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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Методи багатомірного аналізу в психології ” складена
відповідно  до  освітньо-професійної  (освітньо-наукової)  програми  підготовки  другого
(магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності (напряму) __053 психологія ___

спеціалізації __________________________________________________________

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: формування й розвиток компетенцій,
що  дозволяють  аналізувати  дані  психологічних  досліджень  при  рішенні  теоретичних,
прикладних і практичних завдань у професійній діяльності психолога.

1.2.  Основні  завдання  вивчення  дисципліни:  ознайомити  студентів  з  основними
поняттями, теоретичними положеннями та сучасними методами багатомірної статистики
для  розв’язування  певних  дослідницьких  задач;  розвити  вміння  компетентного  вибору
методів  багатомірного  аналізу  даних  відповідно  цілям  дослідження;  виробити  навички
використання сучасних засобів багатомірної статистичної обробки психологічних даних;
сприяти розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.

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

5-й
Семестр

2-й
Лекції

16 год.
Практичні заняття

16 год.
Лабораторні заняття

 год.
Самостійна робота

58 год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Заплановані результати навчання:

Студенти мають знати
 особливості статистичного аналізу даних психологічного дослідження;
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 принципи  пошуку  й  вибору  адекватних  завданням  психологічного  дослідження
методів математичної статистики;

 основні  методи  вибіркових  обстежень,  методи  багатомірного  статистичного
аналізу; 

вміти: 
 обирати  математико-статистичні  методи  та  моделі  для  розв’язування  задач

дослідження; 
 застосовувати сучасні методи прикладного статистичного аналізу,
 планувати  й  проводити психологічне  дослідження  із  застосуванням  методів

багатомірного статистичного аналізу;
 аналізувати результати,  отримані за допомогою статистичних методів обробки, з

позиції професійної діяльності;
 коректно  використовувати  результати  математичного  узагальнення  й

використовувати  отримані  дані  для  рішення  поставлених  завдань  у  дипломній
роботі й у подальшій професійній роботі психолога

 брати  участь  у   проведенні  психологічних  досліджень  із  використанням
професійних знань і психологічних технологій;

 використовувати відповідне статистичне комп’ютерне забезпечення.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Основи вимірювання та кількісного описування даних 

Математична  статистика  як  базовий  кількісний  метод вивчення  психологічного явища.
Місце математичної статистики в структурі психологічного дослідження. 
Поняття виміру. Види вимірювальних шкал і властивості психологічних об'єктів виміру.
Номінативна шкала (шкала найменувань)  як спосіб класифікації  або розподілу об'єктів.
Порядкова (рангова)  шкала як спосіб  розташування  вимірюваних ознак за рангом – по
типу «  більше –  менше»,  «вище –  нижче»  та  ін.  Ранжирування.  Шкала  інтервалів  і  її
властивості. Розподіл значень за принципом: «більше на певну кількість одиниць – менше
на  певну  кількість  одиниць».  Відсутність  крапки  відліку.  Семантичний  диференціал
Ч.Осгуда  як   приклад  виміру  по  інтервальній  шкалі.  Шкала  стенів.  Шкала  (рівних)
відносин,  її  особливості.  Наявність  фіксованого  нуля.  Переклад  експериментальних
результатів у значення шкали, застосовуваної для подання психологічних результатів.
Вибірковий  метод.  Вимоги  до  вибірки.  Нормальний  розподіл.  Числові  характеристики
розподілу. Вибіркове середнє. Вибіркова дисперсія.  Інтервальні оцінки: інтервал довіри,
рівень  надійності  оцінки.  Побудова  інтервалу  довіри  для  математичного  сподівання
нормального розподілу при відомій дисперсії. 
Статистична гіпотеза. Нульова та альтернативні гіпотези.
Поняття про перевірку статистичних гіпотез. Задача вибору гіпотези: ймовірнісний підхід 
та методологія. Загальна схема перевірки статистичних гіпотез. Помилки 1-го та 2-го роду.
Перевірка гіпотез про параметри розподілів. Критерії згоди про вигляд розподілу. Критерії
згоди К.Пірсона: дискретний та неперервний випадки. Непараметричні тести. Перевірка 
гіпотез про однорідність вибіркових даних.

Тема 2. Введення в багатомірний статистичний аналіз
Загальне  уявлення  про  багатомірний  статистичний  аналіз  даних.  Ознаки  та  змінні.
Багатомірна  ознака.  Призначення  й  огляд  багатомірних  методів.  Кореляційний  аналіз.
Множинний  регресійний  аналіз.  Дисперсійний  аналіз.  Кластерний  аналіз.  Факторний
аналіз.  Багатомірне  шкалювання.  Первинний аналіз  кореляційних  матриць.  Кореляційні
графи.
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Тема 3. Регресійні моделі 
Задача  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  пророкування  залежної  змінної  (Y)  по  незалежній  (X).  Множинна   лінійна
регресія. Перевірка значимості рівняння регресії. Нелінійне оцінювання: експоненційна та
шматково-лінійна  моделі.  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 4. Багатомірні методи та моделі.
Змінні-медіатори й змінні-модератори в психологічних дослідженнях. Модель модератора.
Модель медіатора (опосередкування). Вибір відповідної аналітичної процедури. 

Тема 5. Дисперсійний аналіз
Поняття  дисперсійного  аналізу  як  аналізу  мінливості  ознаки  під  впливом  яких-небудь
контрольованих  окремих  факторів.  ANOVA  як  аналіз  варіативності.  Завдання
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. «Швидкі» методи – критерії дисперсійного аналізу: критерій Лінка й
Уоллеса;  критерій  Немені.   Використання   програмних  пакетів   SPSS та  Statistica  для
розрахунку дисперсійного аналізу.

Тема 6.  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 7.  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. Поняття фактору, факторного навантаження
або ваги. Методи зменшення кількості змінних. Визначення найбільш важливих факторів.
Графічні зображення внеску факторів. Умови застосування факторного аналізу. Прийоми
для визначення числа факторів. Обертання факторів. Використання факторного аналізу в
психології. Факторний аналіз в пакетах “Statistica” та SPSS.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і
тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7
Тема  1.  Основи 12 2 2 8
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вимірювання  та
кількісного
описування даних
Тема 2. Введення в 
багатомірний 
статистичний 
аналіз

10 2 2 6

Тема 3. Регресійні 
моделі.

14 2 2 10

Тема 4. 
Багатомірні методи
та моделі

12 2 2 8

Тема 5. 
Дисперсійний 
аналіз

12 2 2 8

Тема 6. 
Кластерний аналіз

12 2 2 8

Тема 7. Факторний
аналіз

18 4 4 10

Усього годин 90 16 16 58

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин
Д/ф

1 Описова статистика. Статистичні гіпотези. 1
2 Аналіз кореляційних матриць. Кореляційні плеяди. Кореляційний

граф.
3

3 Множинна лінійна регресія. 2
4 Моделі медіації (опосередкування). 2
5 Моделі з модераторами. Дисперсійний аналіз. 2
6 Кластерний аналіз. 2
7 Факторний аналіз. 4

Усьго 16

5. Завдання для самостійної робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин
д/ф

1. Підготовка  до  практичних  занять  за  відповідними
інформаційними ресурсами (див. уточнення у дужках, надані у
переліку  посилань  на  інформаційні  ресурси).  Виконання
завдань із статистичного аналізу (завдання та файл з даними
надається окремо) 

40

2. Підготовка до підсумкового семестрового контролю. 28
Разом 58
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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
студентів  до  сприйняття  та  обговорення  теоретичного матеріалу  з  курсу, до виконання
практичної  роботи,  заохочення  навчальної  активності  студентів.  Основною  метою
поточного контролю є забезпечення зворотного зв’язку між викладачем та студентами у
процесі навчання, управління навчальною мотивацією студентів. Поточний контроль може
проводитися у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних
заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні статистичних задач.

Оцінка звітів з виконання самостійної роботи за темами практичних занять відбиває
ступінь  засвоєння  студентом  навичок  із  статистичного  аналізу  даних  дослідження,
обробки та інтерпретації отриманих результатів, інтегрування отриманих даних в цілісну
характеристику досліджуваних психологічних феноменів.

Екзамен відбиває засвоєння студентом матеріалів курсу за всіма розділами. 
Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів  (денна форма)

Аудиторна робота на практичних заняттях – до 6 балів за заняття:
– 6 балів – активна робота на занятті, виконання всіх завдань, участь в

обговоренні практичної  проблеми,  виступи логічні,  послідовні,  з посиланнями
на відповідні теоретичні положення

– 4  бали  –  студент  виконує  завдання,  бере  участь  в  обговоренні
практичної проблеми, але має труднощі із теоретичним обгрунтуванням думки

– 2  бали  –  студент  виконує  завдання,  епізодично  висловлюється  на
занятті.

Звіти з  виконання  самостійної  роботи  за  темами  практичних  занять –  протягом курсу
студенти самостійно виконують 3 роботи (опис завдань надається окремим файлом).
Кожна  з  робіт  оцінюється  у  8  балів.  Ця  оцінка  враховує  зокрема  відповідність
вимогам до оформлення (2 бали) та своєчасність надання звіту (1 бал). Максимальну
оцінку  отримує  звіт,  зміст  якого  відповідає  меті  та  завданням  роботи,  містить
правильну  обробку  результатів  дослідження,  правильний  та  повний  аналіз
результатів обробки, коректно сформульований загальний висновок, який відповідає
результатам статистичного аналізу (загалом 5 балів з 8, ще 3 бали – за оформлення та
своєчасність). 

Екзаменаційна робота – 40 балів: до 20 балів за теоретичні завдання (тестова робота), до
20 балів – практичне завдання.

Тестова  робота  складається  з  питань  закритого  та  відкритого  типу,  максимальна
оцінка  за  відповідь  на  які  оцінюється  від  2  до  7  балів  залежно  від  складності
питання, загалом 20 балів. 
Практичне завдання передбачає проведення одного з 4-х видів статистичного аналізу
файлу  даних  (дисперсійний,  регресійний,  кластерний,  факторний)  у  програмі
Statistica 7. 
20 балів – коректно проведений аналіз, всі необхідні результати обробки збережені в
окремому  файлі,  головні  результати  аналізу  викладені  у  письмовій  роботі  з
поясненнями  алгоритму  обробки  (чому  саме  був  обраний  конкретний  метод,
конкретний критерій   т.п.),  надана  стисла,  але  змістовна інтерпретація,  зроблений
змістовний висновок.
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15  балів  –  коректно  проведений  аналіз,  але  не  враховані  окремі  критерії,  всі
результати  обробки  збережені  в  окремому  файлі,  головні  результати  аналізу
викладені  у  письмовій  роботі  з  поясненнями  алгоритму  обробки  (чому  саме  був
обраний  конкретний  метод,  конкретний  критерій   т.п.),  надана  змістовна,  але
недостатньо обґрунтована  інтерпретація, зроблений висновок.
10 балів – проведений аналіз не є повним, бракує важливих показників, результати
обробки  збережені  в  окремому  файлі,  головні  результати  аналізу  викладені  у
письмовій роботі, але не надано пояснення алгоритму обробки, надана інтерпретація
не враховує всі результати обробки, зроблений висновок є формальним.
5  балів  –  проведений  аналіз  не  є  повним,  бракує  важливих  показників,  не  всі
результати  обробки збережені  в  окремому файлі  статистики,  результати  аналізу  у
письмовій  роботі  викладені  частково,  не  надано  пояснення  алгоритму  обробки,
надана  інтерпретація  не  відповідає  отриманим результатам,  зроблений висновок  є
формальним.

                                                                   
8. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен Сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Разом
4 8 8 10 10 10 10 60 40 100

Методи контролю та розподіл балів, що отримує студент
(денна форма) 

Вид роботи Максимальна кількість
балів

Екзаменаційна пісьмова робота 40

Робота на практичних заняттях 36

Самостійні роботи з вирішення статистичних задач (3
роботи)

24

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 

зараховано70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано

9. Рекомендована література
Базова 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. 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.

3. Боровиков В.П. Популярное введение в программу “Statistica”. М., 2001. 
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4. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных 
науках. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с.

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

6. Оленко А.Я. Комп’ютерна статистика.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. - 
174с. 

7. Остапенко Р. И. Многомерный анализ данных для психологов: учебно-
методическое пособие / Р. И. Остапенко. – Воронеж.: ВГПУ, 2012. – 72 с.

8. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб., 2007
9. 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. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення

http  ://  statosphere  .  ru  /  books  -  arch  /  statistica  -  books  /85-  halafyan  .  html  (посібник)
Електронний підручник зі статистики: www  .  statsoft  .  ru  /  home  /  textbook   (описова статистика, 
кореляційний, регресійний, дисперсійний, кластер ний, факторний аналіз)
http  ://  www  .  statosphere  .  ru  /  blog  /115-  stat  -  regress  .  html (регресійний аналіз)
http  ://  www  .  myshared  .  ru  /  slide  /764056/ (презентація, регресійний аналіз)
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  Wt  1  wdYWs  _  i  0 (лекція, дисперсійний аналіз)
https://www.youtube.com/watch?v=NO9AW9-axBI (лекція, факторний аналіз)
https://www.youtube.com/watch?v=8_07zGHvEUM (лекція, факторний аналіз)
https://www.youtube.com/watch?v=Dbp8Jqoj0DQ (лекція, кластерний аналіз)
http://www.statcats.ru/p/blog-page_29.html (описова статистика, кореляційний аналіз, 
дисперсійний аналіз, факторний аналіз, просте наочне пояснення складних питань)
http://www.slideshare.net/julleko/ss-52773288?qid=958a7eb9-7fbd-4eb2-b196-
c068e7794f38&v=&b=&from_search=10

http://statistica.ru/local-portals/data-mining/
http://pubhealth.spb.ru/SASDIST/MLR.htm (множинна регресія)
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Орієнтовні питання до семестрового контролю
1. Види вимірювальних шкал і властивості психологічних об'єктів виміру. 
2. Вибірковий метод. Вимоги до вибірки. 
3. Нормальний розподіл. Числові характеристики розподілу. 
4. Статистична гіпотеза. Нульова та альтернативні гіпотези.
5. Поняття про перевірку статистичних гіпотез. 
6. Лінійна регресія. 
7. Поняття  регресії  як  зміна  функції  (В)  залежно  від  змін  одного  або  декількох

аргументів (Х). 
8. Множинна  лінійна регресія. 
9. Загальна регресійна модель, прогнозування засобами регресійного аналізу. 
10. Умови для застосування методу лінійного регресійного  аналізу.   
11. Обчислення регресії в SPSS та Statistica.
12. Змінні-медіатори й змінні-модератори в психологічних дослідженнях. 
13. Модель модератора. 
14. Модель медіатора (опосередкування). 
15. Поняття  дисперсійного  аналізу  як  аналізу  мінливості  ознаки  під  впливом яких-

небудь контрольованих окремих факторів. 
16. ANOVA як аналіз варіативності. 
17. Однофакторний та багатофакторний дисперсійний аналіз. 
18. Використання  програмних пакетів  SPSS та Statistica для розрахунку дисперсійного

аналізу.
19. Методи вимірювання схожості та відстані між окремими об’єктами. 
20. Вибір кількості кластерів.
21. Агломеративні та подрібнюючі методи кластеризації в пакетах “Statistica” та SPSS.
22. Поняття  факторного  аналізу  як  статистичного  методу,  використовуваного  при

обробці більших масивів експериментальних даних. 
23. Завдання факторного аналізу.
24. Поняття фактору, факторного навантаження або ваги. 
25. Умови застосування факторного аналізу. 
26. Прийоми для визначення числа факторів. 
27. Використання факторного аналізу в психології. 
28. Факторний аналіз в пакетах “Statistica” та SPSS.

Зразок тестових завдань
В чому полягає і забезпечується ефективність застосування багатомірного статистичного аналізу?

А. За умови якості вихідної інформації і масовості даних спостережень.
Б. Логічного та арифметичного контролю вихідної інформації.
В. Перевірки статистичних гіпотез відносно досліджуваних процесів і явищ.
Г. Встановлення законів статистичних розподілів.

Яка з відповідей не відповідає цілям регресійного аналізу?:
1. Зменшення розмірності простору досліджуваних явищ.
2. Визначення ступеня обумовленості залежної змінної незалежною або незалежними змінними.
3. Прогнозування значень залежної змінної виходячи з незалежної(их) змінної(их).
Визначення внеску окремих незалежних змінних у залежну змінну.

Опишіть послідовність кроків для перевірки гіпотези про медіацію за допомогою методів регресійного 
аналізу.

Що є важливою умовою для використання дисперсійного аналізу?
1. Змінні-фактори мають бути представлені інтервальними шкалами.
2. Дисперсії вибіркових груп мають бути однаковими.
3. Залежні змінні мають бути нормовані.
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Включення до аналізу одначасно кількох залежних змінних.
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