
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 
1) В експериментах «ex-post-fakto» - 
1. в якості впливу виступає нереальна подія в житті досліджуваного. 
2. в якості впливу виступає реальна подія в житті дослідника. 
3. в якості ситуації не виступає нереальна подія в житті досліджуваного. 
4. в якості впливу виступає реальна подія в житті досліджуваного. 
 
2) Виберіть вірне твердження. 
1. У квазіекспериментах застосовується рандомізація. 
2. У квазіекспериментах не застосовується рандомізація.  
3. У квазіекспериментах не застосовується порівняння.  
4. Квазіексперименти ідеальні. 
 
3) План «тест-вплив-ретест» має таку особливість як: 
1. тестування перед впливом. 
2. нерандомізовані групи. 
3. квазіексперимент. 
4. високу валідність. 
 
4) Вкажіть вірне твердження: 
1. наявність кореляції – недостатня умова для висновку про причинно-наслідкові зв’язки між 

змінними. 
2. наявність кореляції –достатня умова для висновку про причинно-наслідкові зв’язки між 

змінними. 
3. наявність позитивної кореляції – достатня умова для висновку про причинно-наслідкові 

зв’язки між змінними. 
4. наявність негативної кореляції – недостатня умова для висновку про причинно-наслідкові 

зв’язки між досліджуваними. 
 
5). Експериментальна психологія – це галузь психології, яка вивчає: 
1. методи наукового дослідження психології. 
2. методи гуманістичної психології. 
3. найперші методи дослідження в психології. 
4. закони і принципи психології, виявлені експериментально. 
 
6) План «зірочка» – 
1. вид до експериментального плану. 
2. такого плану не існує. 
3. план для одного досліджуваного. 
4. багатомірний план. 
 
7) Факторні експерименти будуються за: 
1. планом Фішера2. 
2. факторними планами. 
3. ситуативними планами. 
4. планами часу. 
 
8) Вкажіть вірне визначення. 
1. елімінація – спосіб контролю основних змінних. 
2. елімінація – спосіб контролю зовнішніх змінних. 
3. елімінація – спосіб підсилення впливу зовнішніх змінних. 
4. елімінація – закон про зовнішні змінні. 
 



9) Найголовніша вимога до вибірки досліджуваних – 
1. валідність. 
2. достовірність. 
3. репрезентативність. 
4. структорованість. 
 
10). «експериментальна проблема» в психологічному дослідженні  
1. дефіцит інформації для пояснення реальності. 
2. клопоти експериментатора. 
3. дефіцит знань дослідника. 
4. дефіцит інформації про закони і теорії. 
 
11) Який з методів дослідження психіки людини дозволяє виявити причинно-наслідкові 

зв’язки? 
1.тест. 
2.жоден. 
3.експеримент. 
4.вимірювання. 
 
12) Ефект «плацебо» в експерименті базується на механізмах 
1. навіювання і самонавіювання. 
2. рівності впливів. 
3. одномоментності. 
4. самоконтролю і релаксації. 
 
13) Предметом спостереження можуть бути: 
1. найрізноманітніші особливості вербальної і невербальної поведінки людини. 
2. найрізноманітніші особливості людини. 
3. найрізноманітніші особливості мотиваційно-емоційної сфери людини. 
4. найрізноманітніші особливості трудової діяльності людини. 
 
14). Лонгітюдне спостереження – це спостереження 
1. нетривале у часі але з великою кількістю досліджуваних. 
2. довготривале у часі. 
3. незалежне від умов середовища. 
4. з періодичними зрізами. 
 
15). Третя конкуруюча гіпотеза – це: 
1. експериментальна гіпотеза про конкурс між змінними 
2. експериментальна гіпотеза про відсутність впливу незалежної змінної на залежну. 
3. експериментальна гіпотеза третя за порядком. 
4. експериментальна гіпотеза, що все заперечує. 
 
16)До загальнонаукових емпіричних методів дослідження відносять: 
1.експеримент і вимірювання. 
2.експеримент, спостереження і вимірювання. 
3.експеримент. 
4.спостереження. 
 
17). Наукове спостереження відрізняється від життєвого 
1. планомірністю і активністю. 
2. систематичністю і цілеспрямованістю. 
3. цілеспрямованістю і плануванням. 
4. систематичністю і здатністю впливати на досліджуваного 



 
18). Ефект «усереднення» в спостереженні призводить  
1. до помилок внаслідок зведення результатів до позитивних суджень. 
2. до помилок внаслідок побоювання дослідником середніх результатів. 
3. до помилок внаслідок побоювання дослідником крайніх (найбільших і найменших, 

найкращих і найгірших та ін.) результатів, зводячи їх до середньо-нейтральних суджень. 
4. до помилок внаслідок побоювання дослідником крайніх і неочікуваних результатів, 

зводячи їх до очікуваних суджень. 
 
19). Відповідність ідеального експерименту реальному, виражається в такій характеристиці 

як: 
1. рандомізація. 
2. позитивна валідність. 
3. внутрішня валідність. 
4. комплементарна валідність. 
 
20) Чи є гуманним постекспериментальне опитування? 
1. Ні. 
2. Так. 
3. Ні, це має бути просто звичайна розмова з досліджуваним. 
4. Так, це мають бути ремісійні вправи. 
 


