ЗАВДАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ до МОДУЛЯ 1
“Планування та організація соціально-психологічних досліджень”
1. Сукупність, з якої відбираються одиниці для дослідження, називається:
а) великою
б) генеральною
в) основною
г) репрезентативною
2. Яке поняття не синонімічне трьом останнім:
а) виділення типових груп
б) районування
в) рандомізація
г) стратифікація
3. При вибірковому дослідженні можливі такі види помилок:
а) реєстрації як розбіжності між реальними та зафіксованими даними
б) репрезентативності як розбіжності характеристик вибірки та генеральної сукупності
в) систематичні – внаслідок порушення принципів побудови вибірки
г) всі відповіді правильні
4. При формуванні вибірки було допущено помилку при розрахунках кроку між
респондентами. У такому разі слід враховувати похибку:
а) реєстрації
б) репрезентативності
в) систематичну
г) випадкову
5. Вибірка буде типовою, якщо відбір здійснюється:
а) шляхом простого жеребкування
б) пропорційно питомій вазі групи у генеральні сукупності
в) у випадковий спосіб із серій
г) через певний крок з алфавітного списку
6. Будь-який представник цільової аудиторії може бути залучений до вибірки, якщо це:
а) гніздова вибірка
б) типова вибірка
в) умовно-випадкова вибірка
г) немає правильної відповіді
7. Вибірка буде механічною, якщо відбір здійснюється:
а) шляхом простого жеребкування
б) пропорційно питомій вазі групи у генеральні сукупності
в) у випадковий спосіб із серій
г) через певний крок з алфавітного списку
8. Серійна вибірка відрізняється від квотованої:
а) випадковістю відбору
б) достовірністю результатів
в) кількістю респондентів
г) розподілом на групи
9. Таблиці випадкових чисел можуть використовуватися при відборі:
а) квотованому

б) механічному
в) серійному
г) стихійному
10. Необхідний обсяг повторної випадкової вибірки залежить від:
а) варіативності значень ознаки
б) обсягу генеральної сукупності
в) середнього значення ознаки
г) термінів проведення дослідження
11. Механічний відбір респондентів у людному місці ймовірніше призведе до помилок
репрезентативності:
а) випадкових
б) реєстрації
в) систематичних
г) теоретичних
12. Стратифікована вибірка:
а) зменшує граничну похибку вибірки
б) має переваги щодо організації та витрат на дослідження
в) правильно і а), і б)
г) не має жодних переваг
13. Максимальна дисперсія частки дорівнює:
а) 0,25
б) 0,5
в) 1
г) 2
14. У своїх наукових роботах З.Фрейд не обтяжував себе:
а) зворотним завданням репрезентативності
б) принципом рандомізації
в) посиланням на емпіричні підтвердження
г) прямим завданням репрезентативності

