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 !. Генеральна сукупність, вибірка, подія. Розвиток суспільства тіс-

но пов'язаний з рівнем освіти кожної людини, її вмінням обробляти різно-

манітну статистичну інформацію. В основі наукових знань лежать спосте-

реження. Але одиничні спостереження за одним і тим самим об'єктом мо-

же мати багато особливостей властивих лише даному об'єкту і не давати 

загальної картини про природу даного явища. Для відшукання загальних 

закономірностей, що властиві даному явищу, слід проводити багаторазові 

спостереження, причому щоразу в однакових умовах. Зрозуміло, що такі 

спостереження можуть бути нездійсненними або практично недоцільними. 

Тому, обмежуються вивченням даного явища серед групи об'єктів. 

Множину таких певних об'єктів, які володіють однією або декілько-

ма спільними властивостями, що виділяє їх з усіх інших предметів у стати-

стиці прийнято називати генеральною сукупністю. Припустимо, що з даної 

генеральної сукупності певним чином відібрано n об'єктів. Тоді дану суку-

пність n об'єктів називають вибіркою, а число n відібраних об'єктів � обся-

гом вибірки. [1]. 

Під подією розуміють будь-яке явище, про яке можна сказати, що 

воно відбувається чи не відбувається під час певного випробування (дослі-

ду), причому, абстрагуючись від конкретної природи самої події. Розріз-

няють події вірогідні, неможливі та випадкові. Так, подію називають віро-

гідною, якщо вона обов'язково відбудеться під час проведення досліджен-

ня. Подію називають неможливою, якщо вона не може відбутися під час 

дослідження. І нарешті, подію вважають випадковою, якщо вона під час 

проведення дослідження може відбутися, а може й не відбутися. [2]. 

Під частотою появи події розуміють відношення числа подій, які ми 
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реально спостерігаємо у дослідженні до загально числа настання всіх мож-

ливих подій. Дану частоту позначають через h. Наприклад, за виконання 

самостійної роботи 8 учнів з 30 отримали оцінку <5>, тоді вважають, що 

частота появи події �отримання оцінки <5>� h= 8
30
≈0,27 або h=27%. 

 !. Вимірювань у педагогіці. Вимірювання у широкому розумінні 

може бути визначено, як прописування чисел об'єктам або подіям, згідно 

означених правил. Правила, на основі яких, об'єктам прописують числа, 

відображають різні властивості даних об'єктів. Кожне таке правило поро-

джує свій тип вимірювань, так звану �вимірну шкалу�. [3]. У кожній такій 

шкалі строго визначені властивості чисел, що прописуються об'єктам. А 

тому, дані шкали можна впорядкувати так, що кожна наступна буде місти-

ти властивості об'єктів попередньої та плюс ще свої. Всього таких шкал є 

чотири: 1) найменувань; 2) порядку; 3) інтервальна; 4) відношень. 

Більш детально дамо характеристику шкали найменувань, оскільки її 

ми будемо використовувати далі. Побудова даної шкали можлива, коли 

встановлено критерій, який дозволяє досліджувані об'єкти розділити на де-

кілька класів, так, що кожному об'єкту буде відповідати лише один клас. 

Об'єктам, які увійшли до одного класу, прописують одне й те ж саме чис-

ло. Всі об'єкти даної шкали володіють тільки двома властивостями: рівно-

сті та відмінності. Так, якщо деяким об'єктам прописане однакове число, 

то всі вони вважаються рівними, у противному випадку відмінними за ста-

ном досліджуваної властивості. Наприклад, за однією ознакою (стать учнів 

класу), маємо: дівчата � 1, хлопці � 2. Або за двома ознаками (стать учнів 

та розв'язування задачі), маємо: дівчата розв'язали � 1, дівчата не розв'яза-

ли � 2, хлопці розв'язали � 3, хлопці не розв'язали � 4. 

За допомогою даної шкали можна підрахувати число об'єктів кожно-

го класу та знайти просте або відсоткове співвідношення даного числа до 

загальної кількості розглянутих об'єктів. 
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 !. Рівень достовірності та рівень значень. Для оцінки справедли-

вості висновків досліджень вживають поняття �рівень достовірності� та �рі-

вень значень�. Нехай маємо деяку ймовірність θ, яка наближається до одини-

ці (наприклад, θ=0,99, θ =0,95, θ =0,9 і т. д.). Тоді, якщо деяке судження 

справедливе з ймовірністю θ, то кажуть, що воно справедливе на даному 

рівні достовірності θ. Тобто, рівень достовірності, виражений у відсотках, 

вказує, скільки раз у 100 випадках дане судження є справедливим. Величи-

ну α=1-θ називають рівнем значень. Рівень значень, виражений у відсот-

ках, вказує, у скількох випадках зі 100 ми ризикуємо помилитися, ствер-

джуючи справедливість даного судження [1]. Наприклад, якщо θ =0,93 і як 

наслідок α=1-0,93=0,07, то справедливість деякого судження на 93% рівні 

достовірності або 7% рівні значень означає, що ми при прийнятті рішення 

допускаємо помилку не більше чим у 7 випадках зі 100. 

Вибір того чи іншого рівня достовірності або значень визначається 

цілями та особливостями дослідження. У більшості випадках, для педаго-

гічних досліджень є доцільним використанням θ =0,95. [1]. 

 !. Абсолютна помилка. Обсяг вибірки. Нехай Р � ймовірність по-

яви деякої події. Тоді для частоти h та рівня достовірності θ можна визначити 

таке число ε > 0, що нерівність | Р-h | <ε, буде виконуватися з ймовірністю θ. 

Дане число ε  називають абсолютною помилкою, що відповідає заданому рі-

вню достовірності θ. 

Розглянемо тепер залежність між абсолютною помилкою ε, рівнем 

достовірності θ, частотою появи деякої події h та обсягом вибірки n. Має-

мо: 
( )

n
t h h

=
⋅ −θ

ε

2

2

1
   (1),   де tθ � число, яке визначається для заданого рівня 

достовірності θ за таблицею нормального розподілу. Тут і далі ми будемо ви-

користовувати θ =0,95 для якого tθ=1,96. Формула (1) дозволяє знаходити об-

сяг вибірки, яка забезпечує із заданою достовірністю θ  наперед вибрану аб-
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солютну помилку ε. 

Для більшої наочності для θ =0,95 подамо таблицю 1, мінімального 

обсягу вибірки n, з наперед заданою абсолютну помилкою ε та частотою h. 

Таблиця 1. (взято з книги [1]). 

 h= 0,5 (50%) h= 0,6 (60%) h= 0,7 (70%) h= 0,8 (80%) h= 0,9 (90%)

ε =0,01 (1%) 9600 9216 8064 6144 3556 

ε =0,02 (2%) 2400 2304 2016 1536 864 

ε =0,03 (3%) 1067 1024 896 683 384 

ε =0,04 (4%) 600 576 504 384 216 

ε =0,05 (5%) 384 369 323 246 138 

Вибір того чи іншого обсягу вибірки залежить від очікуваної частоти 

появи події при наперед вибраній абсолютній помилці. У випадку, якщо по-

передні дослідження по вивченню деякого явища не проводилися, тобто не-

має ніяких відомостей про розподіл даного явища у сукупності, то значення 

обсягу вибірки береться зі стовпчика максимальних значень n таблиці 1. 

 !. Статистичні гіпотези, загальні принципи їх перевірки. Під 

статистичною гіпотезою розуміють довільне припущення про властивості 

випадкових величин або подій. Так, будь-яку гіпотезу, яка підлягає перевірці 

називають нульовою. Позначають її через Н0. Перевірка Н0 здійснюється 

шляхом порівняння її з іншою гіпотезою Н1, яку називають альтернативною. 

За допомогою вибраного критерію на основі визначених правил робиться ви-

сновок: або відкинути Н0 та прийняти Н1, або навпаки прийняти Н0 та відки-

нути Н1. [3, 4] 

Перевірка нульової гіпотези здійснюється за принципом, який має 

назву �практичної неможливості�. Тобто, наперед вибирають рівень зна-

чень α (наприклад: α=0,1; α=0,05; α=0,01). При цьому випадкові події, 

ймовірність яких небільша α, вважають практично неможливими. Оскіль-

ки прийняття того чи іншого рішення, при перевірці даних гіпотез грунту-

ється на ймовірному судженні, то логічними є наступні випадки. Для на-
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очності подамо їх у таблиці 2. 

 ГіпотезаН0. Правильна. Неправильна. 

Таблиця 2. Відкидається. Помилка 1 роду. Правильний висновок.

 Приймається. Правильний висновок. Помилка 2 роду. 

Важливо відмітити, що при використанні рівня значень α, ймовір-

ність помилки першого роду завжди небільша α. Отже, роль рівня значень 

α, полягає в тому, що він забезпечує наперед задану малу ймовірність, а 

тобто й відносну рідкість помилкових розв'язків при відкиданні нульової 

гіпотези. Наприклад: при α=0,05 (тобто 5%), відкидаючи Н0 ми робимо 

помилку в середньому не більше чим у 5 випадках зі 100. 

 !. Критерій  χχχχ2  (хі�квадрат). Даний критерій використовується для 

порівняння розподілу 2 незалежних сукупностей за станом деякої властивості 

досліджуваних об'єктів на основі вимірювань за шкалою найменувань. Роз-

глянемо застосування критерію χ2 коли об'єкти двох незалежних вибірок (з 

двох різних сукупностей), за станом досліджуваної властивості можна розпо-

ділити на (с) категорій. 

І. Вимоги до застосування. 

1) Дві вибірки повинні бути випадковими. 

2) Вибірки незалежні між собою, і будь-які члени кожної з вибірок 

також незалежні між собою. 

3) Шкала вимірювань � шкала найменувань із (с) категоріями. 

ІІ. Вихідні дані. 

1) Дві незалежні вибірки різних сукупностей обсягом, наприклад n1 

та n2. 

2) Вибір припущення про стан досліджуваної властивості. 

3) За результатами вимірювань складається таблиця 3 розмірності 

2хс. 
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Таблиця 3. 

 Катег. 1. Катег. 2. Катег. 3. ... Катег. і. ... Катег. с.

Виб. №1 О11 О12 О13 ... О1і ... О1с 

Виб. №2 О21 О22 О23 ... О2і ... О2с 

 О11+О21 О12+О22 О13+О23 ... О1і +О2і ... О1с +О2с

 

Де, О1і та О2і (і = 1, 2, ... , с) � число об'єктів відповідно вибірок №1 

та №2, що попали до і-тої категорії, за станом досліджуваної властивості. 

n1= O i
i

c

1
1=
∑  та n2= O i

i

c

2
1=
∑ � обсяги вибірок №1 та №2. 

ІІІ. Гіпотеза. Нехай р1і та р2і (і = 1, 2, ... , с) ймовірності попадання 

навмання вибраного об'єкту відповідно вибірок №1 та №2 до і-тої катего-

рії. Тоді на основі даних таблиці 3 можна перевірити нульову гіпотезу про 

ймовірнісну рівність попадання об'єктів вибірок №1 та №2, хоча б до одні-

єї категорії. Тобто, для двостороннього критерію Н0 має вигляд: р1і = р2і, (і 
=1, 2, ... ,с), а  Н1� р1і ≠ р2і (і =1, 2, ... ,с). [3]. 

ІV. Перевірка (статистика критерію). T
n n

n n
i

c
=

⋅
⋅

⋅ ⋅
+=

∑1

1 2

1 2

1

( О -  О )
О О

2i 1i
2

1i 2i
  (2) 

V. Правило прийняття рішень. Розподіл статистики Т можна апрокси-

мувати розподілом χ2 зі степенем свободи ν=с-1. Тоді для вибраного α маємо: 

якщо Т>Ткрит (Ткрит � береться з таблиці 4), то Н0 відкидається на рівні значень 

α, та приймається Н1. У противному випадку немає достатнього підгрунтя 

для відхилення Н0. 

Таблиця 4. Критичних значень статистик (Ткрит), що мають розподіл 

χ2 з числом степенів свободи ν, для рівнів значень α. (взято з книги [3]). 

Число сте-
пенів сво-
боди   ν. 

α=0,10 
1-α=0,90 

α=0,05 
1-α=0,95 

α=0,025 
1-α=0,975 

α=0,01 
1-α=0,99 

1 2,706 3,841 5,024 6,635 

2 4,605 5,991 7,378 9,210 
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3 6,251 7,815 9,348 11,34 

4 7,779 9,488 11,14 13,28 

5 9,236 11,07 12,83 15,09 

� � � � � 

Розглянемо застосування критерію χ2 при обробці результатів педа-

гогічного дослідження. Для цього скористаємося таблицею 5 (результатів 

контрольної роботи експерименту), дані взято з рукопису [5]. 

Таблиця 5 А Б В Г Д  

Групи. 
Правильні 
та повні 
відповіді 

Правильні 
але не по-
вні відпо-
віді 

Частково 
помилкові 
відповіді 

Помилкові 
відповіді 

Відповіді 
не наведе-

но 
Всього 

Експер. 61 56 68 114 12 311 
Контр. 32 36 112 94 24 298 
Всього 93 92 180 208 36 609 

Згідно таблиці 5 загальна кількість об�єктів експериментальної та 

контрольної груп становить відповідно 311 та 298 студентів. Тоді обсяг ге-

неральної сукупності � 609 об�єктів. Роботи студентів оцінювалися за кате-

горіями. Отже, будь-яка робота могла попасти до однієї з даних категорій. 

Таким чином, вимоги до застосування критерію χ2 виконуються. 

Установимо рівень достовірності рівним 95%, тобто θ =0,95 (або рі-

вень значень α=0,05) та виберемо абсолютну помилку ε =0,05. Оскільки 

попередні дослідження по вивченню даного явища не проводились, то зна-

чення обсягу загальної вибірки береться зі стовпчика максимальних зна-

чень n таблиці 1. У нашому випадку n=384. 

Для складання вибірок експериментальної та контрольної груп скорис-

таємося стратифікованим відбором. Суть його полягає у тому, що генеральну 

сукупність ділять на групи за спільною ознакою. Потім із кожної групи, про-

порційно її обсягу відбирають необхідне число об'єктів. За таку ознаку візь-

мемо кількісну характеристику кожної з груп. Так, для експериментальної 

групи: n1=384· 311
609
≈196, контрольної � n2 =384· 298

609
≈188 робіт. У відповідності 
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до обсягів n1 та n2, навмання виберемо необхідні кількості робіт. Отримані 

результати відбору заносимо до таблиці 3, яка матиме наступний вигляд: 
Таблиця 6. А Б В Г Д 

Експер. О11=35 О12=24 О13=52 О14=77 О15=8 

Контр.  О21=23 О22=30 О23=71 О24=54 О25=10 

 О11+О21=58 О12+О22=54 О13+О23=123 О14+О24=131 О15+О25=18 
 

Позначимо через р1і та відповідно р2і ймовірності попадання вико-

наної студентами експериментальної та контрольної груп роботи до і-тої 

категорії (і = А, Б, В, Г, Д). Тоді, на основі даних таблиці 6 можна пере-

вірити висунуту автором у рукописі [5] нульову гіпотезу про те, що 

знання і вміння студентів експериментальної та контрольної груп не за-

лежать від форми контролю. Отже, для двостороннього критерію Н0 має 

вигляд:  р1і = р2і  (і = А, Б, В, Г, Д),  а Н1 � : р1і ≠ р2і  (і = А, Б, В, Г, Д). 

Підрахуємо критерій статистики Т за формулою (2) : 
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Т = 1
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-188 )2

 ≈ 10,1825. 

За таблицею 4 для вибраного вище рівня значень α=0,05 та степенем 

свободи ν=5-1=4 маємо: Ткрит=9,488. Отже, Т>Ткрит. Тоді, згідно правила 

прийняття рішень, отримані результати вказують на те, що нульову гіпоте-

зу необхідно відхилити і прийняти альтернативну. Тобто, можна зробити 

висновок, що знання і вміння студентів експериментальної та контрольної 

груп залежать від форми контролю. 

Критерій χ2 слід використовувати, коли число об'єктів О1і та О2і (і=1, 2,..., 
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с) у кожній з категорій є не меншим від 5. Якщо ж даних об'єктів менше, то 

у такому випадку необхідно об'єднати декілька категорій в одну. 
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Резюме. В статье рассматривается способ использования непараметриче-
ских методов математической статистики в педагогических исследованиях. 
Выделены основные этапы эксперимента: выборка, ее размер; абсолютная 
ошибка результата; выбор уровня достоверности; гипотез исследования; 
правила принятия решений. Разобраны основные составляющие метода 
χ2 и наведен конкретный пример его использования при обработке дан-
ных результатов педагогического эксперимента. 
 
Summary. In article is considered method of application of nonparametric meth-
ods of a mathematical statistician in pedagogical researches. The milestones of ex-
periment are chosen: sampling, her size; an absolute error of outcome; choice of a 
level of reliability; hypotheses of research; decision rules. The main components of 
a method χ2 are taken apart and the concrete example of its usage is directed at data 
processing of these results pedagogical experiment. 
 
 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ  ПРОЦЕСУ  ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ  ВЧИТЕЛІВ  МАТЕМАТИКИ 

 
О.Е. Валлье, ст. викладач, В.І. Ільчук, ст. викладач, 

В.Г. Страхов, канд. біол. наук, доцент. 
Одеський інститут удосконалення вчителів 

Реформування загальної середньої освіти передбачає методологічну 
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