87 104 120 137 154 171 188 205 222 240 257 275 292 310 

47 27 42 57 73 90 106 123 140 157 175 192 210 228 245 263 281 299 317 

48 27 43 58 75 92 109 126 143 161 179 197 215 233 251 269 288 306 325 

49 28 44 60 77 94 111 129 147 165 183 201 220 238 257 276 294 313 332 

50 29 45 61 78 96 114 132 150 168 187 206 225 244 263 282 301 320 339 

51 29 46 63 80 98 116 135 153 172 191 210 229 249 268 288 307 327 347 

52 30 47 64 82 100 119 137 157 176 195 215 234 254 274 294 314 334 354 

53 31 48 65 83 102 121 140 160 179 199 219 239 259 280 300 320 341 361 

54 31 49 67 85 104 124 143 163 183 203 224 244 265 285 306 327 348 369 

55 32 50 68 87 106 126 146 166 187 207 228 249 270 291 312 333 355 376 

56 33 51 69 89 108 129 149 171 190 211 233 254 275 297 318 340 362 384 

57 33 52 71 90 111 131 152 173 194 215 237 259 281 302 324 347 369 391 

58 34 53 72 92 113 133 155 176 198 220 242 264 286 308 331 353 376 398 

59 34 54 73 94 115 136 158 179 201 224 246 268 291 314 337 360 383 406 

60 35 55 75 96 117 138 160 183 205 228 250 273 296 320 343 366 390 413 
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Додаток Л. 

КРИТИЧНІ ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ ФІШЕРА (F-РОЗПОДІЛУ) 

Рівень значущості 0,05 

k1 

   k2 
1 2 3 4 5 6 12 24  

1 164,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 244,9 249,0 254,3 

2 18,5 9,2 19,2 19,3 19,3 19,3 19,4 19,5 19,5 

3 10,1 9,6 9,3 9,1 9,0 8,9 8,7 8,6 8,5 

4 7,7 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2 5,9 5,8 5,6 

5 6,6 5,8 5,4 5,2 5,1 5,0 4,7 4,5 4,4 

6 6,0 5,1 4,8 4,5 4,4 4,3 4,0 3,8 3,7 

7 5,6 4,7 4,4 4,1 4,0 3,9 3,6 3,4 3,2 

8 5,3 4,5 4,1 3,8 3,7 3,6 3,3 3,1 2,9 

9 5,1 4,3 3,9 3,6 3,5 3,4 3,1 2,9 2,7 

10 5,0 4,1 3,7 3,5 3,3 3,2 2,9 2,7 2,5 

11 4,8 4,0 3,6 3,4 3,2 3,1 2,8 2,6 2,4 

12 4,8 3,9 3,5 3,3 3,1 3,0 2,7 2,5 2,3 

13 4,7 3,8 3,4 3,2 3,0 2,9 2,6 2,4 2,2 

14 4,6 3,7 3,3 3,1 3,0 2,9 2,5 2,3 2,1 

15 4,5 3,7 3,3 3,1 2,9 2,8 2,5 2,3 2,1 

16 4,5 3,6 3,2 3,0 2,9 2,7 2,4 2,2 2,0 

17 4,5 3,6 3,2 3,0 2,8 2,7 2,4 2,2 2,0 

18 4,4 3,6 3,2 2,9 2,8 2,7 2,3 2,1 1,9 

19 4,4 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,3 2,1 1,8 

20 4,4 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,3 2,1 1,8 

22 4,3 3,4 3,1 2,8 2,7 2,6 2,2 2,0 1,8 

24 4,3 3,4 3,0 2,8 2,6 2,5 2,2 2,0 1,7 

26 4,2 3,4 3,0 2,7 2,6 2,4 2,1 1,9 1,7 

28 4,2 3,3 2,9 2,7 2,6 2,4 2,1 1,9 1,6 

30 4,2 3,3 2,9 2,7 2,5 2,4 2,1 1,9 1,6 

40 4,1 3,2 2,9 2,6 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 

60 4,0 3,2 2,8 2,5 2,4 2,3 1,9 1,7 1,4 

120 3,9 3,1 2,7 2,5 2,3 2,2 1,8 1,6 1,3 

 3,8 3,0 2,6 2,4 2,2 2,1 1,8 1,5 1,0 

 



222 

 Додаток Л (продовження) 

КРИТИЧНІ ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ ФІШЕРА (F-РОЗПОДІЛУ) 

Рівень значущості 0,01 

k1 

   k2 
1 2 3 4 5 6 8 12 24  

1 4052 4999 5403 5625 5764 5859 5981 6106 6234 6366 

2 98,5 99,0 99,2 99,3 99,3 99,4 99,3 99,4 99,5 99,5 

3 34,1 30,8 29,5 28,7 28,2 27,9 27,5 27,1 26,6 26,1 

4 21,2 18,0 16,7 16,0 15,5 15,2 14,8 14,4 13,9 13,5 

5 16,3 13,3 12,1 11,4 11,0 10,7 10,3 9,9 9,5 9,0 

6 13,7 10,9 9,8 9,2 8,8 8,5 8,1 7,7 7,3 6,9 

7 12,3 9,6 8,5 7,9 7,5 7,2 6,8 6,5 6,1 5,7 

8 11,3 8,7 7,6 7,0 6,6 6,4 6,0 5,7 5,3 4,9 

9 10,6 8,0 7,0 6,4 6,1 5,8 5,5 5,1 4,7 4,3 

10 10,0 7,6 6,6 6,0 5,6 5,4 5,1 4,7 4,3 3,9 

11 9,7 7,2 6,2 5,7 5,3 5,1 4,7 4,4 4,0 3,6 

12 9,3 6,9 6,0 5,4 5,1 4,8 4,5 4,2 3,8 3,4 

13 9,1 6,7 5,7 5,2 4,9 4,6 4,3 4,0 3,6 3,2 

14 8,9 6,5 5,6 5,0 4,7 4,5 4,1 3,8 3,4 3,0 

15 8,7 6,4 5,4 4,9 4,6 4,3 4,0 3,7 3,3 2,9 

16 8,5 6,2 5,3 4,8 4,4 4,2 3,9 3,6 3,2 2,8 

17 8,4 6,1 5,2 4,7 4,3 4,1 3,8 3,5 3,1 2,7 

18 8,3 6,0 5,1 4,6 4,3 4,0 3,7 3,4 3,0 2,6 

19 8,2 5,9 5,0 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 2,9 2,4 

20 8,1 5,9 4,9 4,4 4,1 3,9 3,6 3,2 2,9 2,4 

22 7,9 5,7 4,8 4,3 4,0 3,8 3,5 3,1 2,8 2,3 

24 7,8 5,6 4,7 4,2 3,9 3,7 3,3 3,0 2,7 2,2 

26 7,7 5,5 4,6 4,1 3,8 3,6 3,3 3,0 2,6 2,1 

28 7,6 5,5 4,6 4,1 3,8 3,5 3,2 2,9 2,5 2,1 

30 7,6 5,4 4,5 4,0 3,7 3,5 3,2 2,8 2,5 2,0 

40 7,3 5,2 4,3 3,8 3,5 3,3 3,0 2,7 2,3 1,8 

60 7,1 5,0 4,1 3,7 3,3 3,1 2,8 2,5 2,1 1,6 

120 6,9 4,8 4,0 3,5 3,2 3,0 2,7 2,3 2,0 1,4 

 6,6 4,6 3,8 3,3 3,0 2,8 2,5 2,2 1,8 1,0 
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 Додаток Л (закінчення) 

КРИТИЧНІ ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ ФІШЕРА (F-РОЗПОДІЛУ) 

Рівень значущості 0,001 

k1 

k2 
1 2 3 4 5 6 8 12 24  

1 Змінюється від 400 000 до 600 000 

2 998 999 999 999 999 999 999 999 999 999 

3 167 148 141 137 135 133 131 128 126 123 

4 74,1 61,3 56,2 53,4 51,7 50,5 49,0 47,4 45,8 44,1 

5 47,0 36,6 33,2 31,1 29,8 28,8 27,6 26,4 25,1 23,8 

6 35,5 27,0 23,7 21,9 20,8 20,0 19,0 18,0 16,9 15,8 

7 29,2 21,7 18,8 17,2 16,2 15,5 14,6 13,7 12,7 11,7 

8 25,4 18,5 15,8 14,4 13,5 12,9 12,0 11,2 10,3 9,3 

9 22,9 16,4 13,9 12,6 11,7 11,1 10,4 9,6 8,7 7,8 

10 21,0 14,9 12,6 11,3 10,5 9,9 9,2 8,5 7,6 6,8 

11 19,7 13,8 11 ,6 10,4 9,6 9,1 8,3 7,6 6,9 6,0 

12 18,6 13,0 10,8 9,6 8,9 8,4 7,7 7,0 6,3 5,4 

13 17,8 12,3 10,2 9,1 8,4 7,9 7,2 6,5 5,8 5,0 

14 17,1 11,8 9,7 8,6 7,9 7,4 6,8 6,1 5,4 4,6 

15 16,6 11,3 9,3 8,3 7,6 7,1 6,5 5,8 5,1 4,3 

16 16,1 11,0 9,0 7,9 7,3 6,8 6,2 5,6 4,9 4,1 

17 15,7 10,7 8,7 7,7 7,0 6,6 6,0 5,3 4,6 3,9 

18 15.4 10,4 8,5 7,5 6,8 6,4 5,8 5,1 4,5 3,7 

19 15,1 10,2 8,3 7,3 6,6 6,2 5,6 5,0 4,3 3,5 

20 14,8 10,0 8,1 7,1 6,5 6,0 5,4 4,8 4,2 3,4 

22 14,4 9,6 7,8 6,8 6,2 5,8 5,2 4,6 3,9 3,2 

24 14,0 9,3 7,6 6,6 6,0 5,6 5,0 4,4 3,7 3,0 

26 13,7 9,1 7,4 6,4 5,8 5,4 4,8 4,2 3,6 2,8 

28 13,5 8,9 7,2 6,3 5,7 5,2 4,7 4,1 3,5 2,7 

30 13,3 8,8 7,1 6,1 5,5 5,1 4,6 4,0 3,4 2,6 

40 12,6 8,2 6,6 5,7 5,1 4,7 4,2 3,6 3,0 2,2 

60 12,0 7,8 6,2 5,3 4,8 4,4 3,9 3,3 2,7 1,9 

120 11,4 7,3 5,8 5,0 4,4 4,0 3,5 3,0 2,4 1,6 

 10,8 6,9 5,4 4,6 4,1 3,7 3,3 2,7 2,1 1,0 
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