
РОЗДІЛ 3.  СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ SPSS 

 

3.1. Кореляційний аналіз 

1. Створіть файл с даними. 

 

 

 

2. В меню Аналіз оберіть  > 

Кореляції > Парні. 

3. За допомогою стрілки 

оберіть змінні між якими Ви 

плануєте обчислити силу взаємозв’язку 

> Поставте галочку Пірсона (якщо 

розподіли значень змінних 

відповідають нормальному закону), 

або Спірмена (якщо розподіли не є 

нормальними або змінні виміряні в шкалі 

порядку).  

4. Поставте галочки Двосторонній та 

Мітити значущі кореляції  > натисніть ОК. 

5. Отримуємо результат у вікні висновку у 

вигляді таблиці (строки і 

стовбці означають змінні, в 

комірках розраховані значення 

коефіцієнтів кореляції, рівень 

значущості та кількість 

спостережень). 

Одною зірочкою () відмічені 

кореляції статистично значущі 

на рівні значущості р<0,05; 

двома зірочками () відмічені 

кореляції статистично значущі 

на рівні значущості р<0,01. 



 

Приклади оформлення таблиць результатів кореляційного аналізу: 

Таблиця. 2.3.3 - Значення коефіцієнтів кореляції ρ-Спірмена між 

показниками толерантності за методикою «Індекс толерантності» та 

показниками суб’єктивного благополуччя особистості та задоволеності 

життям 
 

Показники толерантності  
Рівень суб’єктивного 

благополуччя 

Рівень задоволеності 

життям 

етнічна толерантність 
-0,161 0,082 

соціальна толерантність -0,112 0,241 

толерантність як риса 

особистості 
-0,403


 0,369


 

загальний індекс 

толерантності 
-0,313


 0,311


 


- кореляція значуща при р <0,05 


- кореляція значуща при р <0,01 
 

Таблиця 3.1 - Значення коефіцієнтів кореляції ρ-Спірмена між 

показниками релігійності та показниками комунікативної толерантності 

за методикою В.В. Бойко 

Шкали за 

методикою 

діагностики 

загальної 

комунікативної 

толерантності 

В.В.Бойко 

Шкали за тестом для визначення структури індивідуальної релігіозності 

Ю.В.Щербатих 

Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5 Шкала 6 Шкала 7 

Шкала 1 -0,233 0,143 -0,320


 -0,193 0,205 -0,322

 -0,472


 

Шкала 2 -0,094 0,047 -0,459


 -0,177 0,268

 -0,200 -0,350


 

Шкала 3 0,005  0,148 -0,198 -0,078 0,183 -0,065  -0,152 

Шкала 4 -0,121 0,097 -0,266

 -0,076 0,129 -0,258


 -0,434


 

Шкала 5 -0,091 0,270

  -0,092 -0,197 0,231 -0,145 -0,001 

Шкала 6 -0,120 0,048 -0,135 -0,002 0,086 -0,110 -0,102 

Шкала 7 -0,198 0,216 -0,261

 -0,036 0,295


   -0,205 -0,326


 

Шкала 8 -0,104 -0,161 -0,234 -0,134 0,117 -0,153 -0,266

 

Шкала 9 -0,106 -0,046 -0,272

 -0,141  0,119 -0,355


 -0,365


 

Загальний 

показник 

інтолерантності 

-0,154  0,068 -0,336


 -0,180 0,199 -0,298

 -0,405


 

Примітка: ** - усі коефіцієнти кореляції статистично значущі при  р<0,01 

                    * - усі коефіцієнти кореляції статистично значущі при  р<0,05 

 

 

  



3.2. Однофакторний дисперсійний аналіз у програмі SPSS 

One-way ANOVA 

 
Завдання. Визначити статистичну достовірність розбіжностей в показниках тесту 

«Рахунок про себе» (тест 1) між учнями з різними хобі (спорт, комп’ютер, мистецтво). 
 

1. Створіть файл с даними. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. В меню Аналіз 
оберіть команду  
> Порівняння 
середніх > 
Однофакторний 
дисперсійний 
аналіз 

 
 
 

 
 

3. У діалоговому вікні, що 
відкрилось,  позначте залежну 
змінну (за допомогою стрілки) і 
фактор (незалежну змінну, яка 
має щонайменше 3 градації - 
рівня) 

 

 
 
 
4. Натисніть кнопку Параметри > встановіть  

галочки Описові статистики, Перевірка однорідності 
дисперсії, Графік середніх. Натисніть Продовжити. 

 
 
5. Натисніть  ОК. У вікні висновку будуть 

відображені отримані результати: 



 

 

 
 
На основі отриманих даних (F=6,556, рівень значущості р=0,002) можна зробити 

висновок про відхилення Но.  Розбіжності між значеннями змінної тест1 (рахунок про себе) 
у трьох груп досліджуваних з різними хобі статистично значущі. 



3.3. Двофакторний дисперсійний аналіз у програмі SPSS 

Two-way ANOVA 

 
Завдання. Компанія планує перевірити ефективність власної реклами. Було обрано 

продукт та створено два типи рекламних роликів: серйозний і гумористичний. Реклама 
розміщена в робочі й вихідні дні. Обрано 16 потенційних клієнтів, які у випадковому 
порядку  розподілені на 4 групи. Після того, як кожний покупець передивився рекламний 
ролик, йому пропонують оцінити ефективність реклами за десятибальною шкалою.  

Отже, для проведення експерименту використовувався факторний план 2х2, перша 
незалежна змінна – характер реклами (серйозна/гумористична), друга незалежна змінна 
– день перегляду реклами (робочий/вихідний), залежна змінна – оцінка реклами.  Для 
статистичного аналізу використовуємо дисперсійний аналіз 2X2 (2 фактора, кожний з яких 
має по 2 градації-рівня). 

 
1. Створіть файл с даними. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. В меню Аналіз 
оберіть команду  > 
Загальна лінійна 
модель > ОЛМ-
одномірна 

 
3. У діалоговому вікні, що відкрилось, 
визначте залежну змінну (за 
допомогою стрілки) і фіксовані 
фактори (2 незалежні змінні – день, 
реклама). 

 

 
4. Натисніть кнопку Графіки > за допомогою стрілки 
визначте незалежну змінну (фактор), яка буде 
відображена на горизонтальній вісі графіку. За 
допомогою стрілки визначте незалежну змінну 



(фактор), яка буде відображена у вигляді окремих ліній. Натисніть Додати > Продовжити. 
5. Натисніть ОК. У вікні висновку будуть відображені отримані результати: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Висновки на основі 

отриманих даних: 
 FА=1,415 рівень значущості 
р=0,257 > вплив фактору А 
(робочий чи вихідний день) не 
встановлено. Приймаємо Но – 
тип дня не впливає на оцінку 
реклами. 
FВ=1,415 рівень значущості 
р=0,257 >   вплив фактору В 
(серйозна чи гумористична 
реклама) не встановлено. 
Приймаємо Но – тип реклами 
не впливає на її оцінку. 
FАВ=35,377 рівень значущості 
р=0,000 > спостерігається 
взаємодія факторів А і В 
(серйозна й гумористична 

реклама оцінюється по різному в залежності від того, в будній чи вихідний день вона 
переглянута). 

Приймаємо Н1 – день перегляду реклами та тип реклами мають ефект взаємодії на 
її оцінку. 



Приклад оформлення результатів двофакторного дисперсійного аналізу 

 

 

Таблиця 2.3.2 - Результати двофакторного дисперсійного аналізу 

впливу факторів довіри до людей та довіри до себе на комунікативні 

здібності особистості 

 

Вплив факторів 
Емпіричне 

значення F 

Рівень значущості 

розбіжностей 
Висновки 

1) довіра до людей 4,701 0,033 
Вплив значущий  

(р <0,05) 

2) довіра до себе 3,325 0,072 
Вплив незначущий  

(р >0,05) 

3) взаємодія факторів 2,782 0,1 
Вплив незначущий  

(р >0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 2.3.1. Значення індексу комунікативних здібностей у 

досліджуваних з різними рівнями факторів довіри до людей та довіри до 

себе. 
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3.4. Факторний аналіз у програмі SPSS 

 
Задача. У 46 досліджуваних виміряні інтелектуальні здібності за допомогою 11 

субтестів. Необхідно визначити латентні змінні (фактори), які визначають розбіжності в 
показниках даних субтестів. 

 
1. Створіть файл с даними. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. В меню Аналіз оберіть команду  > Зниження розмірності > Факторний аналіз. 

 
3. У діалоговому вікні, що відкрилося, визначте змінні (за допомогою стрілки). 

 
 
 

4. Натисніть кнопку Обертання 
(Вращение) > поставте галочку 
Варимакс та Графіки навантажень > 
натисніть Продовжити. 

 
5.  Натисніть кнопку Параметри > 
поставте галочку Відсортувати за 



величиною > Продовжити. 
 

6. Натисніть  ОК. У вікні висновку будуть відображені отримані результати: 
 
 

 
 
 
Висновки на основі отриманих даних: 
 Якщо б даний аналіз провів реальний дослідник, він був би задоволений 

отриманими результатами. Вдалось виділити 3 фактори. 
 
Перший з факторів  відповідає передбачуваним математичним здібностям, так як 

об’єднує субтести «рахунок про себе» (счет в уме), «аналогії», «числові ряди» та 
«умовиводи» (умозаключения). 

До другого фактору потрапили три субтести, що відносяться до вербальних 
здібностей: «запам’ятовування слів», «обізнаність», «пропущені слова», а до третього 
фактору — три субтести, що відносяться до невербальних здібностей: «сховані фигури», 
«геометричне додавання», «виключення зображень». 

До «несподіваності» результатів можна віднести хіба що розподіл змінної 
«виключення зображень» між другим та третім факторами і потрапляння змінної 
«тямущість» (понятливость) до третього фактору. Подібні відхилення зазвичай потребують 
окремого вивичення. Зокрема, можна збільшити кількість факторів або виключити 
«невизначені» змінніе й повторити аналіз. 

 

 

 

 



3.5. Кластерний аналіз (метод k-середніх) у програмі SPSS 

 
В результаті кластерного аналізу за допомогою попередньо заданих змінних 

формуються групи спостережень. Під спостереженнями розуміються окремі досліджувані 
або будь-які інші об'єкти. Члени однієї групи (одного кластера) повинні характеризуватися 
схожими проявами змінних, а члени різних груп різними. 

Існує декілька різних варіантів кластерного аналізу. Метод к-середніх розбиває всю 
вибірку за заданими ознаками на вказану кількість кластерів. Таким чином, щоб 
використовувати цей метод потрібно знати або припускати скільки кластерів ми хочемо 
отримати. 

Завдання. У 46 досліджуваних виміряні інтелектуальні здібності за допомогою 11 
субтестів. Необхідно розділити вибірку досліджуваних на 3 групи (кластери). 

 
1. Створіть файл с даними. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. В меню Аналіз оберіть 

команду  > Класифікація > 
Кластеризація К-середніми. 

  
 
 

 
3. У діалоговому вікні, що відкрилося, 
визначте змінні (за допомогою стрілки). 
Поставте передбачувану кількість кластерів 
(у даному прикладі - 3). 

 
 

4. Натисніть кнопку Зберегти > поставте 
галочку Приналежність кластеру (результати 
кластеризації будуть відображені у файлі з 
даними у вигляді нової змінної QCL_1) > 
натисніть Продовжити. 

 



5. Натисніть  ОК. У вікні висновку будуть відображені отримані результати: 
 

 
 
 
Висновки на основі отриманих даних: 
 Кластерний аналіз методом к-середніх дозволив розділити досліджуваних на 3 

групи. 
В першу групу (7 досліджуваних) потрапили ті, хто продемонстрував більш низькі 

значення за всіма субтестами. 
До другого кластеру (21 досліджуваний) віднесені досліджувані з порівняно 

високими результатами за субтестами: «рахунок про себе» (счет в уме), «аналогії», 
«числові ряди», «умовивіди», «геометричне додавання». Тобто, можна прпустити в цієї 
групи досліджуваних більш розвинені математичні здібності. 

До третього кластеру (18 досліджуваних) віднесені досліджувані з порівняно 
високими результатами за субтестами: «приховані фігури», «пропущені слова», 
«виключення зображень», «запам’ятовування слів». Тобто, можна прпустити в цієї групи 
досліджуваних більш розвинені невербальні та вербальні здібності. 

 


