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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Основи моделювання структурними 

рівняннями в психології” складена відповідно  освітньо-наукової програми 

підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти.  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Курс передбачає знання студентом базової статистики, кореляційного, 

експлораторного факторного та регресійного аналізу. Мета курсу полягає у 

вивченні основних положень методології моделювання структурними 

рівняннями та оволодіння прийомами і методами самостійного застосування 

методів моделювання структурними рівняннями в психологічних 

дослідженнях. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 Володіти загальною та спеціальною методологією наукового 

пізнання, застосування здобутих знань у практичній діяльності. 

 Здатність до розв’язування складних завдань, розуміння 

відповідальності за результат роботи з урахуванням персональної 

відповідальності. 

 Здатність проводити аналітичну та експериментальну наукову 

діяльність; організовувати, планувати та прогнозувати результати 

наукових досліджень. 

 Здатність розв’язувати комплексні проблеми 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 та/або професійну практику і розв’язання значущих 

психологічних, соціальних, наукових, культурних, етичних та інших 

проблем, пов’язаних з психологією особистості, людських груп і 

спільнот. 

 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 науково пошуку. 

 

1.3. Кількість кредитів – 3. 

1.4. Загальна кількість годин – 90. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 



Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

Рік підготовки 

2-й - 

Семестр 

2-й - 

Лекції 

6 год. - 

Практичні, семінарські заняття 

12 год. - 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

72 год. - 

Індивідуальні завдання 

Не передбачені  

 

1.6. Заплановані результати навчання 

  Знання: 

 Демонструвати наукові погляди при оцінці чинників, які 

впливають на вибір методів за засобів організації та проведення 

психологічного дослідження. 

 Вміти визначити об’єкт, предмет досліджень, використовуючи 

гносеологічні підходи до розв’язання проблем психологічної 

науки й практики. 

 Описати закономірності, тенденції, моделі, виявлені в процесі 

реалізації психологічних досліджень. 

Уміння: 

 Організовувати та проводити теоретичні й емпіричні дослідження 

у психологічній сфері. 

 Володіти методологічним і методичним апаратом для вирішення 

психологічних задач. 

 Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 

наукове дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і 

практичну цінність та сприяє розв’язанню значущих наукових 

психологічних, медичних і соціально-психологічних проблем. 

 Виконувати статистичні обчислення та процедури, що 

підтверджують достовірність, валідність та значущість отриманих 

даних. 



 Розроблювати 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, в тому числі в одному, внесеному до наукометричної 

бази Scopus або аналогічних баз. 

Автономія та відповідальність: 

 Знаходити оригінальне інноваційне рішення, направлене на 

розв’язання конкретної психологічної проблеми. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Введення в моделювання структурними рівняннями (МСУ) 

Що таке МСУ. Типи моделей МСУ: регресійні, шляхові, 

конфірматорний факторний аналіз, структурні. Типи змінних: латентні, 

спостережувані, екзогенні, ендогенні. Параметри моделі. Особливості та 

етапи МСУ. Графічні символи в МСУ. Формування моделі та її специфікація. 

Ідентифікація моделі. Оцінка, перевірка узгодженості і корекція моделі. 

Вимоги до даних: нормальність розподілу, проблема колінеарності, 

пропущені значення, обсяг вибірки. 

Тема 2. Конфірматорний факторний аналіз (КФА) 

Моделі вимірювання для латентних змінних. Дослідницький в 

порівнянні з конфірматорним факторним аналізом.  Формування апріорної 

моделі. Оцінка апріорної моделі. Корекція моделі. Результати КФА їх 

представлення та інтерпретація. Фактори другого порядку. Розширення КФА 

для моделювання багаторівневих і лонгітюдних даних. 

Тема 3. Структурні моделі. 

 Вимірювальна складова і складова шляхів моделі. Формування 

апріорної структурної моделі. Оцінка апріорної моделі. Корекція моделі. 

Результати структурного моделювання, їх представлення та інтерпретація. 

Структурні моделі в декількох групах. Огляд розширень МСУ: багаторівневі 

структурні моделі з латентними змінними, криві латентного росту, аналіз 

латентних моделей з коваріатами. 

Тема 4. Медіаційний аналіз в МСУ. 

Змінні-модератори та змінні-медіатори. Поняття опосередкування. 

Алгоритм перевірки гіпотез опосередкування за Бареном та Кенні. 

Вимірювання опосередкування. Тест Соубела. Опосередкування з декількома 

медіаторами або наслідками. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 

Усього 
У тому числі 

Л ПЗ СР 



Тема 1. Введення в моделювання структурними 

рівняннями 
22 1 2 16 

Тема 2. Конфірматорний факторний аналіз 22 1 4 18 

Тема 3. Структурні моделі 24 2 4 20 

Тема 4. Медіаційний аналіз в МСУ 22 2 2 18 

Усього годин: 90 6 12 72 

 

4. Теми практичних занять 

№з/п Назва теми  Кількість 

годин 

1 Лінійна регресія і шляхова модель 2 

2 Модель вимірювання латентної змінної 2 

3 Модель структурних рівнянь для латентних змінних 2 

4 Оцінки латентних змінних та їх використання  2 

5 Перехресна перевірка (крос валідність) моделей 

МСУ 

2 

6 Аналіз посередництва 2 

 

5. Завдання для самостійної  роботи 

Види, зміст самостійної роботи 
Кількість 

годин 

1. МСУ та інші багатовимірні методи математичної статистики*.  2 

2. Історія виникнення і розвитку МСУ  2 

3. Методи оцінки нормальності даних для аналізу. 4 

4. Часткова та напівчасткова кореляція. 4 

5. Потужність і типи нульової гіпотези. Статистичні тести в МСУ. 4 

6. Причини негативно визначеної матриці даних та шляхи їх 

вирішення. 

4 

7. Основні етапи МСУ. Символи представлення схем моделей. 4 

8. Складність моделі (число параметрів) та обсяг вибірки. 4 

9. Типи структурних моделей.  4 

10. Створити/обрати файл з даними. Створити шляхову модель з 

не менш ніж 6 спостережуваних змінних. 

6 

11. Використовуючи обрані дані створити факторну модель 

вимірювання, щонайменше з 5 спостережуваними змінними. 

Написати звіт про всі кроки, в тому числі теоретичну і 

статистичну гіпотези, розвідувальний і підтверджуючий ФА, 

обговорити оцінки параметрів, зробити статистичні та 

змістовні висновки. 

8 

12. Використовуючи обрані дані створити факторну модель 

вимірювання, щонайменше з 5 спостережуваними змінними. 

Обрахувати факторні оцінки, які використати в регресійному 

8 



аналізі. Написати звіт про всі кроки, зробити статистичні та 

змістовні висновки. 

13. Використовуючи обрані дані створити факторну модель 

вимірювання, щонайменше, 5 спостережуваних змінних, а 

потім структурну модель з шляхами між щонайменше двома 

латентними змінними. Написати звіт про всі кроки, зробити 

статистичні та змістовні висновки. 

10 

14. Використовуючи обрані дані створити посередницьку модель, 

перевірити повне, часткове посередництво. Пояснити, прямі, 

непрямі ефекти і вибір моделі. 

8 

Усього годин 72 

* Примітка. Представити звіт про результати виконання самостійної 

роботи. 

 

6. Індивідуальні завдання 

(не передбачені) 

 

7. Методи навчання 

В ході пізнавальної діяльності здобувачів використовуються наступні 

методи навчання: 

 пояснювально-ілюстративний метод (лекції, робота з навчально-

методичною літературою); 

 репродуктивний метод (використовуються різноманітні вправи, 

практичні роботи); 

 частково-пошуковий метод (шляхом активного пошуку рішення 

висунутих у навчанні пізнавальних завдань); 

 дослідницький метод (постановка завдання, обґрунтування, 

припущення, пошук відповідних джерел необхідної інформації, 

процес рішення завдання). 

 

8. Методи контролю 

Критерії оцінювання знань здобувачів 
Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики 

знань, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної 

роботи, оцінка знань здобувачів здійснюється за 100-бальною системою. 

Форми контролю знань здобувачів: 

 поточний; 

 підсумковий (залік). 

Поточний контроль знань здобувачів протягом одного семестру 

включає оцінку за роботу на практичних заняттях і виконання самостійної 

роботи. 

Критерії поточної оцінки знань здобувачів. 

3 бали – завдання виконане в повному обсязі, відповідь вірна, наведено 

аргументацію, використовуються професійні терміни. Граматично і 



стилістично без помилок оформлений звіт. Підготовлено ґрунтовний 

конспект за темою. 

2 бали – те ж саме, що і 3, але страждає обґрунтування відповіді, у звіті 

допущені незначні граматичні чи стилістичні помилки. Стислий конспект за 

темою. 

1 бали – те ж саме, що і 2, але страждає логіка і мова викладу. Стислий 

конспект за темою. 

0 – відповіді нема. Конспект відсутній. 

Критерії оцінювання самостійної роботи: 

3 бали – дуже хороший текст. Всі основні аспекти враховані. Всі 

висновки обґрунтовані. Текст добре організований, думки дотримуються 

чіткої логіки. Текст структурно оформлений як академічний. Наведено 

обґрунтування для кожного твердження. Використовуються професійні 

терміни. Граматично і стилістично без помилок. 

2 бали – текст включає всі основні аспекти. Утримується логіка 

викладу. Основні думки аргументуються. 

1 бал – враховані лише деякі з основних аспектів. Аргументація іноді 

недостатня або нерелевантна. 

0 – робота не здана. 

 

У другому семестрі аспіранти складають залік у вигляді тестових 

завдань. Загальна довжина тесту – 40 завдань. Вірна відповідь на завдання 

оцінюється в 1 бал. Загальна можлива сума балів – 40. Приклад тестового 

завдання: 

Як міру статистичного взаємозв’язку для даних, одержаних за шкалою 

найменувать, використовують: 

A. коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона  

B. коефіцієнт рангової кореляції Кендалла  

C. коефіцієнт рангової кореляції Спірмена  

D. коефіцієнт Чупрова 

 

9. Схема нарахування балів 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

cеместровий 

контроль (залік) 

Сума 

Розділ 1 

40 100 Т1 Т2 Т4 Т4 

15 15 15 15 

Т1, Т2 ... Т4 – теми розділу 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для 

чотирирівневої 

для 

дворівневої 



шкали оцінювання шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

 

10. Рекомендована література 

Основна література 

1. Олефір В.О. Електронний конспект лекцій з  «Основ моделювання 

структурними рівняннями в психології». – Харків, ХНУ імені В.Н. 

Каразіна. – 48 с. 

2. 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). – P. 1173. 
3. Byrne B.M. Structural Equation Modeling With AMOS: Basic Concepts, 

Applications, and Programming, Second Edition (Multivariate Applications 

Series) 2nd Edition. – Routledge/Taylor & Francis Group. – 2009. 
4. Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. LISREL (Version 8.54) [Computer 

software]. Chicago: Scientific Software. – 2003. 

5. Kline R. B. Principles and practice of structural equation modeling(2nd ed.). 

– New York: Guilford Press, 2005. 

6. Schumacker R. E., & Lomax R. G. A beginner’s guide to structural equation 

modeling. (2rd. ed.). – NewJersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2010. 

 

Допоміжна література 

1. Митина О.В. Основные идеи и принципы структурного 

моделирования // Ученые записки кафедры общей психологии 

факультета психологии МГУ. – М.: Смысл, 2006. – С. 272-296. 

2. Митина О.В. Моделирование латентных изменений c помощью 

структурных уравнений // Экспериментальная психология. – 2008. – 

№ 1. – C. 131–148. 

3. Наследов А.Д. Структурное моделирование каузальных гипотез: 

исследование педагогических стереотипов оценивания младших 

школьников // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Сер. 

12. –Вып. 1. – СПб., 2011.– С. 305-313. 

4. Олефир В.А. Метод моделирования структурными уравнениями в 

прикладных психологических исследованиях // Актуальные 

проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. 



Выпуск 6 / Под ред. А. А. Обознова, А. Л. Журавлева. – М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2014. – С. 336-360. 

5. Олефір В.О. Дослідження особистісного потенціалу методом 

моделювання структурними рівняннями // Вісник ХНПУ. 

Психологія. Вип. 50. –  Харків: ХНПУ, 2015.– С. 152-166. 

6. Олефір В.О. Інтелектуально-особистісний потенціал саморегуляції 

суб’єкта діяльності [Монографія]. – Харків, УІПА, 2015. – 265 с. 

 

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

методичне забезпечення 

Для отримання додаткової інформації з курсу «Основи моделювання 

структурними рівняннями в психології» можна користуватися сайтом 

факультету психології Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна: http://www-psyhology.univer.kharkov.ua та  такими сайтами: 

http://www.ssicentral.com; http://davidakenny.net/cm/fit.htm;  

www.guilford.com/kline/;  www.gsu.edu/~mkteer/npdmatri.html  
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