
SPSS 
6.3.2.1. Застосування критерію Стьюдента для залежних 

вибірок 
Відкрийте файл даних Lab6.xls і скопіюйте стовпці даних 

Immunization rate з аркушів відповідно „2004” та „2005” у робоче вікно 
SPSS і розташуйте їх поруч. 

Виберіть у меню команди Analyze (Аналіз) Compare Means 
(Порівняння середніх).  

У підменю (рис. 6.2) пропонується, зокрема, t-тест для незалежних 
вибірок (Independent-Samples Т-Test), t-тест для парних вибірок. 
Виберіть у відповідному підменю команду Paired-Samples Т-Test... (t-
тест для парних вибірок): 

 
 

Рис. 6.2 
 

Відкриється діалогове вікно Paired-Samples T-Test, як показано на 
рис. 6.3. 

 

 
 

Рис. 6.3 
 



Перенесіть змінні imm_2004 і imm_2005 зі списку вихідних змінних 
у поле парних змінних (Paired Variables).  

Клацніть на ОК, щоб почати обчислення. У вікні перегляду 
з’являться наступні результати:  
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Результати, виведені у вікні перегляду, містять:  

• середні значення, кількість спостережень, стандартні відхилення і 
стандартні помилки середніх для обох змінних; 
• коефіцієнт кореляції (момент добутків Пірсона) між змінними і 

значимість його відхилення від нуля; 
• середнє значення, кількість спостережень, стандартне відхилення і 

стандартну помилку різниці; 
• результати t-тесту: тестова величина, отримана з розподілу 

Стьюдента, кількість ступенів волі df, імовірність помилки р, позначена 
“Sig. (2-tailed)”).  

Як бачимо з результатів для вибірки обсягом 81 середнє значення 
змінної Immunization Rate 2005 (77,4938) виявилося статистично 
значимим вище середнього значення змінної Immunization Rate 2004 
(74,4074) з рівнем значимості p = Sig. (2-tailed) = 0.004 <0,05.  

Крім того, між змінними існує значна кореляція (r=0.852, p=0.000 < 
0.05), яка свідчить про те, що чим краще рівень імунізації в країні був у 
2004 році, тим кращим він був і в 2005 році.  
 


