
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
„МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ” 

 
1. Яку шкалу використовують для вимірювання рівня інтелекту людини: 

а) найменувань; 
б) порядкову; 
в)інтервальну; 
г) відношень. 
 
2.Середня арифметична зважена – це 
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3. Середнє квадратичне відхилення − це 

а) квадрат розмаху варіаційного ряду; 
б) корінь квадратний з дисперсії; 
в) квадрат коефіцієнта варіації; 

г) квадратний корінь із величини розмаху варіації. 
 
4. Коефіцієнт варіації рядувизначається відношенням: 

а) середнього квадратичного відхилення до середнього арифметичногозначення ряду; 
б) дисперсії до медіани ряду; 
в) дисперсії до максимального значення ряду; 
г) абсолютного показника варіації до середнього арифметичного значення ряду. 
 
5. Мода заданого варіаційного рядуце: 

а) 20; 
б) 16; 
в) 3; 
г) 35. 
 
6. Середнє арифметичне значення сукупності це: 

а) значення ознаки у середині варіаційного ряду; 
б) піврізниця між максимальним і мінімальним значеннями варіаційного ряду; 
в) півсума максимального і мінімального значень варіаційного ряду; 

г) відношення суми усіх величин сукупності до їх загальної кількості. 
 

7. Відомо дані про стаж роботи сімох продавців магазину: 2; 3; 2; 5; 10; 7;1 рік. Знайти 

середнє значення стажу їх роботи. 
а) 4,3 роки; 
б) 5 років; 
в) 3 роки; 

г) 3,8 роки. 
 

8. Ряд розподілу це: 
а) послідовність  даних вибірки; 
б) впорядковане розміщення даних за кількісною ознакою; 
в) числова послідовність даних; 
г) послідовність значень, упорядкована  за  кількісноюознакою. 
 

X 10 15 35 
N 1 2 3 



9. Частотою варіанти варіаційного ряду називається 
а) кількість елементів вибірки; 

б) значення варіанти варіаційного ряду; 
в) кількість окремих варіант або групи варіаційного ряду; 
г) число груп варіаційного ряду. 
 
10. Мода − це: 

а) максимальне значення ознаки сукупності; 
б) значення ознаки, яке зустрічається найчастіше; 
в) середнє арифметичне значення сукупності. 
г) квадрат середнього арифметичного значення сукупності. 
 

11. Відомі дані про стаж роботи продавців магазину 2; 3; 2; 5;10; 7; 1:Знайти медіану їх стажу 

роботи. 
а) 4,5 роки; 

б) 4,3 роки; 
в) 3 роки; 
г) 5 років. 
 
12. Розмах заданого варіаційного рядуце: 

а) 15; 
б) 10; 
в) 30; 
г) 20. 
 
13.Впорядкований ряд ділить навпіл 

а) мода; 
б) середнє арифметичне; 
в) середнє геометричне; 

г) медіана. 
 

14. Статистичне групування − це: 
а) об’єднанняабоподіл даних заіснуючими ознаками; 
б) наукова організація статистичногоспостереження; 
в) види звітності; 

г) безпосередній збір масових даних. 
 
 15. Коефіцієнт осциляції − це: 

а) абсолютний показник; 
б) середній показник; 

в) відносний показник варіації. 
г) корінь квадратний із середнього показника. 
 

16. Дисперсія варіаційного ряду характеризує: 
а) середнє значення індивідуальних ознак; 

б) розсіювання індивідуальних значеньознаки відносно середнього; 
в) середньоквадратичневідхилення. 
г) куб середньоквадратичноговідхилення. 
 
 
17. Рівняння прямоїрегресіївідображає динаміку розвитку 

а) іззмінним прискоренням; 
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б) ізсповільненням росту у кінці періоду; 
в) рівномірно; 

г) рівноприскорено. 
 

18. Якщо величина коефіцієнта кореляціїдорівнює 0,6, то по шкаліЧеддoка: 
а) зв'язок практичновідсутній; 
б) зв'язок слабкий; 
в) зв'язокпомітний; 
г) зв'язок сильний. 
 

19. Дані представляють оцінки дорослих людей в тесті навизначення коефіцієнта 

інтелектуальності Стенфорда-Біне 104, 87, 101, 130, 148, 92, 97, 105, 134, 121. Знайти розмах 
а) 61; 

б) 60; 
в) 75; 
г) 80. 
 

20. Знайти зважену середню арифметичну для наступного інтервального ряду: 
хi ni 

10-14 1 
15-19 1 
20-24 4 
25-29 2 
30-34 4 

а) 24;           
б) 24,92;      
в) 25; 
г) 25,38. 
 



 
21. Знайти медіану наступного ряду:2,1 1,5     1,6      2,1       2,4 
а) 2; 
б) 1,5; 
в) 2,1. 
г) 1,6. 

 
22. Обчислити моду наступного інтервального ряду 

а) 14; 
б) 14,54; 

в) 15,23; 
г) 15. 
 

23. Дисперсія обчислюється за формулою: 
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24. Який із наступних вимірів відноситьсядо інтервальногокласу вимірних шкал 

(наименований, отношений, порядковыйинтервальный): 
а) діагнозхворого; 

б) автомобільні номера; 
в) твердість мінералу; 
г) календарнийчас; 
д) вагалюдини. 
 
25. Який із наступних вимірів відноситьсядо класу відношеньвимірних шкал? 

а) діагнозхворого; 
б) автомобільні номера; 
в) твердість мінералу; 
г) календарнийчас; 
д) вагалюдини. 
 
26. Який із наступних вимірів відноситьсядо порядкового класу вимірних шкал: 

а) діагнозхворого; 
б) автомобільні номера; 
в) твердість мінералу; 
г) календарнийчас; 
д) вагалюдини. 
 
27. Яке вимірювання відноситься до порядкового класу вимірних шкал: 

а) числа, які кодують темперамент; 
б) академічний ранг як міра просування по службі; 
в) метрична система вимірювання відстані; 
г) телефонні номери. 
 
28. Яке вимірювання відноситься до класу відношень вимірних шкал: 

а) числа, які кодують темперамент; 
б) академічний ранг як міра просування по службі; 

Інтервал 5-7 8-10 11-13 14-16 
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в) метрична система вимірювання відстані; 
г) телефонні номери. 
 
29. Яку шкалу використовують длявимірюваннячасу? 

а) інтервальну; 
б) відношень; 
в) Чеддока. 
г) логарифмічну. 
 
30. Яка з перелічених ознак відноситься до кількісного виду: 

а) ріст людини; 
б) нагороди за заслуги; 
в) колірочей; 
г) автомобільні номери. 
 
31. Яка з перелічених ознак не відноситься до якісного виду: 

а)колірочей; 
б) нагороди за заслуги; 
в) ріст людини ; 
г) автомобільні номери. 
 
32. Обчислити моду: 

а) 10; 
б) 11; 

в) 13; 
г) 12. 
 

33. Увеликих за кількістюучнівкласах спостерігаються менші успіхи унабутті знань за 

чверть, аніж у невеликих класах. Щоє результативноюознакою? 
а) кількість учнів убільшому класі; 

б) кількість учнів у меншому класі; 
в) абсолютне значення різниці між кількістю учнів у двох класах; 
г) успіхи унабутті знань. 
 
34. Довжина інтервалу в інтервальному ряді – це: 

а) розмах варіації, поділений на середнє арифметичне; 
б)розмах варіації, поділений на число груп; 
в) дисперсія,поділена на об’єм вибірки. 
г) дисперсія,помножена на об’єм вибірки. 
 

35.Приклад парної кореляції: учні, які навчилися читати раніше за інших мають тенденцію 

до більш високої успішності. Яка із ознак є факторною? 
а) вміння рано читати; 

б) високауспішність; 
в) низька успішність; 
г) вміння рано писати. 
 

36. Який із наступних методів можназастосовувати дляпорівняння середніхтрьох ібільше 

вибірок? 
а) тест Стьюдента; 

б) тест Фішера; 
в) тест Колмогорова-Смірнова; 

г) дисперсійний аналіз. 
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37. Об’єм вибірки варіаційного ряду 
а) 5; 

б) 8; 
в) 12; 
г) 30. 
 
38. Мода варіаційного ряду 

а) 15; 
б) 5; 
в) 23; 
г) 3. 
 
39. Рівняння параболічної функції регресії відображає динаміку розвитку 

а) з переміннимприскоренням ; 
б) із сповільненням росту в кінці періоду; 
в) рівномірне; 
г) рівноприскорене. 
 
 
40. Коефіцієнт регресії показує: 

а) очікуване значення залежноїзмінної при нульовому значенні предиктора; 
б)очікуване значення залежноїзмінної при нульовому значенні при зміні предиктора на 

одиницю; 
в) ймовірність помилки регресії; 
г) це питання ще остаточно не вирішене. 
 

41. Вибірка – це 
а) уся множина об’єктів, відносно яких будуютьсяміркування дослідника; 

б)множина об’єктів, доступних  для  емпіричного дослідження; 
в) усі можливі значення дисперсії; 
г) те ж, що й рандомізація. 
 

42. Який із наступних коефіцієнтів кореляції демонструєнайбільшийзв'язок між змінними? 
а) – 0,90; 

б) 0; 
в) 0,07; 
г) 0,01. 
 
43. Генеральна сукупність — це 

а) уся множина об’єктів, відносно яких будуються міркування дослідника; 
б) множинаоб’єктів, доступних  для  емпіричногодосідження; 
в) усіможливі значення математичногосподівання; 
г) нормальний розподіл. 
 
44. Якспіввідносяться об’єми вибірки і генеральної сукупності? 

а) вибірка, зазвичай, значно менша від генеральноїсукупності; 
б) генеральна сукупність завжди менша за вибірку; 
в) вибірка і генеральнасукупність практичнозавжди співпадають; 
г) немає правильноївідповіді. 
 

45. Точково-бісерійний коефіцієнт кореляціїє частковимвипадком коефіцієнту кореляції 
а) Спірмена; 

б)Пірсона; 
в) Кендала; 

xi 10 15 20 30 
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г) всівідповіді правильні. 
 

46. За якого мінімального рівня значущості прийнято відкидати нульовугіпотезу? 
а) 1%; 

б) 5%; 
в) 10%; 
г) 15%. 
 

47. Якийіз наступних методів зазвичай застосовують дляпорівняння середніху двох 

нормальних вибірках? 
а) тест Стьюдента; 

б) тест Фішера; 
в) однофакторний дисперсійний аналіз; 
г) кореляційний аналіз. 
 
48. Задопомогою чого перевіряються статистичні гіпотези? 

а) статистик; 
б) параметрів; 
в) експериментів; 
г) спостереження. 
 
49. Яке із наступних значень коефіцієнту кореляції неможливе? 

а) – 0,54; 
б) 2,18; 
в) 0; 
г) 1. 
 
50. Яке перетворенняпотрібно здійснити припорівнянні двох 

коефіцієнтівкореляції? 
а) Стьюдента; 

б) Фішера; 
в) Пірсона; 
г) Спірмена. 
 
51.Що таке медіана розподілу? 

а) те ж, що й бісектриса; 
б) те саме, що й мода; 
в) середнє арифметичне; 
г) 50%-ийквантиль розподілу. 
 
52. Яка із наступних змінних є дискретною? 

а) тип темпераменту. 
б) рівеньінтелекту; 
в) час реакції; 
г) всівідповіді правильні. 
 
53. В якому діапазоні можезмінюватися коефіцієнт кореляції? 

а)від –1 до 1; 
б) від 0 до 1; 

в) від 0 до 100; 
г) убудь-якому. 
 

54. Відносно чоговисуваються статистичні гіпотези? 
а) понять; 



б) статистик; 
в) вибірок; 
г) параметрів. 
 
55. Як називається непараметричний аналог дисперсійного аналізу? 

а) тест Стьюдента; 
б) метод Краскела-Уолліса; 
в) тест Вілкоксона; 
г) тест Манна-Уітні. 
 
56. Поняття коефіцієнту кореляції було вперше розроблено у працях 

а) Фішера; 
б) Стьюдента; 
в) Пірсона; 
г) Спірмена. 
 

57. Яка із наступних статистик є незміщеною оцінкою математичногосподівання? 
а) середнє арифметичне; 

б) мода; 
в) медіана; 
г) дисперсія. 
 
58. Як відносяться коефіцієнти кореляції Пірсона іСпірмена? 

а) коефіцієнт Пірсона єчастковим випадком Спірмена; 
б) коефіцієнт Спірменаєчастковим випадком Пірсона; 
в) ці коефіцієнти маютьрізну логіку побудови; 
г) це одне й те ж. 
 

59. Згідно теоретичних припущень дисперсійного аналізу, F-відношення не може бути 
а) рівним 1; 

б) більшим 1; 
в) меншим 1; 

г) немає правильноївідповіді. 
 

60. Мода заданого варіаційного рядуце: 
а) 20; 

б) 16; 
в) 3; 
г) 15. 
 

61. Відомо дані про стаж роботи сімох продавців магазину: 1; 2; 3; 4; 5;4;2рік. Знайти 

середнє значення стажу їх роботи. 
а) 7 років; 

б) 5 років; 
в) 3 роки; 

г) 3,8 роки. 
 

62. Розмах заданого варіаційного рядуце: 
а) 15; 

б) 10; 
в) 30; 
г) 20. 
 
63.  Якщо величина коефіцієнта кореляціїдорівнює 0,8, то по шкаліЧеддoка: 
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а) зв'язок практичновідсутній; 
б) зв'язок слабкий; 
в) зв'язокпомірний; 
г) зв'язок сильний. 
 
64.  Якщо величина коефіцієнта кореляціїдорівнює 0,2, то по шкаліЧеддoка: 

а) зв'язок практичновідсутній; 
б) зв'язок слабкий; 
в) зв'язокпомірний; 
г) зв'язок сильний. 
 
65.  Якщо величина коефіцієнта кореляціїдорівнює 0,95, то по шкаліЧеддoка: 

а) зв'язок практичновідсутній; 
б)зв'язок слабкий; 
в) зв'язоксильний; 
г) зв'язок дуже сильний. 
 
66.  Якщо величина коефіцієнта кореляціїдорівнює 0,94, то по шкаліЧеддoка: 

а) зв'язок практичновідсутній; 
б)зв'язок слабкий; 
в) зв'язоксильний; 
г) зв'язок помірний. 
 
67. … – всі значення змінної, розташовані у порядку зростання 

а) варіаційний ряд; 
б)варіанта; 
в) показник; 
г) параметр. 
 

68. … – змінні, що представляють результати вимірювань. 
а) варіанта; 

б) показник; 
в) частота; 
г) статистика. 
 
69. Які виділяють види вибірок за способом формування: 

а) повторна; 
б)незміщена; 
в)відібрана; 
г) репрезентативна. 
 
70 …  −сукупність об’єктів, із яких формується вибірка 

а) вибіркова сукупність; 
б) генеральна сукупність; 
в) вибірка; 
г) генеральна вибірковість. 
 
71 …  – механізм суб’єктивноговідображення і його наступна перевірка. 

а) гіпотеза; 
б)метод моделювання; 
в) достовірність; 
г) аналіз. 
 
72. Ділятьсукупність на десять частин: 



а)децилі; 
б)квартилі: 
в)сантилі; 
г)мілілі. 
 
73. Ділятьсукупність на чотири частин: 

а) децилі; 
б) квартилі: 
в) сантилі; 
г) мілілі. 
 
74. Ділятьсукупність на сто частин: 

а) децилі; 
б) квартилі: 
в) сантилі; 
г) мілілі. 
 
75. Ділятьсукупність на сто частин: 

а) децилі; 
б) квартилі: 
в) сантилі; 
г) мілілі. 
 
76. …  – гіпотеза про відсутність відмінностей 

а) нульова гіпотеза; 
б) альтернативна гіпотеза; 
в) направлена гіпотеза; 
г) згорнутагіпотеза. 
 
77. … – гіпотеза про наявність відмінностей 

а)нульова гіпотеза; 
б)альтернативна гіпотеза; 
в) направлена гіпотеза; 
г) згорнутагіпотеза. 
 
78. Статистичний критерій –  

а) правило, яке забезпечуєнадійну поведінку 
б)прийняття істинної івідхилення хибної гіпотези 
в) нульова гіпотеза. 

г)строге математичне правило, за яким приймається або відкидається та чи інша статистична 

гіпотеза із заданим рівнем значущості. 
 

79. Варіант біноміального розподілу для випадків, коли ймовірність альтернативних ознак 

неоднакова, один із них спостерігається частіше за інші, називається розподілом 
а) Пуассона; 

б) Гауса; 
в) гіпергеометричним; 
г) Юнга. 
 
80.Будь-який реальний абоуявний факт, який цікавить дослідника  – це 

а) гіпотеза; 
б) критерій; 
в) подія; 
г) параметр. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0


 
81. Другий квартильділить сукупність на дві рівні за об’ємом частини і називається: 

а) медіаною; 
б) модою; 
в) густиною; 
г) щільністю. 

82. Виражене упроцентах відношення стандартного відхилення до середнього 

арифметичного  – це 
а) коефіцієнт варіації; 

б) коефіцієнт коваріації; 
в) коефіцієнт кореляції; 
г) дисперсія.  
 

83. Графік у формі послідовності стовбців, кожен із яких опирається на один розрядний 

інтервал, а його висота відображаєкількістьвипадківабо частоту уцьому розряді – це: 
а) гістограма; 

б) кумулята; 
в) полігон частот; 
г) парабола. 
 

84. Графік у формі послідовності точок, якіпозначають накопичені частоти іє з’єднані 

відрізками  – це 
а) гістограма; 

б) кумулята; 
в) полігон частот. 
г) парабола. 
 

85. Графік у формі послідовності точок, які позначають серединисвого розрядного 

інтервалу із’єднані відрізками  – це 
а) гістограма; 

б) кумулята; 
в) полігон частот. 
г) парабола. 
 
86. На скінченному інтервалі має скінченне число значень … змінна. 

а) дискретна; 
б) неперервна; 
в) ізоморфна. 
г) концептуальна. 
 
87.Міра події, яке можевідбутися, а може і не відбутися  – це міра 

а) ймовірності; 
б) квантильності; 
в) дискретності; 
г) неперервності. 
 
88. Міра розкиду урозподілах, які мають параметром середню величину медіану – 

це 
а) середнєквартильневідхилення; 

б) середнє арифметичне; 
в) середнє геометричне; 
г) середнє зважене. 
 
89. Медіана співпадає із середнім арифметичним тільки увипадку… розподілу 



а) геометричного; 
б) гіпергеометричного; 
в) симетричного; 
г) сингулярного. 

90. Математичне відношення, яке встановлюєзв'язок міжможливими значеннями варіанти 

івідповідними їмймовірностями – це 
а) закон розподілу; 

б) закон поділу; 
в) закон дихотомії; 
г) закон дифракції.  
 
91. Початки статистичної теоріївимірюваньстворені 

а) Карлом Фрідріхом Гауссом; 
б) Андрієм Миколайовичем Колмогоровим; 
в) Миколою ВасильовичемСмірновим; 
г) Вільямом СіліГоссетом. 
 

92. Загальна кількість варіант у статистичнійсукупності (вибірці), 

загальнакількістьодиничних вимірювань – це 
а) об’єм сукупності; 

б) глибина сукупності;  
в) ширина сукупності; 
г) густина сукупності. 
 

93. У результаті тестування угрупі було отриманонаступні результати: 25, 23, 26, 28, 27, 25, 

26. Середнє арифметичне для даної вибірки буде: 
а) 26; 

б) 27; 
в) 28; 
г) 25. 
 

94. Урезультаті тестування угрупі було отриманонаступні результати: 25, 23, 26, 28, 27, 25, 
26, 25, 25. Медіана для даної вибірки буде: 

а) 23; 
б) 25; 
в) 26; 
г) 27. 
 

95. Урезультаті тестування угрупі було отриманонаступні результати: 24, 23, 26, 28, 27, 25, 

26. Мода у даній вибірці буде: 
а)  25; 

б) 26; 
в) 27; 
г) 28. 
 

96. Урезультаті тестування угрупі було отриманонаступні результати: 25, 23, 26, 28, 27, 25, 

26, 25, 25. Стандартне відхилення для даної вибірки буде: 
а) 1,5; 

б) 2,5; 
в) 0,5; 
г) 3,5. 
 

97. Відношення різниці значення Х і середнього значення до стандартного відхилення – це 

поняття: 



а)одиничного нормального відхилення; 
б) подвійного нормального відхилення; 
в) асиметрії; 
г) ексцесу. 
 
98. Змінна, що представляє результати вимірювань, які варіюються – це  

а) конституента 1; 
б) варіанта; 
в) конституента 0; 
г) імпліканта. 
 

99.Змінна, яка приймає на безконечно малому інтервалі безконечно велику кількість 

значений  – це … змінна 
а) імпульсна; 

б) дискретна; 
в) неперервна; 
г) креативна. 
 
100. Класична міра розкиду – це: 

а) стандартне відхилення; 
б) асиметрія; 
в) ексцес; 
г) середнє значення. 
 
101. Кількісна міра "скошеності" симетричного розподілу – цевизначення 

а) асиметрії; 
б) стандартноговідхилення; 
в) середнього значення; 
г) ексцесу. 
 
102. Кількісна міра “горбатості” симетричного розподілу – це визначення  

а) асиметрії; 
б) стандартноговідхилення; 
в) середнього значення; 
г) ексцесу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


