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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ПАКЕТІВ
ДЛЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ 

У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГИ»
Розглянуто питання вибору програмних математичних пакетів для здійснення однофакторного ди

сперсійного аналізу в психологічних дослідженнях. Наведено приклад вирішення задачі за допомогою 
калькулятора Excel, пакету аналізу Excel та модуля STSTISTICA, порівняння яких дозволяє вибрати на- 
йопгимальніший. Акцентується увага на тому, що пакети аналізу вимагають розуміння математичної суті 
задачі і можуть бути використані тільки в тому випадку, коли студенти володіють математичною термі
нологією та позначеннями.

Ключові слова: однофакторний дисперсійний аналіз, статистичний аналіз, програмні засоби, при
кладні математичні пакети.

The question of choice of the software mathematical packages for performing the single factor analysis of 
variance in psychological research has been considered. An example of solving the problem using the Microsoft 
Excel calculator, the Microsoft Excel Analysis ToolPak and the STATISTIC A module , the comparison which 
allows us to choose the most optimal one. It is important to point out that the analysis packages require an under
standing of the mathematical essence of the problem and can be used only when students have mastered math
ematical terminology and symbols.

Key words: single factor analysis of variance, statistical analysis, software tools, applied mathematical 
packages.

Рассматривается вопрос выбора программных математических пакетов для осуществления одно
факторного дисперсионного анализа в психологических исследованиях. Приведено пример решения за
дачи с помощью калькулятора Excel. Пакета анализа Excel и модуля STATISTICA, сравнение которых 
помогает выбрать самый оптимальный. Акцентируется внимание на том, что пакеты анализа требуют 
понимания математической сути задачи и могут быть использованы только в том случае, когда студенты 
владеют математической терминологией и обозначениями.

Ключевые слова: однофакторный дисперсионный анализ, статистический анализ, программные 
средства, прикладные математические пакеты.

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими або практичними за
вданнями. Бурхливий розвиток сучасного суспільства торкається всіх напрямів освіти, не 
тільки технічної, але й гуманітарної. В сучасних умовах фахівець-гуманітарій, а зокрема, 
практикуючий психолог, повинен володіти високим рівнем технічної підготовки, щоб мати 
можливість запропонувати себе на ринку праці як компетентного фахівця.

Необхідною складовою технічної підготовки є володіння математичним апаратом, а 
також вміння користуватися сучасними програмними продуктами. Для фахівця-психолога 
таким математичним апаратом слугує саме статистичний аналіз. Історично склалось так, що 
математична статистика, як розділ математики, завдячує своєму розвиткові психології. Ре- 
гресійний та кореляційний аналіз, розроблені Ф. Гальтоном,а також основи мультифакторно- 
го аналізу, започатковані JI. Терстоном, були викликані потребами психологічної науки. У 
свою чергу розвиток статистичних методів розширив можливості психологічних досліджень 
та підвищив надійність їх результатів. Насьогодні сумніву не підлягає та обставина, що ста
тистичний аналіз психологічних досліджень, спостережень і експериментів неможливий без 
використання програмних засобів. Тому перед дослідником постає проблема вибору адеква
тних статистичних методів та програмних засобів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує значна кількість робіт, присвячених ви
бору і використанню програмних засобів в психологічних і педагогічних дослідженнях. Це, зок
рема, роботи В. Руденко, Н. Руденко, О Сидоренко, Ю. Тюріної, А. Наслєдова. В роботі 
В.Павлова акцентується увага на понятті «математико-статистична грамотність», як оцінці якос



ті підготовки магістрів гуманітарних спеціальностей і наголошується на необхідності оволодіння 
статистичним апаратом [1]. В.Климчук розглядав психолого-психололчні, психолого- 
математичш, математико-математичш, математико-психологічні проблеми, які виникають у ви
кладачів і студентів під час вивчення дисципліни «Математичні методи в психології» та можли
вості їх часткового вирішення за допомогою кредитно-модульної системи [2], Л.Процай особли
во акцентується увага на одночасному використанні різних програмних засобів, зокрема MS 
Exel, STADIA та SPSS на лабораторних роботах з дисципліни “Нові інформаційні технології та 
технічні засоби навчання», що сприяє збільшенню мотивації та зацікавленості студентів до на
вчальної та майбутньої науково-дослідної діяльності [3]. Проблему вибору програмних статис
тичних пакетів для психологічних досліджень проаналізовано в роботі В.Хоменко [4], у якій ви
ділено недоліки і переваги таких програмних засобів як STATISTICA, SPSS, MS Excel, і наведе
но рекомендації щодо використання того чи іншого пакета в різних розділах статистики.

У зв’язку із зменшенням аудиторного навантаження і збільшенням кількості годин 
для самостійної роботи викладач повинен ефективно поєднати теоретичний матеріал із прак
тичними заняттями та самостійною роботою студентів, надати можливість студентам самос
тійно зуміти вирішити поставлену перед ними задачу різними програмними засобами. Для 
цього вони повинні вміти користуватися цими різноманітними програмними засобами та ро
зуміти сутність поставленої задачі не тільки з боку психології, але й  математичної статис
тика. Як показує досвід, не всі студенти володіють навичками користування MS Excel, а тим 
більше STATISTICA, SPSS, MAPLE, MATHCAD.

Метою статті є висвітлення досвіду викладання окремих розділів навчальної дисцип
ліни «Математичні методи в психології» для студентів та курсантів напряму підготовки 
«Практична психологія» у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.

Виклад основного матеріалу. Одним з важливих розділів математичної статистики, 
який має широке практичне застосування не тільки в психології і педагогіці, а й в  інженер
них науках, є дисперсійний аналіз. Його можна реалізувати багатьма програмними засобами. 
Виходячи з часових можливостей та рівня підготовки студентів, викладач вибирає той чи 
інший програмний пакет. Але слід наголосити на тому, що програмні пакети змінюються та 
удосконалюються, а без розуміння суті самого методу, яке досягається розв’язуванням за
вдання «вручну», майбутній фахівець-психолог, а сьогодні -  це студент, не зможе застосува
ти його та зрозуміти отримані результати обрахунків.

Розглянемо, як можна поєднати на лабораторному занятті сучасні програмні засоби із 
вирішенням задачі «вручну». Для прикладу візьмемо задачу, яку вирішують студенти друго
го курсу напряму підготовки «Практична психологія».

Задача. Трьом групам студентів промовляли з різною швидкістю (низькою, серед
ньою, високою) десять слів. Довести (або спростувати) припущення про те, що фактор швид
кості наведених слів впливає на показник їх відтворення. Емпіричні дані (кількість відтворе
них слів) наведено у таблиці 1.

Показник швидкості відтворювання слів студентами
Таблиця 1

Низька 7 8 7 6 5 7
Середня 5 5 6 5 4 6 4
Висока 5 4 5 3 4 5 4 3

Пропонується три способи розв’язання цієї задачі: засобами Excel -  калькулятор, Excel 
-  пакет аналізу, STATISTICA. Таку задачу ми розглядаємо на лабораторному занятті. Теоре
тичний матеріал та всі необхідні формули для однофакторного дисперсійного аналізу наво
димо на лекційному занятті. Кожен студент отримує методичну розробку з покроковим 
розв’язанням задачі (рис.1).



Лабораторна робота №  11. Використання однофакторного дисперсійного аналізу у
психологічних дослідженнях

Хід роботи
Сформулюємо такі гіпотези.

• Но: відмінності в обсязі відтворення слів не є вираженішими, ніж випадкові відмінності в се
редині групи (фактор «швидкість пред’явлення» не впливає на показник відтворення).

• Нь відмінності в обсязі відтворення слів вираженіші, ніж випадкові відмінності всередині 
групи.

1. Формуємо таблицю для обчислень. Для цього об’єднуємо комірки А1:А2, куди вводимо назву 
«№» та комірки B1:D1, куди вводимо назву «Швидкість пред’явлення». В комірку В2 вво
димо назву «Низька», в комірку С2 вводимо назву «Середня», в комірку D2 вводимо назву 
«Висока». В сформовану таблицю вносимо дані задачі.

2. Обчислюємо групові середні. В комірку А12 вводимо назву «Середні». Проводимо потрібні 
обчислення у відповідних комірках за формулами:
• В12: = СРЗНАЧ(ВЗ:В8);
• С12: =СРЗНАЧ(СЗ:С9);
• D12: =CP3HA4(D3:D10).

3. Обчислюємо квадрати відхилень від середнього у групах. У комірці ЕЗ вводимо формулу 
=(ВЗ-В$12)А2. Поширюємо її на стовпець Е4: Е8. У комірці F3 вводимо формулу =(СЗ- 
С$12)Л2. Поширюємо її на стовпець F4:F9. У комірці G3 вводимо формулу =(D3-D$12)A2. 
Поширюємо її на стовпець G4: G10.

4. Обчислюємо загальне середнє в комірці С13 за формулою =CP3HA4(B3:B8;C3:C9;D3:D10). 
Обчислюємо квадрати відхилень групових середніх із загальним середнім за формулами:
• НЗ: =(В12-С13)Л2;
• В: =(С12-С13)Л2;
• J3: =(D12-C13)A2 .

5. Обчислюємо квадрати відхилень від загального середнього. У комірці КЗ вводимо формулу 
=(ВЗ-С$13)Л2. Поширюємо її на стовпець К4: К8. У комірці L3 вводимо формулу =(СЗ- 
С$13)Л2. Поширюємо її на стовпець L4: L9. У комірці M3 вводимо формулу =(D3-C$13)A2. 
Поширюємо її на стовпець М4: М10.

6. Обчислюємо внутрішньогрупову дисперсію за формулою
• D16:=CyMM(E3:E8;F3:F9;G3:G10).

7. Обчислюємо між групову дисперсію за формулою
• D17:=C4ET(B3:B8)*H3+C4ET(C3:C9)*D+C4ET(D3:D10)*J3.

8. Обчислюємо загальну дисперсію за формулою
• D18:=CyMM(K3;K8;L3:L9;M3:M10).

9. Знаходимо число ступенів свободи
• F16: =C4ET(B3:B8)+C4ET(C3:C9)+C4ET(D3:D10)-3 (дая внутрішньогрутової дис

персії);
• Для між групової дисперсії число ступенів свободи дорівнює кількості рівнів фактора, 

зменшених на 1.
• F18:= СЧ£Т(ВЗ:В8)+СЧЕТ(СЗ:C9)+C4ET(D3:D10)-1 (для загальної дисперсії).

10. Обчислюємо статистичні оцінки дисперсій, поділивши дисперсії на відповідні ступені свобо
ди:
• 116: =D16/F16; 117: =D17/F17; 118: =D18/F18.

11. Обчислюємо емпіричне значення критерію Фішера, поділивши статистичну оцінку міжгрупо- 
вої дисперсії на статистичну оцінку внутрішньогрутової дисперсії
• L16: =117/116

12. Знаходимо критичні точки критерію Фішера для рівнів значущості 0,05 та 0,01:
• L17: =FPACIK)BP(0,01;F17;F16);
• L18=FPACIK)BP(0,05;F17;F16)

13. Робимо висновки щодо прийняття гіпотез.

Рис.1. Завдання лабораторної роботи
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А -* В С D Є F I G Н і I J К Г  і М !
1 номер» Швидкість пред'явлення Квадрати різниць по групах Квадрати відхилень групових сер. від заг, сер. Квадрати різниць із заг. сер.
2 Низька Середня Висока Низька Середня Висока Низька Середня Висока Низька Середня Висока І
3 ^  1 7 5 5 0.111111 0 0.765625 2.321995465 0 020408163 1,035033163 3.44898 0 020408 0.020408
4 2 8 5 4 1.777778 0 0.015625 8.163265 0.020408 1.306122
5 3 7 6 5 0 111111 1 0 765625 3.44698 0.734694 0 020408
6 4 6 5 3 0.444444 0 1.265625 0.734694 0 020408 4.591837
7 5 7 4 4 0.111111 1 0.015625 3.44898 1.306122 1.306122
8 6 5 6 5 2.777778 1 0.765625 0.020406 0.734694 0.020408
9 7 4 4 1 0.015625 1.306122 1.306122
10 8 3 1.265625 4.591837
11
12 Середні 6.666667 5 4.125
13 Загальна середня 5.142857
14
15 Вид дисперсії Сума квадратів відхилень Ступені свободи Статистичні оцінки дисперсій Критерій Фішера
16 Внутрішньогрупова Ое«-<-пь = 14 208333 18 SS s*}7T !j;- = 0 789351852 F i t ІЇ7  - 14.16548
17 Міжгрупова Dutxizvn* 22.36309524 2 SS ш 11 18154762 F 0.01 = 6.012905
18 Загальна D i m - 36.57142857 20 SSsss* 1.828571429 F o x  - 3 554557
19

Рис. 2. Результати лабораторної роботи, виконаної за допомогою калькулятора Excel

Задачу можна виконати значно швидше, застосувавши пакет «Анализ данных», розділ 
«Однофакторный дисперсионный анализ». Для цього необхідно внести дані в діалогове 
вікно так, як показано на рис. З

j . .... ——. --------
Однофасгорный дисперсионный анализ

Входные данные 
Входной интервал:
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в Выходной интервал:
Новый рабочий лист:

' Новая рабочая книга

...............щ  «I н и .............. . I I ■ II— — —  »«ИМ—  ..... »1 »ШЧ.Ч1. ..1ИИ<

Рис. 3. Ввід даних для проведення дисперсійного аналізу 

Отримані результати наведені на рис. 4
Однофакторный дисперсионный анализ

ИТОГИ
Гоуппьі С че т Сумма Среднее Дисперсия

Столбец 1 6 40 6. $66666667 1.066666667
Столбец 2 7 35 5 0.666666667
Столбец 3 8 33 4.125 0.696428571

Дисперсионный анализ
И сточник вариации SS MS F Р-3*а^ег* не F критическое
Между группами 22.36309524 
Внутри групп 14,20833333

2
18

11.18154762
0.789351852

14.1654 7968 0.000201656 3.554557146

Итого 36.57142657 20

Рис. 4. Результати дисперсійного аналізу
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Як бачимо з результатів дисперсійного аналізу, виконаного за допомогою пакету аналізу, 
трактувати результати і робити висновки щодо прийняття відповідних гіпотез можна лише тоді, 
коли студент є обізнаним в позначеннях і в термінології. А розуміння цього досягається після 
виконання завдання за допомогою калькулятора. У перспективі студент може не затрачати бага
то часу на виконання аналогічних завдань, виконуючи їх за допомогою пакету аналізу.

Тепер вирішимо цю задачу в пакеті STATISTICA. У пакеті STATISTICA 6.0 однофак- 
торний дисперсійний аналіз реалізовано у модулі Basic Statistics /Tables, де обираємо субмо- 
дуль Breakdown & one-way ANOVA. Специфічним є спосіб введення даних задачі (рис. 5). 
Стовпець Var 1 містить цифри 1, 2, 3, які позначають швидкості пред’явлення слів: 1 -  низь
ка, 2 -  середня, 3 -  висока. Залежною змінною є Var 1, а групувальною змінною Var 2. Нати
скаємо кнопку Codes for grouping variables і вибираємо всі наявні коди (All). Натисканням Ок 
перейдемо до наступного субмодуля. Далі на закладці ANOVA & tests натиснемо кнопку 
Analysis o f Variance. Результати аналізу показано на рис. 6.

j g  STATISTICA - {Datas Data Ц О v by 40c)) 
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Рис. 5. Введення даних в пакеті STATISTICA
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Analysis of Variance (Data)
Marked effects are significant al p < .05000

Variable
Var2

SS df 
Effect Effect !

MS
Effect

SS df і MS

22 36310І 2 11 18155 14 20833
Error j Error і Error ..

18 0 78S352 14 16548 0 000202 ä

Рис. 6. Результати однофакторного дисперсійного аналізу в пакеті STATISTICA

Як бачимо, найгроміздкішим є спосіб розв’язання за допомогою калькулятора Excel. 
Два інші способи вирішення є майже рівносильними за складністю, але вимагають розуміння 
позначень.



Висновки. Отже, використання різноманітних сучасних програмних засобів на занят
тях з математичних методів в психології є необхідною умовою якісного навчального проце
су. Але, як показує досвід викладання, таке використання є ефективним тільки тоді, коли 
студенти оволоділи необхідним теоретичним матеріалом і розуміють математичну суть пос
тавлених задач.
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