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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасної психології» складена 

відповідно  освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти.  

 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

  Метою викладання навчальної дисципліни є формування й розвиток компетентностей, 

що дозволяють аналізувати результати психологічних досліджень при рішенні теоретичних, 

прикладних і практичних завдань у професійній діяльності психолога.  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Завданнями навчальної дисципліни є формування таких компетентностей:  

 Володіння загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування 

здобутих знань з багатомірного аналізу даних у практичній діяльності. 

 Здатність проводити аналітичну та експериментальну наукову діяльність; 

організовувати, планувати та прогнозувати результати наукових досліджень. 

 Здатність розв’язувати комплексні проблеми завдяки багатомірному аналізу даних, 

отриманих в галузі соціальних і поведінкових наук взагалі та у психологічній сфері 

зокрема. 

 Здатність реалізувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове цілісне знання і розв’язувати значущі 

психологічні проблеми. 

 Здатність до ініціювання інноваційних комплексних психологічних проектів, лідерства 

та повної автономності під час їх реалізації. 

 Виконання оригінальних наукових досліджень з психології на високому фаховому 

рівні, досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, з акцентом на 

актуальних проблемах з використанням новітніх методів наукового пошуку. 

1.3. Кількість кредитів – 3. 

1.4. Загальна кількість годин – 90. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни. 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й - 

Семестр 

2-й - 

Лекції 

8 год. - 

Практичні, семінарські заняття 

10 год. год. 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

72 - 

Індивідуальні завдання 

Не передбачені  
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  1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, аспіранти повинні досягти таких 

результатів навчання: 
Знання: 

 Демонструвати наукові погляди при оцінці чинників, які впливають на вибір методів та засобів 

організації та проведення психологічного дослідження. 

 Інтегрувати існуючі методи багатомірного аналізу даних та адаптувати їх для розв’язання 

наукових завдань при проведенні дисертаційних досліджень. 

 Вміти визначити об’єкт, предмет досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до 

розв’язання проблем психологічної науки й практики. 

 Описати закономірності, тенденції, моделі, виявлені на підставі багатомірного аналізу даних 

психологічних досліджень. 

Уміння: 
 Організовувати та проводити теоретичні й емпіричні дослідження  у психологічній сфері. 

 Володіти методологічним і методичним апаратом для вирішення психологічних задач, 

пов’язаних із статистичною обробкою даних. 

 Спланувати оригінальне самостійне наукове дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і 

практичну цінність та сприяє розв’язанню значущих наукових психологічних проблем. 

 Виконати статистичні обчислення та процедури, що підтверджують достовірність, валідність та 

значущість отриманих даних. 

 Розробити оригінальні психологічні процедури на основі врахування сучасного стану наукових 

знань та особистих дослідницьких навичок і досвіду. 

Комунікація: 

 Описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних 

спеціалізованих виданнях. 

Автономія та відповідальність: 

 Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на розв’язання конкретної психологічної 

проблеми. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Введення в багатомірний статистичний аналіз. Багатомірні методи та моделі. 

Загальне уявлення про багатомірний статистичний аналіз даних. Ознаки та змінні. 

Типи шкал. Багатомірна ознака. Призначення й огляд багатомірних методів. Аналіз 

кореляційних матриць. Кореляційні графи.Огляд методів багатомірного аналізу: 

множинний регресійний аналіз, дисперсійний аналіз, кластерний аналіз, факторний аналіз, 

багатомірне шкалювання, діскремінантний аналіз.  

Змінні-медіатори й змінні-модератори в психологічних дослідженнях. Модель модератора. 

Модель медіатора (опосередкування). Вибір відповідної аналітичної процедури.  

 

Тема 2. Регресійні моделі  

Задачи регресійного аналізу. Лінійна регресія. Метод найменших квадратів побудови 

прямої регресії. Поняття регресії як зміна функції (В) залежно від змін одного або декількох 

аргументів (Х). Лінія регресії як графічне вираження регресійного рівняння і як найкраще 

передбачення залежної змінної (Y) по незалежній (X). Множинна  лінійна регресія. 

Перевірка значимості рівняння регресії. Нелінійне оцінювання. Загальна регресійна модель, 

прогнозування засобами регресійного аналізу. Дотримання певних умов для застосування 

методу лінійного регресійного  аналізу.   Нелінійна регресія. Обчислення регресії в SPSS та 

Statistica. 

 

Тема 3. Дисперсійний аналіз 

Поняття дисперсійного аналізу як аналізу мінливості ознаки під впливом яких-небудь 

контрольованих окремих факторів. ANOVA як аналіз варіативності. Завдання 
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дисперсійного аналізу – вичленовування варіативності троякого роду: 1) обумовлену дією 

кожної з досліджуваних  незалежних змінних; 2) обумовлену взаємодією досліджуваних 

незалежних змінних; 3) випадкову варіативність, обумовлену всіма іншими невідомими 

змінними. Однофакторний та багатофакторний дисперсійний аналіз. Багатомірний 

дисперсійний аналіз. Використання  програмних пакетів  SPSS та Statistica для розрахунку 

дисперсійного аналізу. 

 

Тема 4.  Кластерний аналіз 

Методи вимірювання схожості та відстані між окремими об’єктами. Подібність 

змінних з неперервними значеннями. Методи найближчих та найвіддаленіших сусідів. 

Метод середніх групових відстаней. Кластеризація за центрами. Метод Уорда. 

Дендрограма. Вибір кількості кластерів. Відстані між кластерами. Агломеративні та 

подрібнюючі методи кластеризації в пакетах “Statistica” та SPSS. 

 

Тема 5.  Факторний аналіз  

Загальний огляд. Поняття факторного аналізу як статистичного методу, 

використовуваного при обробці більших масивів експериментальних даних. Завдання 

факторного аналізу – скорочення числа змінних і визначення структури взаємозв'язки між 

змінними, тобто класифікація змінних. Відмінність факторного аналізу від інших методів. 

Кореляційні зв'язки як матеріал для факторного аналізу. Умови застосування факторного 

аналізу. Етапи проведення факторного аналізу. Поняття фактору, факторної ваги. Прийоми 

для визначення числа факторів. Методи обертання факторів. Використання факторного 

аналізу в психології. Факторний аналіз в пакетах “Statistica” та SPSS. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п Лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Введення в багатомірний 

статистичний аналіз. Багатомірні методи 

та моделі. 
8 1    7 

Тема 2. Регресійні моделі. 

 18 1 2   15 

Тема 3. Дисперсійний аналіз 
20 2 3   15 

Тема 4. Кластерний аналіз 19 2 2   15 

Тема 5. Факторний аналіз 25 2 3   20 

Усього годин  90 8 10   72 

 

                                         4. Теми практичних  занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Множинна лінійна регресія. Моделі медіації (опосередкування). 2 

2.  Моделі з модераторами. Дисперсійний аналіз. 3 

3.  Кластерний аналіз. 2 
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4.  Факторний аналіз. 3 

 Разом 10 

                                                       

5. Завдання для самостійної  роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1.  Підготовка до практичних занять. Виконання 5-ти завдань із 

багатомірного статистичного аналізу. 

51 

2.  Підготовка до лекційних занять 6 

3.  Підготовка до підсумкового семестрового контролю. 15 

 Разом  72 

 

6. Індивідуальні завдання 

(не передбачені) 

 

7. Методи контролю 

Методами контролю в курсі є поточний контроль, оцінка звітів з виконання 

самостійної роботи й файлів з результатами статистичного аналізу за темами практичних 

занять, екзамен. 

Поточний контроль – проводиться викладачем на лекційних та практичних 

аудиторних заняттях. Завданнями поточного контролю є перевірка рівня підготовки 

аспірантів до сприйняття та обговорення теоретичного матеріалу з курсу, до виконання 

практичної роботи, заохочення навчальної активності аспірантів. Основною метою 

поточного контролю є забезпечення зворотного зв’язку між викладачем та аспірантами у 

процесі навчання, управління навчальною мотивацією аспірантів. Поточний контроль може 

проводитися у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на лекціях, у 

формі виступів аспірантів при обговоренні статистичних задач. Поточний контроль на 

практичних заняттях вібувається на основі виконання практичних завдань з проведення 

багатомірного аналізу даних власних попередніх досліджень (оцінюються усні виступи та 

міні-звіти). 

Оцінка звітів з виконання самостійної роботи за темами практичних занять відбиває 

ступінь засвоєння аспірантом навичок із статистичного аналізу даних дослідження, обробки 

та інтерпретації отриманих результатів, інтегрування отриманих даних в цілісну 

характеристику досліджуваних психологічних феноменів. 

Залік відбиває засвоєння аспірантом матеріалів курсу за всіма розділами.  

 

8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Разом  Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 60 40 100 

5 15 15 10 15 

Т1, Т2 ... Т5 – теми. 

До підсумкового семестрового контролю допускаються аспіранти, які презентували 

результати виконання трьох обов’язкових практичних робіт та отримали не менш за 20 

балів.  

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види Оцінка за національною шкалою 
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навчальної діяльності 

протягом семестру 
для екзамену 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

Критерії оцінювання навчальних здобутків  

Аудиторна робота на лекційних заняттях – до 3 балів за заняття: 

– 3 балів – систематична робота на занятті, розгорнуті змістовні відповіді 

на питання; 

– 2 бали – систематична робота на занятті, але є помилки у відповідях на 

питання;  

– 1 бал – епізодична робота на занятті. 

Аудиторна робота на практичних заняттях – до 10 балів за заняття: до 4 балів за 

поточну роботу, до 6 балів – за презентацію результатів самостійної роботи. 

Критерії оцінювання поточної роботи на практичних заняттях: 

– 4 бали – активна робота на занятті, виконання всіх поточних завдань, участь в 

обговоренні практичної проблеми, виступи логічні, послідовні, з посиланнями на 

відповідні теоретичні положення; 

– 2 бали – аспірант виконує завдання, бере участь в обговоренні практичної 

проблеми, але має труднощі із теоретичним обгрунтуванням думки; 

– 1 бал – аспірант виконує завдання, епізодично висловлюється на занятті. 

Презентація (з доданням письмового міні-звіту) результатів самостійної роботи за темами 

практичних занять – протягом курсу аспіранти самостійно виконують 5 робіт із 

написанням міні-звітів. Кожна з робіт оцінюється у 6 балів. Максимальну оцінку 

отримує звіт, зміст якого відповідає меті та завданням, містить правильну обробку 

результатів дослідження, правильний та повний аналіз результатів обробки, їх 

змістовну інтерпретацію, загальний висновок. 

Залікова робота – 40 балів  

Складається з двої частин: теоретичної за практичної.  

Теоретична частина роботи містить 12 питань закритого типу, вірна відповідь на які 

оцінюється в 1 бал, та одне відкрите питання, відповідь на яке оцінюється із 8 балів. 

Практична частина – завдання з багатомірного аналізу файлу даних за допомогою 

статистичного програмного пакету “Statistica” або SPSS. Оцінюється за шкалою у 20 

балів. 

 

    9. Рекомендована література 

Остапенко Р. И. Многомерный анализ данных для психологов: учебно-методическое 

пособие / Р. И. Остапенко. – Воронеж.: ВГПУ, 2012. – 72 с. 

Барковский С.С., Захаров В.М., Лукашов А.М., Нурутдинова А.Р., Шалагин С.В. 

Многомерный анализ данных методами прикладной статистики: Учебное пособие – Казань: 

Изд. КГТУ, 2010. – 126 с. 

 

Основна література 

1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешкалин Л.Д. Прикладная статистика: Основы 

моделирования и первичная обработка данных. Справочное издание под ред. 

Айвазяна С.А. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471с.  

2. Боровиков В.П. Популярное введение в программу “Statistica”. М., 2001.  

3. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных 



 

 8  

науках. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с. 

4. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. СПб., 2006. 

5. Оленко А.Я. Комп’ютерна статистика.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 

174с.  

6. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб., 2007 

7. Baron, R.M. & Kenny, D.A. The moderator-mediator variable distinction in social 

psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of 

Personality and Social Psychology, 1986, 51(6), 1173-1182.  

 

Допоміжна література 

1. Благуш П. Факторный анализ с обобщениями: Пер. С чешск.; Вступительная статья 

Б. Г. Миркина. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 248 с. 

2. Зінченко Н.М., Оленко А.Я. Аналітичні моделі та методи у соціології.- К.: ВПЦ 

“Київський університет”, 2000. – 106с.  

3. Иберла К. Факторный анализ / Пер. с нем. В. М. Ивановой ; Предисл. А. М. Дуброва. 

– М.: Статистика, 1980. – 389 с. 

4. Окунь Я. Факторный анализ: Пер. с. Пол. М.: Статистика, 1974. 

5. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ./ Дж.-О. Ким, Ч. У. 

Мьюллер, У. Р. Клекка и др. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 215 с. 

6. Харман Г. Современный факторный анализ. М., 1972 

7. Митина О.Ю. Математические методы в психологии. М. 2007 

 

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

 

1. Електронний підручник зі статистики: www.statsoft.ru/home/textbook 

2. Програми для статистичних розрахунків - software.basnet.by/Math/javasta2.html 

3. www.statpages.org/miller/openstat/  

4. www.aup.ru/books/i008.htm 

5. http://www.myshared.ru/slide/764056/  

6. http://khomich.narod.ru/metodichka/Dispersionniy/Dispersionniy.htm 

7. https://www.youtube.com/watch?v=Wt1wdYWs_i0 

 

 

http://www.statsoft.ru/home/textbook
http://www.aup.ru/books/i008.htm
http://www.myshared.ru/slide/764056/
http://khomich.narod.ru/metodichka/Dispersionniy/Dispersionniy.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Wt1wdYWs_i0
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Орієнтовні питання до підсумкового контролю. 

1. Вибірка та її числові характеристики.  

2. Шкалювання. Види шкал. 

3. Перевірка гіпотези про узгодженість вибірки із нормальним розподілом. 

4. Поняття нульової й альтернативної гіпотези. Правило відкидання нульової гіпотези. 

5. Загальна схема перевірки статистичних гіпотез.  

6. Перевірка статистичних гіпотез. Поняття статистичного критерію, його потужність 

та рівень значущості.  

7. Критерій χ
2
. Порівняння емпіричного й теоретичного розподілів. 

8. Лінійна регресійна модель.  

9. Вибірковий коефіцієнт кореляції та його властивості.  

10. Множинна регресія. 

11. Регресійні рівняння. 

12. Перевірка гіпотези про медіацію шляхом регресійного аналізу. 

13. Дисперсійний аналіз: одно факторний, багатофакторний, багатомірний. 

14. Кластерний аналіз: методи вимірювання відстані між окремими об’єктами та 

кластерами.  

15. Агломеративні методи та методи подрібнення в кластерному аналізі. Дендрограма.  

16. Факторні навантаження. 

17. Критерії визначення кількості факторів у факторному аналізі. 

 

Приклади тестових завдань 

У чому полягає центральна ідея моделі медіації? 

А. Повне опосередкування присутнє, якщо незалежна змінна не виявляє ніякого впливу, 

коли контролюється медіатор. 

Б. Зв'язок між предиктором і критерієм повинна слабшати після встановлення контролю 

над зв'язком між медіатором і критериальною змінною. 

В. Статистичний аналіз повинен виміряти й перевірити відмінності у впливі незалежної 

змінної на залежну як функцію модератора. 

Г. Вплив стимулів на поведінку опосередкований різними процесами, що протікають 

усередині організму. 

 

Яка з відповідей не відповідає цілям регресійного аналізу?: 

А. Зменшення розмірності простору досліджуваних явищ. 

Б. Визначення ступеня обумовленості залежної змінної незалежною або незалежними 

змінними. 

В. Пророкування значень залежної змінної виходячи з незалежної(их) змінної(их). 

Г. Визначення внеску окремих незалежних змінних у залежну змінну. 

 

Яке із цих рівнянь є рівнянням лінійної регресії: 

А)  

Б)   

В)  

 

Яку процедуру потрібно проводити для аналізу мінливості ознаки під впливом яких-небудь 

контролюючих змінних факторів?  

А. Регресійний аналіз 

Б. Метод зваженого попарного середнього 

В. Дисперсійний аналіз 

Г. Факторний аналіз 
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Який показник розкриває частку варіації залежної змінної, яка пояснюється варіацією 

змінних-предикторів? 

А. Коефіцієнт множинної кореляції. 

Б. Коефіцієнт множинної детермінації. 

В. Часткова кореляція. 

Г. Бета-коефіцієнт 

 

Сутність методу кластерного аналізу: 

А. Комбінаційне статистичне групування досліджуваних ознак за факторно - 

результативною схемою побудови таблиць. 

Б. Групування сукупності з різноманітними ознаками з метою одержання однорідних груп. 

В. Кластеризація статистичної сукупності з метою виявлення основних чинників 

формування регресійних моделей зв'язку. 

Г. Реалізація практичних можливостей математико-статистичних оцінок результатів 

групувань. 

 

Дайте короткий опис основних етапів факторного аналізу. 

 

Опишіть послідовність кроків для перевірки гіпотези про медіацію за допомогою методів 

регресійного аналізу. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. План дослідження для перевірки моделі медіації.  

2. Регресійний аналіз даних та інтерпретація результатів. 

3. Дисперсійний аналіз даних та інтерпретація результатів. 

4. Кластерний аналіз даних та інтерпретація результатів. 

5. Факторний аналіз даних та інтерпретація результатів.  

 


