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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма
вивчення
обов’язкової
навчальної
дисципліни
«Комп’ютерні методи практичної психології» складена відповідно до
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 053 Психологія (практична психологія).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є комп′ютерні засоби
створення психодіагностичного інструментарію та обробки даних
психодіагностичного дослідження.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даного курсу базується на
знаннях основних положень загальної психології, вікової психології,
експериментальної психології, психодіагностики та математичних методів
в психології.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема 1. Предмет вивчення дисципліни «Комп’ютерні методи практичної
психології».
Тема 2. Установка пакетів комп'ютерних програм. Основні типи комп’ютерів.
Тема 3. Редагування психологічних даних в пакетах комп’ютерних програм.
Тема 4. Аналіз психологічних даних в SPSS: описові статистики.
Тема 5. Аналіз психологічних даних в SPSS: непараметричні критерії.
Тема 6. Аналіз психологічних даних в SPSS: параметричні критерії і критерії
згоди розподілів.
Тема 7. Аналіз психологічних даних в SPSS: кореляційний аналіз.
Тема 8. Аналіз психологічних даних в SPSS: дисперсійний аналіз.
Тема 9. Аналіз психологічних даних в SPSS: регресійний аналіз.
Тема 10. Аналіз психологічних даних в SPSS, STATISTICA: факторний аналіз.
Тема 11. Аналіз психологічних даних в SPSS: дискримінантний аналіз,
багатовимірне шкалювання і кластерний аналіз.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Основна мета курсу «Комп’ютерні методи практичної
психології»: вивчення студентами алгоритмів застосування пакетів
комп'ютерних програм для обробки даних експериментальних психологічних
досліджень.
1.2. Завданнями даного курсу є: ознайомлення студентів із
принципами коректного використання комп’ютерних засобів у психологічній
діагностиці й з основними видами комп’ютерної діагностики; формування
навичок роботи з типовими комп’ютерними тестовими редакторами,
документування отриманих результатів; ознайомлення студентів з основними
методами статистичного аналізу, найпоширенішими в прикладній і
дослідницькій роботі психолога, з основними принципами роботи
статистичних програм; формування навичок роботи зі статистичними
програмами.
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1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти
повинні:
знати:
- призначення і можливості обчислювальної техніки;
- специфіку установки і експлуатації програмного забезпечення для
статистичної обробки даних;
- теоретичні основи статистичних методів обробки психологічної
інформації;
вміти:
- самостійно інсталювати і експлуатувати пакети комп'ютерних програм
для статистичної обробки психологічних даних;
- створювати бази експериментальних психологічних даних і обробляти
їх за допомогою статистичних пакетів.
1.4. Форма підсумкового контролю – залік.
1.5. Програмні компетентності
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
І. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
Інтегральна
задачі та практичні проблеми у сфері психології,
компетентність
що передбачають застосування основних
психологічних
теорій
та
методів
та
характеризуються
комплексністю
і
невизначеністю умов.
Загальні
ЗК-3 Навички використання інформаційних
компетентності (ЗК)
і комунікаційних технологій.
Здатність самостійно збирати та критично
СК-4 опрацьовувати, аналізувати та узагальнюСпеціальні
вати психологічну інформацію з різних
(фахові,предметні)
джерел.
компетентності (СК)
СК-5 Здатність використовувати валідний
і надійний психодіагностичний
інструментарій.
СК6 Здатність самостійно планувати,
організовувати та здійснювати
психологічне дослідження.
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2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема 1. Предмет вивчення дисципліни «Комп'ютерні методи
практичної психології»
Введення в дисципліну "Комп'ютерні методи практичної психології".
Поняття інформації. Методи отримання інформації. Властивості інформації.
Використання інформації. Обробка інформації. Загальний опис пакетів
комп'ютерних програм SPSS, Excel, STATISTICA. Системні вимоги.
Необхідність застосування комп'ютерної обробки експериментальних даних в
сучасних психологічних дослідженнях.
Тема 2. Установка пакетів комп’ютерних програм. Основні типи
комп’ютерів
Основні принципи функціонування персональних комп'ютерів. Склад
типового комп'ютера. Пристрої обробки. Пристрої зберігання. Пристрої
виводу. Пристрої введення. Структура програмного забезпечення
персонального комп'ютера. Системні програми. Операційне середовище
Windows. Установка програм SPSS, Excel, STATISTICA. Склад пакетів SPSS,
Excel, STATISTICA.
Тема 3. Редагування психологічних даних в пакетах комп'ютерних
програм
Технологія роботи з маніпулятором «миша». Переміщення і копіювання
об'єктів. Вбудовування об’єктів. Вікна Windows. Робота з теками і файлами.
Стандартні програми Windows. Редагування даних в SPSS, Excel,
STATISTICA. Створення нового файлу даних в SPSS, Excel, STATISTICA.
Імпорт даних в SPSS. Редагування таблиці даних в SPSS.
Тема 4. Аналіз психологічних даних в SPSS: описові статистики
Характеристика діапазону мінливості психологічної ознаки: його
мінімум, максимум і розмах. Асиметрія і ексцес як міра відхилення форми
розподілу від нормального вигляду. Величини, що виражають погрішності
статистик: стандартна помилка середнього, стандартна помилка асиметрії і
стандартна помилка ексцесу. Алгоритми обчислення моди, медіани,
середнього арифметичного, дисперсії, стандартного відхилення, асиметрії,
ексцесу і інших описових статистик. Перевірка нормальності розподілу.
Тема 5. Аналіз психологічних даних в SPSS: непараметричні
критерії
Алгоритми обчислення непараметричних критеріїв достовірності
відмінностей для психологічних даних в програмах SPSS, STATISTICA.
Критерій знаків G; Т-критерій Вілкоксона; критерій Фрідмана; критерій
тенденцій Пейджа, критерій Макнамари; U-критерій Манна-Уїтні; критерій
Q Розенбаума; H-критерій Крускала-Уолліса; S-критерій тенденцій Джонкира.
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Тема 6. Аналіз психологічних даних в SPSS: параметричні критерії і
критерії згоди розподілів
Алгоритми обчислення параметричних критеріїв достовірності
відмінностей для психологічних даних в програмах SPSS, STATISTICA.
F-критерій Фішера; t-критерій Стьюдента. Алгоритми обчислення критеріїв
згоди розподілів. Критерій Хі-квадрат; критерій Колмагорова-Смірнова.
Багатофункціональний критерій Фішера.
Тема 7. Аналіз психологічних даних в SPSS: кореляційний аналіз.
Поняття кореляційного зв'язку. Алгоритми розрахунку на матеріалі
психологічних даних: коефіцієнт емпіричної кореляції Пірсона; коефіцієнт
рангової кореляції Спірмена; коефіцієнт кореляції Чупрова, коефіцієнт
кореляції Крамера; кореляційне відношення «Ета-Квадрат»; коефіцієнт
множинної кореляції.
Тема 8. Аналіз психологічних даних в SPSS: дисперсійний аналіз.
Поняття про дисперсійний аналіз. Алгоритми розрахунку на матеріалі
психологічних даних: програма ANOVA (Analysis Of Variance). Варіанти
дисперсійного аналізу: однофакторний ANOVA, багатофакторний ANOVA,
ANOVA з повторними вимірами, багатовимірний ANOVA. Дисперсійний
аналіз з двома чинниками. Дисперсійний аналіз з трьома і більш чинниками.
Вплив коваріат. Покрокові алгоритми обчислень. Друк результатів і вихід з
програми. Представлення результатів.
Тема 9. Аналіз психологічних даних в SPSS: регресійний аналіз
Поняття про рівняння регресії. Проста регресія. Оцінка криволінійності.
Покрокові алгоритми обчислень. Друк результатів і вихід з програми.
Представлення результатів. Рівняння множинної регресії. Коефіцієнти
регресії. Коефіцієнт детермінації і покрокові методи. Умови здобуття
прийнятних результатів аналізу. Алгоритми розрахунку на матеріалі
психологічних даних: лінійна регресія; множинна лінійна регресія; нелінійна
регресія.
Тема 10. Аналіз психологічних даних в SPSS, STATISTICA:
факторний наліз
Основні поняття факторного аналізу. Обчислення кореляційної матриці.
Простий факторний аналіз. Побудова факторів. Обертання факторів за
допомогою методів Варімакс і Квартімакс. Інтерпретація факторів. Покрокові
алгоритми обчислень. Друк результатів і вихід з програми. Представлення
результатів. Проблема рівня статистичної значущості чинника.
Тема 11. Аналіз психологічних даних в SPSS: дискримінантний
аналіз, багатовимірне шкалювання і кластерний аналіз
Основні поняття дискримінантного аналізу. Етапи дискримінантного
аналізу. Термінологія, використовувана при виводі. Основні поняття
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багатовимірного шкалювання. Квадратна симетрична матриця відмінностей.
Квадратна асиметрична матриця відмінностей. Модель індивідуальних
відмінностей. Основні поняття кластерного аналізу. Порівняння кластерного і
факторного аналізу. Приклади розрахунків для психологічних даних.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційніресурси в Інтернеті
Основна
1. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Методика та організація наукових
досліджень із психології : навч. посібник. Київ : Центр учб. літ., 2016. 357 с.
2. Максименко С.Д., Носенко Е.Л., Експериментальна психологія :
підручник Київ : Центр учб. літ., 2017. 359 с.
3. Нечитайло И.С., Бирюкова М.В. Математические методы в
социологии : Учебник для студентов высш. учеб. заведений / Нар. укр. акад.,
[каф. социологии]. Харьков : Изд-во НУА, 2012. 243 с.
4. Осенкив Г.С., Психология массового поведения : учеб.-практ. пособие
Киев : Сварог, 2017. 158 с.
5. Татьянчиков А. О. Математичні методи в психології: навчальнометодичні рекомендації (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів
вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та
соціології) ; кафедра психології НУ «Одеська юридична академія». Одеса :
Фенікс, 2021. 48 с.
6. Телейко А.Б. Чорней Р.К. Математико-статистичні методи в соціології
та психології : Навч. Посібник. Київ : МАУП, 2007. 424 с.
Допоміжна
7. Застосування математично-статистичних методів аналізу у
психологічних вимірюваннях [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://surl.li/aghly . Дата звернення: 01.09.2021.
8. Катаєв Є.С. Використання статистичних методів обробки даних у
дослідженнях “я-концепції” особистості. Вісник Національного університету
оборони України. 2012. №2 (27) /2012. С. 171-176.
9. Кислова О.М. Методи аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної
інформації. Харків : Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. 165 с.
10. Салюк М. А Статистична обробка даних експериментального
дослідження. Методичний посібник з курсу «Експериментальна психологія» /
за ред. Е.Л. Носенко. Дніпропетровськ: Інновація, 2010. 26 с.
11. Старушенко Г. А. Статистична обробка даних в системі публічного
управління : навч. посіб. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 144 с.
12. Татьянчиков А.О. Методичні рекомендації до виконання
лабораторних робіт з курсу «Методи психологічного дослідження:
математичні методи в психології». Одеса : Вид-во Університету Ушинського,
2019. 38 с.
13. Шишко В.Й. Основи інформатики та застосування ЕОМ у
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психологии: курс лекцій Львів : ЛьвДУВС, 2008. 176 с.
14. Foster, G., Lane D.; Scott D., Hebl M. and other. An Introduction to
Psychological Statistics. University of Missouri, St. Louis. 2018. 271 p.
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання, що виносяться на залік
1. Характеристика предмету дисципліни «Комп'ютерні методи практичної
психології».
2. Логіка розвитку технологій обробки експериментальних даних
психологічних досліджень.
3. Загальна
характеристика
сучасних
комп'ютерних
програм,
використовуваних для статистичної обробки даних психологічних
досліджень.
4. Загальні принципи організації пакетів статистичних програм.
5. Відмітні особливості пакетів комп’ютерних програм SPSS, Excel,
STATISTICA.
6. Загальні принципи редагування даних в пакеті SPSS.
7. Особливості імпорту даних в пакеті SPSS.
8. Особливості редагування психологічних даних в пакеті SPSS.
9. Системні вимоги до комп’ютера при установці програми SPSS.
10. Алгоритм установки програми SPSS на персональний комп’ютер.
11. Структура пакету програми SPSS.
12. Запуск програми SPSS.
13. Редагування психологічних даних у SPSS.
14. Алгоритм створення нового файлу даних у SPSS.
15. Редагування таблиці даних у SPSS.
16. Огляд статистичних можливостей програми SPSS.
17. Алгоритм обчислення описових статистик в програмі SPSS.
18. Послідовність обчислення частотних характеристик у програмі SPSS.
19. Алгоритм обчислення параметричних критеріїв достовірності
відмінностей в програмі SPSS.
20. Алгоритм обчислення непараметричних критеріїв достовірності
відмінностей в програмі SPSS.
21. Алгоритм проведення кореляційного аналізу в програмі SPSS.
22. Алгоритм проведення регресійного аналізу в програмі SPSS.
23. Алгоритм проведення факторного аналізу в програмі SPSS.
24. Алгоритм проведення кластерного аналізу в програмі SPSS.
25. Алгоритми обчислення моди, медіани в програмі SPSS.
26. Алгоритми обчислення середнього арифметичного, дисперсії,
стандартного відхилення в програмі SPSS.
27. Алгоритм обчислення асиметрії, ексцесу в програмі SPSS.
28. Використання описових статистик в психології.
29. Особливості доказу статистичної гіпотези про відмінність даних,
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отриманих за ранговою шкалою.
30. Умови вибору непараметричного критерію.
31. Вимоги, які висуваються до даних, для можливості їх обробки за
допомогою непараметричних критеріїв.
32. Характеристика «чутливості» непараметричних критеріїв.
33. Використання непараметричних статистичних критеріїв в психології.
34. Особливості доказу статистичної гіпотези про відмінність даних,
отриманих за інтервальними та порядковими (ранговими) шкалами.
35. Умови вибору параметричного критерію.
36. Вимоги, що висуваються до даних, для можливості їх обробки за
допомогою параметричних критеріїв.
37. Характеристика «чутливості» параметричних критеріїв.
38. Особливості доказу статистичної гіпотези про існування статистичного
зв’язку між ознаками.
39. Умови вибору параметричного або непараметричного коефіцієнта
кореляції для обробки експериментальних даних.
40. Вимоги, що висуваються до даних, для можливості їх обробки за
допомогою параметричних коефіцієнтів кореляції.
41. Характеристика «чутливості» непараметричних коефіцієнтів кореляції.
42. Особливості доказу статистичної гіпотези про відсутність зв’язку.
43. Використання дисперсійного аналізу в психологічних дослідженнях.
44. Використання регресійного аналізу в психології.
45. Особливості доказу статистичної гіпотези про існування латентної
змінної.
46. Умови застосування факторного аналізу.
47. Особливості процедури обертання факторів.
48. Використання факторного аналізу в психології.
49. Використання багатовимірного шкалювання і кластерного аналізу в
психологічних дослідженнях.
50. Можливості кореляційного аналізу в психології.

