
6.2.2. Умови застосування критерію Стьюдента для порівняння 
середніх  

Для коректного застосування t-критерію Стьюдента для двох груп 
необхідно обов’язкове виконання двох умов. 

Першою умовою для застосування критерію є вимога нормальності 
розподілу змінної, що досліджується, у кожній з груп, що порівнюється. 
Якщо це не так, то обчислюються медіани і для порівняння вибірок 
використовується непара-метричний тест. 

Для перевірки гіпотези про нормальність розподілу можна 
використати ті критерії, що були розглянуті: критерій асиметрії та 
ексцесу, критерій Колмогорова, графоаналітичний тощо. Цей критерій є 
необхідним, але не є достатнім для застосування t-критерію Стьюдента.  

Другою умовою, яка має виконуватися, є рівність дисперсій у 
групах, що порівнюються. Як відомо з попередніх робіт, для перевірки 
гіпотези про рівність дисперсій нормально розпо-ділених у групах 
сукупностей використовуються такі критерії, як F-критерій Фішера, 
критерій Кохрана, критерій Вальда тощо. 

Перевірка гіпотези про рівність середніх двох груп з нерівними 
дисперсіями у математичній статистиці називається проблемою 
Беренса-Фішера і не має точного рішення. Для випадку нерівних 
дисперсій існує декілька приблизних рішень, наприклад критерій 
Кохрана-Кокса, Сатерзвайта, Уелча, Гронау тощо. 

Окрім недотримання цих двох умов, достатньо часто зустрічається 
помилка, що полягає у застосуванні t-критерію Стьюдента при 
порівнянні двох частин або пропорцій однієї величини.  

Інша помилка, що зустрічається часто, – застосування t-критерію 
Стьюдента для перевірки гіпотез про рівність трьох або більше 
групових середніх. Наприклад, для випадку трьох груп попарно 
порівнюють групи 1-2, 1-3 и 2-3 з одним і тим самим рівнем значимості, 
наприклад, р=0,05. Це недопустимо, оскільки критичний рівень 
значимості 0,05 нерівномірно розподіляється між трьома парами груп. У 
результаті робиться хибний висновок про рівність або нерівність 
середніх у групах. В цьому випадку слід використовувати так звану 
загальну лінійну модель, реалізовану у методі ANOVA (Analysis of 
Variance – дисперсійний аналіз), розробленому Фішером (дивись 
попередню роботу). Якщо гіпотеза для всіх середніх відхиляється, 
можна виконати більш тонкий аналіз для окремих парних порівнянь 
групових середніх. Найбільш часто для цього використовують методи 
порівняння Шеффе, Тьюкі, Бонфероні, Дункана, Габріеля, REGWF, 
SNK, LSD тощо. 
 


