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1. За результатами звернень до амбулаторій сімейної медицини поширеність захворювань 

на хвороби органи травлення у місті Львові становить 20%. Який шанс, що у 3-ох осіб, які 

були випадково обрані з-поміж львів’ян, буде одночасно діагностовано хвороби органів 

травлення?  

A. 0,008. 

B. 0,02. 

C. 0,1. 

D. 0,3. 

E. 0,04. 

Відповідь: A. 

Пояснення: 0,2 x 0,2 x 0,2 = 0,008. 

 

2. Середня чисельність населення міста К. становить 3 000 000 осіб. Розподіл за рівнем 

освіти серед мешканців міста є наступним: загальну середню освіту мають - 30% осіб, 

професійно-технічну - 25% осіб, вищу - 40% осіб, без освіти - 5% осіб. Обрахуйте абсолютну 

кількість осіб, що не мають вищої освіти. 

A. 1 800 000 осіб 

B. 900 000 осіб 

C. 150 000 осіб 

D. 1 200 000 осіб 

E. 750 000 осіб. 

Відповідь: A.  

Пояснення: 25% + 30% + 5% = 60%. (60% х 3 000 000) /100=1 800 000. 

 

3. У віці 55 років вірогідність виживання протягом наступних 5 років становить 0,7 для 

чоловіка і 0,9 для жінки. Для подружньої пари, у якій чоловік та жінка мають по 55 років, яка 

вірогідність того, що через 5 років дружина буде вдовою? 

A. 80% 

B. 62% 

C. 27%. 

D. 15% 

E. 8%. 

Відповідь: C. 

Пояснення: Вас запитують про спільну ймовірність незалежних подій, отже, ймовірності слід 

помножити. Шанс дружини залишитись живою - 90%, а шанс на смерть чоловіка складає (100% - 

70%) = 30%. Таким чином, 0,9 x 0,3 =0,27 або 27%. 

 

4. За результатами дослідження з'ясовано, що шанс на виживання протягом 1-го року після 

діагностики раку молочної залози становить 82%, а шанс на виживання протягом 2-х років 

після встановлення діагнозу становить 62%. Розрахуйте шанс на виживання протягом 2-х 

років після встановлення діагнозу, за умови, що пацієнт живий в кінці першого року. 

A. 10% 

B. 35%. 

C. 52% 

D. 76%. 

E. 80%. 

Відповідь: D.  

Пояснення: в кінці 1-го року зі 100 пацієнтів живими залишаються 82 особи; а в кінці 2-го року - 62. 

Таким чином, 62 пацієнтів, які вижили протягом 2-х років після діагностики раку молочної залози, 

складають підгрупу для тих, які залишились живими після 1-го року. Тому, необхідно знайти шанс 

з осіб, які залишились живими після 1-го року 62/82 ×100% = 76%. 

 

5. При аналізі показників фізичного розвитку 5-річних дітей більшість даних 
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підпорядковуються нормальному розподілу. Який відсоток випадків складає нижче 2-ох 

стандартних відхилень? 

A. 3,5%. 

B. 2,5%. 

C. 1,5%. 

D. 5,0%. 

E. 12,0%. 

Відповідь: В 

В межах 2-ох стандартних відхилень розташовані близько 95% всіх спостережень, за межами даного 

інтервалу залишається 5% спостережень; 2,5% вище і нижче всіх спостережень. 

 

6. При аналізі медико-фізіологічних показників організму більшість даних 

підпорядковуються нормальному розподілу. З’ясуйте який відсоток випадків є нижче 1-ого 

стандартного відхилення? 

A. 32%. 

B. 68,7%. 

C. 16%. 

D. 98,5%. 

E. 99,7%. 

Відповідь: С 

В межах 1-ого стандартного відхилення розташовані близько 68% всіх спостережень, за межами 

даного інтервалу залишається 32% спостережень; 16% вище і нижче всіх спостережень. 

 

7. За даними рандомізованого дослідження отримані результати підпорядковуються 

нормальному розподілу. Де буде розташовуватися варіанта, яка займає 97,5-ий %? 

A. 3 стандартних відхилень вище середнього арифметичного. 

B. 2 стандартних відхилень вище середнього арифметичного. 

C. 1 стандартне відхилення вище середнього арифметичного. 

D. 2 стандартних відхилень нижче середнього арифметичного. 

E. 1 стандартне відхилення нижче середнього арифметичного. 

Відповідь: В  

В межах 2-ох стандартних відхилень розташовані близько 95% всіх спостережень. Плюс 2,5 %, які 

розташовуються до цього інтервалу. Таким чином 97,5% - це два СВ, які вище середнього 

арифметичного. 

 

8. Учень десятого класу склав 2 тести з фізики: згідно тесту А його результати оцінено в 

50%, тоді як середній результат учнів його класу склав 35%, а СВ - 5%. Згідно тесту B його 

результати оцінено в 60%, а середній результат інших учнів - 40%, СВ - 10%. Який з цих тестів 

учень склав краще в порівнянні з однокласниками? 

A. Жоден. 

B. Тест В. 

C. Тест A і тест B. 

D. Тест A чи тест B. 

E. Тест A. 

Відповідь: Е 

Пояснення: За тест A, він отримав 3 СВ вище середнього арифметичного, а за тест В лише 2 СВ 

вище середнього арифметичного.  

 

 

9. Сучасні дослідження підтвердили про більш високий рівень захворюваності на СРДС 

(синдром раптової дитячої смерті) серед дітей, матері яких курили. Показник СРДС серед 

матерів, які палять становить 260 випадків на 100 000 дітей, а показник для матерів, які не 

курять – 81 випадок на 100 000 дітей. Скільки складає відносний ризик для дітей, матері яких 
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курять? 

A. 341 

B. 0,3 

C. 179 

D. 3,2. 

E. 8,4. 

Відповідь: D 

Пояснення: 260/81=3,2. 

 

10. У ході проведення дослідження ефективності нового методу лікування 

гіперхолестеринемії дослідник порівнює ефекти нового лікування з плацебо. Це дослідження 

передбачає перевірку нульової гіпотези про те, що новий метод лікування не впливає на 

рівень холестерину в крові. Нульова гіпотеза у даному випадку розглядається як: 

A. Позитивний доказ того, що різниця є правильною. 

B. Твердження статистично значущих відмінностей.  

C.  Припущення, що дизайн дослідження є адекватним. 

D. Ймовірність того, що досліджувана різниця поміж плацебо та новим методом лікування є 

результатом випадкових чинників. 

E. Результат, який дослідник сподівається досягти. 

Відповідь: D. 

Пояснення: Нульова гіпотеза - це твердження про випадковість, протилежне тому, що дослідник 

сподівається виявити.  

 

11. Дослідник використав стандартизований тест для оцінки рівня емоційних розладів у 

пацієнтів, які знаходилися на лікуванні в інфарктному відділенні лікарні швидкої допомоги. 

Згідно результатів, середнє значення - 14,60, довірчий інтервал - 14,55 і 14,65. Цей 

представлений довірчий інтервал є:  

C. Менш точний, але з вищою довірою, ніж 14,30 та 14,90. 

B. Менш точний, але з нижчою довірою, ніж 14,30 та 14,90. 

C. Більш точний, але з нижчою довірою, ніж 14,30 та 14,90. 

D. Більш точний, але з вищою довірою, ніж 14,30 та 14,90. 

E. Невизначений, тому що ступінь довіри не вказується. 

Відповідь: С.  

Пояснення: Менший інтервал більш точний, але з меншою довірою. Точний означає вузький 

інтервал. 95% довіри передбачає менший інтервал, ніж 99% довіри. 

 

12. Науковцями проведено дослідження взаємозв’язку між зростом та рівнем гіперглікемії 

серед чоловіків у віці від 35 до 56 років. Після проведених розрахунків отримано коефіцієнт 

кореляції, що становить +0,04. Зробіть інтерпретацію отриманого результату дослідження: 

D. Результат доводить, що між даними параметрами немає зв’язку. 

B. Між даними параметрами існує прямий слабкий взаємозв’язок. 

C. Можливо, існує взаємозв’язок в реальному житті, але помилка вимірювання занадто велика. 

D. Розсіювання даних покаже чіткий лінійний нахил. 

E. Кореляція є значущою на рівні 0,04. 

Відповідь: C.  

Пояснення: Однією з причин майже нульової кореляції є те, що похибка вимірювання настільки 

велика, що вона затуманює основний взаємозв’язок. Вона не показує лінійного взаємозв'язку, і не 

означає причини. Наведене число - коефіцієнт, а не p-значення. 

 

13. Проводилось дослідження емоційних розладів серед працівників приватного 

підприємства, за результатами якого вивчено фактори, що впливають на діагностику та 

лікування емоційних розладів. Оптимальним для діагностики обраний біохімічний тест 

придушення дексаметазону (ТПД). Випробування даним тестом проводили у 300 осіб, обраних 
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з працівників підприємства. Результати дослідження полягають у наступному: 

Результати ТПД 
Емоційні розлади насправді 

наявні відсутні 

Вказують на наявність емоційних розладів 102 87 

Вказують на відсутність емоційних розладів 48 63 

Які з цих співвідношень вимірюють специфічність? 

A. 102:150. 

B. 102:189. 

C. 63:150. 

D. 87:150. 

E. 63:111. 

Відповідь: C.  

Пояснення: Істинно-негативні, з усіх здорових [ІН / (ІН + ПП)] = [63 / (87 + 63)].  

 

14. Проводилось дослідження емоційних розладів серед працівників приватного 

підприємства, за результатами якого вивчено фактори, що впливають на діагностику та 

лікування емоційних розладів. Оптимальним для діагностики обраний біохімічний тест 

придушення дексаметазону (ТПД). Випробування даним тестом проводили у 300 осіб, обраних 

з працівників підприємства. Результати дослідження полягають у наступному: 

Результати ТПД 
Емоційні розлади насправді 

наявні відсутні 

Вказують на наявність емоційних розладів 102 87 

Вказують на відсутність емоційних розладів 48 63 

Які з цих співвідношень оцінюють позитивне прогностичне значення? 

A. 102:150. 

B. 102:189. 

C. 63:150. 

D. 87:150. 

E. 63:111. 

Відповідь: B.  

Пояснення: Істинно-позитивні, з усіх позитивних [ІП / (ІП + ПП)] = [102 / (102 + 87)]. 

 

15. Проводилось дослідження емоційних розладів серед працівників приватного 

підприємства, за результатами якого вивчено фактори, що впливають на діагностику та 

лікування емоційних розладів. Оптимальним для діагностики обраний біохімічний тест 

придушення дексаметазону (ТПД). Випробування даним тестом проводили у 300 осіб, обраних 

з працівників підприємства. Результати дослідження полягають у наступному: 

Результати ТПД 
Емоційні розлади насправді 

наявні відсутні 

Вказують на наявність емоційних розладів 102 87 

Вказують на відсутність емоційних розладів 48 63 

Які з цих співвідношень вимірюють чутливість? 

A. 102:150. 

B. 102:189. 

C. 63:150. 

D. 87:150. 

E. 63:111. 

Відповідь: A.  

Пояснення: Істинно-позитивні, з усіх хворих [ІП / (ІП + ПН)] = [102 / (102 + 48)]. 

 

16. При попередньому дослідженні дослідник встановив, що існує прямий взаємозв'язок 

між споживанням чорного шоколаду і рівнем артеріального тиску. Після проведення 

більшого за об’ємом дослідження з’ясували, що початковий висновок був результатом 
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помилки I-го типу. Що означає в даному випадку помилка I-го типу? 

A. Має ймовірність, яка є прямо пропорційна розміру статистичного тесту.  

B. Дослідник обрав невірний статистичний метод. 

C. Результати невиключного положення в нульовій гіпотезі. 

D.  Ефект у дослідженні статистично не виявлено, але він присутній у населення. 

E. Реального зв’язку в житті не існує, але статистична значущість виявляється. 

Відповідь: Е.  

Пояснення: Помилка I-го типу означає, що дослідник відхилив нульову гіпотезу, але не слід це було 

робити. Це означає, що, хоча статистична значущість виявляється, реального значення у житті 

немає. Згадуючи перераховані відповіді, правильна відповідь стає більш очевидною. Вибір відповіді 

D є гарним визначенням помилки II-го типу. 

 

17. За результатами профілактичного медичного огляду населення району В., де проживає 

1522 особи виявлено, що у місцевих жителів значно підвищений рівень артеріального тиску. 

Оглянуто 95% населення, рівень систолічного артеріального тиску становив в межах від 120 

до 180 мм. рт. ст. Отримані дані підпорядковуються нормальному розподілу. Яке стандартне 

відхилення систолічного артеріального тиску серед населення даної місцевості є найбільш 

ймовірним? 

А. 5 

B. 15 

C. 10 

D. 20 

E. 30 

Відповідь: B.  

Пояснення: Якщо 95% випадків знаходяться в межах 120 та 180 мм.рт. ст., при симетричному 

розподілі, середнє значення артеріального тиску складає 150 мм.рт. ст., а вказані числа підлягають 

– 2-м стандартним відхиленням, що знаходяться вище і нижче середнього. Це означає, що 2 СВ 

повинні дорівнювати 30 мм.рт. ст., а одне стандартне відхилення дорівнює 15 мм.рт. ст.  

 

18. Проведено клінічне випробування ефективності нового препарату для лікування 

гепатиту В у порівнянні з плацебо. Результат випробування демонструє, що новий препарат є 

більш ефективний, ніж плацебо. А саме: результат розрахунку критерію хі-квадрат становить 

3,82, p <0,05. Який висновок можна зробити з даної інформації? 

A. Менше одного пацієнта з 20 не зможе отримати користь від препарату. 

B. Вірогідність ефективності препарату для певного пацієнта становить менше, ніж 0,05.  

C. Якщо препарат був ефективним, ймовірність того, що виявлений висновок становить менше, 

ніж один з 20.  

D. Якщо препарат був неефективним, ймовірність виявленого висновку становила менше 0,05.  

E. Нульова гіпотеза є помилковою. 

Відповідь: D. 

Пояснення: Ключовим тут є «р-значення». Не звертайте уваги на значення хі-квадрат. Якщо «р» 

менше, ніж 0,05, це дає шанс на помилку I-го типу (вірогідність виявлення того, що препарат був 

неефективним). 

 

19. Серед студентів, які отримують освіту дистанційно проведено дослідження рівня знань. 

Отримані результати підпорядковуються нормальному розподілу, середній бал студентів 

становить 150, а стандартне відхилення - 10. На підставі отриманої інформації можна зробити 

висновок, що: 

A.У 50% студентів рівень знань становить нижче стандартного середнього значення 130. 

B.У 5% студентів середній бал є нижче 140. 

C. Студенти середній бал, яких складає 170 знаходяться на 84-ому процентилі. 

D. 2,5% студентів матимуть середній бал більше, ніж 170. 

E. Усі оцінки студентів знаходяться між 120 та 180 балів. 
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Відповідь: C. 

Пояснення: при нормальному розподілі в інтервалі ± одне стандартне відхилення знаходиться 68% 

варіант. Тоді одне СВ становить 68/2 = ±34%. 50% це половина всіх одиниць спостереження + 

34%(СВ) = 84%. Іншими словами, одне стандартне відхилення вище середнього [150 + 10] має 84-

ий процентиль.  

 

20. У результаті дослідження встановлена кореляційна залежність +0,49 між споживанням 

кави та частотою серцевих скорочень у чоловіків віком 25-55 років. Вірогідність даного 

коефіцієнта кореляції становить 0.001. Який можна зробити висновок на основі отриманих 

результатів? 

A. Немає взаємозв'язку між споживанням кави та частотою серцевих скорочень. 

B. Чоловіки, які споживають менше кави піддаються меншому ризику підвищення частоти 

серцевих скорочень. 

C. Чоловіки, які споживають менше кави, піддаються більшому ризику підвищення частоти 

серцевих скорочень. 

D. Високий рівень споживання кави може спричинити підвищення ЧСС.  

E. Високий систолічний тиск може спричинити збільшення споживання кави у чоловіків. 

Відповідь: B.  

Пояснення: Прямий кореляційний зв'язок показує, що високий рівень споживання кави серед 

чоловіків супроводжує високий ризик підвищення ЧСС. Необхідно уникати відповідей (як 

наприклад D), що передбачають причинно-наслідковий зв'язок. 

 

21. Для оцінки впливу на здоров’я населення забруднення навколишнього середовища обрано 

по 300 осіб, з м. Львів і невеликого міста Трускавець, що розташоване за 90 км від Львова. 

Спостереження здійснювалось протягом 2007- 2017 років, медичний огляд проводили кожні 2 

роки і фіксували отримані результати. 

Дані смертності серед мешканців двох міст у (%) 

місто 
Кумулятивна смертність у 2-х вибірках протягом останніх 10-ти 

років  2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Львів 1% 4% 7% 12% 19% 22% 

Трускавець 1% 3% 5% 9% 11% 13% 

Який вид дослідження наведений у ситуаційному завданні? 

A. Аналітичне.  

B. Клінічне рандомізоване дослідження. 

C.  Перехресне дослідження. 

D. Когортне дослідження. 

E.  Дослідження «випадок-контроль». 

Відповідь: D.  

Пояснення: Вид дослідження, при проведенні якого здійснюється спостереження за двома групами 

осіб протягом певного часу. Результатом якого є захворюваність або смертність у порівнюваних 

групах. 

 

22. Для оцінки впливу на здоров’я населення забруднення навколишнього середовища 

обрано по 300 осіб, з м. Львів і невеликого міста Трускавець, що розташоване за 90 км від 

Львова. Спостереження здійснювалось протягом 2007- 2017 років, медичний огляд проводили 

кожні 2 роки і фіксували отримані результати. 

Дані смертності серед мешканців двох міст у (%) 

місто 
Кумулятивна смертність у 2-х вибірках протягом останніх 10-ти років 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 

м. Львів 1% 4% 7% 12% 19% 22% 
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Трускавець 1% 3% 5% 9% 11% 13% 

Враховуючи результати, що наведені в таблиці, розрахуйте відносний ризик для життя серед 

мешканців м. Львова у 2013 році. 

A. 1,43 

B. 2,0 

C.  1,33 

D. 3,0 

E.  1,12 

Відповідь: C. 

Пояснення: Відносний ризик означає ділення [12%/9% = 1,33] або в 1,33 рази більше ризику.  

 

23. Для оцінки впливу на здоров’я населення забруднення навколишнього середовища 

обрано по 300 осіб, з м. Львів і невеликого міста Трускавець, що розташоване за 90 км від 

Львова. Спостереження здійснювалось протягом 2007- 2017 років, медичний огляд проводили 

кожні 2 роки і фіксували отримані результати. 

Дані смертності серед мешканців двох міст у (%) 

місто 

Кумулятивна смертність у 2-х вибірках протягом останніх 10-

тироків років 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Львів 1% 4% 7% 12% 19% 22% 

Трускавець 1% 3% 5% 9% 11% 13% 

З наведених нижче варіантів відповідей оберіть найоптимальніший метод для перевірки 

різниці між показниками кумулятивної смертності в двох містах у 2017 році. 

A. t-критерій Стьюдента. 

B.  Дисперсійний аналіз. 

C.  Критерій Фішера. 

D. Коефіцієнт кореляції. 

E.  Хі-квадрат. 

Відповідь: E.  

Пояснення: Дані у м. Львові в порівнянні з м. Трускавець – є одна номінальна змінна з 2-ма групами. 

Померлі в порівнянні з живими - друга номінальна змінна. Для вирішення даного ситуаційного 

завдання при двох номінальних змінних необхідно застосувати критерій хі-квадрат. 

 

24. Проведено дослідження з метою вивчення взаємозв'язку між інсультами і часом 

проведеним за кермом. Було відібрано 300 чоловіків, які перенесли інсульт, та вирахувано 

середній час, який вони проводили щоденно за кермом. Також було відібрано порівняльну 

групу зі 2000 чоловіків, у яких не було інсульту, та визначено середній час, проведений ними 

в дорозі. При розгляді цих даних для можливо причинно-наслідкового зв'язку між часом 

перебування за кермом та виникненням інсульту, найкращим методом статистичного аналізу 

є: 

A. Співвідношення шансів. 

B.  Відносний ризик. 

C.  Показник захворюваності. 

D. Атрибутивний ризик. 

E.  Коефіцієнт кореляції. 

Відповідь: A.  

Пояснення: Це дослідження «випадок-контроль» (інсульт в порівнянні з відсутністю інсульту). 

Таким чином, слід використовувати співвідношення шансів. Вказані дані не є даними 

захворюваності, тому відносний ризик не застосовується. 

 

25. Міжнародна організація здійснює набір нових працівників, однією з вимог прийому є 

кількісна оцінка рівня інтелекту людини (КІ). Компанія обирає осіб з КІ вищим, ніж 2 
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стандартні відхилення від середнього значення. Співбесіду пройшли 600 осіб. Яку кількість 

людей компанія прийме на роботу?  

A. 20 

B. 4 

C. 12 

D. 8 

E. 15 

Відповідь: E.  

Пояснення: в межах 2-ох стандартних відхилень при нормальному розподілі розташовані близько 

95% всіх спостережень, за межами даного інтервалу залишається 5% спостережень; а 2,5% випадків 

розташовуються вище 2 стандартних відхилень. Отже, 2,5% від 600 становить 15.  

 

26. При вивчені впливу алкоголю на захворювання серцево - судинної системи, отримані 

наступні результати, що при помірному споживанні алкоголю відносний ризик серцево-

судинних захворювань становить - 0,73, дослідник планує отримати 90% шансів виявити 

такий самий ефект у плановому дослідженні. Цей виклад є ілюстрацією до визначення: 

B. альфа-помилка 

B.  бета-помилка  

C. статистична потужність  

D. критерій шансів 

E.  нульова гіпотеза 

Відповідь: С.  

Пояснення: Потужність - це шанс виявити різницю в дослідженні, якщо дійсно існує відмінність у 

реальному світі. Питання показує нам, який шанс у дослідника знайти відмінність. 

 

27. Завданням наукового дослідження необхідно визначити, чи певне навколишнє середовище 

впливає на виникнення захворювань, якщо людина є носієм специфічних алелей трьох різних 

генів на трьох окремих хромосомах. Частота індивідуума з алелями для цих відповідних генів 

становить 0,8, 0,4 та 0,1. Усі три алелі необхідні для забезпечення захисту. Яка ймовірність 

того, що випадково обрана особа матиме всі три алелі?  

A. 0,800. 

B. 0,600. 

C. 0,200. 

D. 0,130. 

E. 0,032. 

Відповідь: E. 

Пояснення: 0,8*0,4*0,1=0,032 

 

28. Серед населення невеликого міста в Львівській області були поодинокі випадки 

захворюваності на СНІД, перш ніж у 2013 році було зареєстровано 18 випадків. Ця подія 

спонукала дослідників встановити причину даного явища. Науковці підозрюють, що ріст 

захворюваності пов'язаний із зростанням числа нових сімей, які переїхали на постійне місце 

проживання у місто. Який вид дослідження слід обрати для вивчення зазначеної ситуації? 

a. Паралельне дослідження 

B.  Дослідження «випадок-контроль». 

C.  Перехресне дослідження. 

D. Одномоментне дослідження. 

E.  Проспективне дослідження. 

Відповідь: B. 

Пояснення: Слід відібрати захворілих осіб на СНІД та проконтролювати час їхнього поселення в 

місто. Необхідно провести порівняння часток захворілих осіб на СНІД з-поміж корінних мешканців 

та в групі осіб, які переїхали на постійне місце проживання.  
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29. Науковцям необхідно порівняти рівень холестерину в крові серед чоловіків та їх дружин, 

враховуючи, що вони однаково харчуються. Який статистичний метод потрібно застосувати 

для даного дослідження?  

a. Непарний t-тест. 

B.  Критерій хі-квадрат. 

С. Однофакторний дисперсійний аналіз (оne-way ANOVA) 

D. Двофакторний дисперсійний аналіз (two-way ANOVA) 

Е. Парний t-тест. 

Відповідь: Е. 

Пояснення: Рівень холестерину в крові є кількісним показником. Подружжя в даному випадку 

споживає однакову їжу і є пов'язаними між собою; отже оптимальним методом є обрахунок за 

парним t-тестом. 

 

30. Досліднику слід порівняти кількість робітників, які звертаються або не звертаються за 

медичною допомогою до трьох лікарських бригад, які працюють у три різні періоди. Який 

статистичний тест буде використовуватися для аналізу даних? 

a. Непарний t-тест. 

B.  Критерій хі-квадрат. 

С. Однофакторний дисперсійний аналіз (оne-way ANOVA). 

D. Двофакторний дисперсійний аналіз (two-way ANOVA). 

E.  Кореляція Пірсона.  

Відповідь: B.  

Пояснення: Працівники або звертаються за медичною допомогою, або ні (якісна бінарна змінна) 

протягом 3-х різних періодів. Дві бінарні змінні для трьох параметрів, таблиця 2х3, хі-квадрат. 

 

31. Метою наукового дослідження було встановити взаємозв'язок поміж часом, 

витраченим на навчання, та результатом тестування, що виражається в балах. Який 

статистичний показник, найімовірніше, буде використовуватися для аналізу даних?  

A. Непарний t-тест. 

B.  Критерій хі-квадрат.  

С. Однофакторний дисперсійний аналіз (оne-way ANOVA). 

D. Двофакторний дисперсійний аналіз (two-way ANOVA). 

E.  Кореляція Пірсона. 

F. Парний t-тест.  

Відповідь: E. 

Пояснення: Дві шкали мають кількісний вимір, тому парна кореляція Пірсона. 

 

32. Результатами дослідження виявлено, що хлопчики, у яких є брати, мають більш високий 

рівень холестерину в крові порівняно з хлопчиками, які є однією дитиною в сім’ї. Який 

статистичний показник, найімовірніше, був використаний для аналізу даних?  

a. Непарний t-тест. 

B.  Критерій хі-квадрат.  

С.  Однофакторний дисперсійний аналіз (оne-way ANOVA). 

D.  Двофакторний дисперсійний аналіз (two-way ANOVA). 

E.  Кореляція Пірсона. 

F. Парний t-тест.  

Відповідь: A.  

Пояснення: Рівень холестерину – кількісний показник. Порівнюються дві незалежні групи. 

 

33. Науковим дослідженням слід встановити чи відрізняється тривалість забору крові в 

залежності від використання вакутейнера або стандартного шприца в осіб, які регулярно 

тренуються, та в осіб які не займаються спортом. Який статистичний показник, 

найімовірніше, буде використовуватися для аналізу даних?  
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a. Непарний t-тест. 

B.  Критерій хі-квадрат.  

С.  Однофакторний дисперсійний аналіз (оne-way ANOVA). 

D.  Двофакторний дисперсійний аналіз (two-way ANOVA). 

E.  Кореляція Пірсона. 

F. Парний t-тест.  

Відповідь: D. 

Пояснення: час (тривалість забору крові) – кількісний показник. Дві якісні ознаки (вакутайнер чи 

шприц; тренування чи відсутність занять спортом). 

 

34. При проведенні наукового дослідження, в їжу 20-ом щурам додавали маргарин, а іншим 

20-ом – масло, щоб вивчити канцерогенну дію олеомаргарину. Який статистичний показник, 

найімовірніше, буде використовуватися для аналізу даних? 

a. Непарний t-тест. 

B.  Критерій хі-квадрат.  

С.  Однофакторний дисперсійний аналіз (оne-way ANOVA). 

D.  Двофакторний дисперсійний аналіз (two-way ANOVA). 

E.  Кореляція Пірсона. 

F. Парний t-тест.  

Відповідь: B.  

Пояснення: Маргарин в порівнянні з маслом (якісна бінарна змінна), рак в порівнянні з відсутністю 

раку (теж якісна бінарна змінна). Таблиця 2 х 2. Отже, хі-квадрат. 

 

35. Для оцінки ефективності хірургічних втручань при раку молочної залози, використано 

опитувальник оцінки якості життя, який має 10-бальну шкалу. Дослідженням було залучено 

85 жінок: 40 жінок, які перенесли радикальну мастектомію; 25 жінок, які отримали променеву 

терапію; та 20 жінок, які відмовилися від будь-якого медичного втручання. Який 

статистичний показник, найімовірніше, буде використовуватися для аналізу даних? 

a. Непарний t-тест. 

B.  Критерій хі-квадрат.  

С.  Однофакторний дисперсійний аналіз (оne-way ANOVA). 

D.  Двофакторний дисперсійний аналіз (two-way ANOVA). 

E.  Кореляція Пірсона. 

F. Парний t-тест.  

Відповідь: C.  

Пояснення: Одночасно порівнюються 3 види лікування: хірургічний, променевий, його відсутність 

згідно кількісного показника (якість життя). Отже, однофакторний дисперсійний аналіз (оne-way 

ANOVA). 

 

36. Проводиться вивчення результативності складання тестів (згідно критеріїв здав чи не 

здав) на кожному із 3-х різних сайтів. Який статистичний показник, найімовірніше, буде 

використовуватися для порівняння результатів на цих трьох сайтах?  

a. Непарний t-тест. 

B.  Критерій хі-квадрат.  

С.  Однофакторний дисперсійний аналіз (оne-way ANOVA). 

D.  Двофакторний дисперсійний аналіз (two-way ANOVA). 

E.  Кореляція Пірсона. 

F. Парний t-тест.  

Відповідь: B.  

Пояснення: здав чи не здав це якісна бінарна змінна. Отже, таблиця 3*2, хі-квадрат. 

 

37. Дослідженням необхідно порівняти результати (в балах) складання тестів студентами 

на 3-х різних сайтах. Який статистичний показник, найімовірніше, буде використовуватися 
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для аналізу даних? 

a. Непарний t-тест. 

B.  Критерій хі-квадрат.  

С.  Однофакторний дисперсійний аналіз (оne-way ANOVA). 

D.  Двофакторний дисперсійний аналіз (two-way ANOVA). 

E.  Кореляція Пірсона. 

F. Парний t-тест.  

Відповідь: C.  

Пояснення: Одночасно порівнюються три сайти (якісна зміна) згідно результату тестів (кількісний 

показник). Отже, однофакторний дисперсійний аналіз (оne-way ANOVA). 

 

38. Необхідно порівняти зміни артеріального тиску для групи із 30 осіб з гіпертонією. 

Вимірювання АТ проводили двічі: 1 тиждень до та 3 місяці після початку курсу 

антигіпертензивного лікування. Який статистичний показник, найімовірніше, буде 

використовуватися для аналізу даних?  

a. Непарний t-тест. 

B.  Критерій хі-квадрат.  

С.  Однофакторний дисперсійний аналіз (оne-way ANOVA). 

D.  Двофакторний дисперсійний аналіз (two-way ANOVA). 

E.  Кореляція Пірсона. 

F. Парний t-тест.  

Відповідь: F. 

Пояснення: Дві групи: до та після лікування. Одні й ті самі пацієнти. Артеріальний тиск (кількісний 

показник). Отже, парний t-тест. 

 

39. В науковому дослідженні з-поміж працівників хімічної промисловості було відібрано 

400 осіб з респіраторними захворюваннями та 150 працівників без респіраторних 

захворювань. Серед працівників з респіраторними захворюваннями, 250 осіб піддавались 

впливу розчинника, який застосовували в роботі, тоді як у групі без респіраторних 

захворювань таких було 50. Який тип статистичного дослідження наведено? 

a. Дослідження «випадок-контроль».  

B. Когортне дослідження. 

C. Дослідження поперечного перерізу. 

D. Випробування на базі громади. 

E. Порівняльне клінічне випробування. 

Відповідь: A.  

Пояснення: Респіраторні захворювання або їхня відсутність в залежності від дії розчинника. 

 

40. У двох містах Західної України проводилась оцінка якості повітря. В одному місті 

існувала програма уряду щодо скорочення кількості дозволених викидів окису вуглецю, а в 

іншому державної програми не було. Показники захворюваності на хвороби органів дихання 

в обох містах реєструвались протягом 5 років. З огляду на тип цього дослідження, відповідна 

нульова гіпотеза буде:  

a. Якість повітря пов'язана з захворюваністю на хвороби органів дихання у обох досліджуваних 

містах.  

b. Якість повітря пов'язана з захворюваністю на хвороби органів дихання в місті з державною 

програмою. 

c. Відсутні докази щодо відмінностей у якості повітря між двома містами. 

d. Показник захворюваності на хвороби органів дихання в місті з урядовою програмою не буде 

відрізнятися від показника в іншому місті. 

e. Якість повітря буде зворотним чином пов'язана із захворюваністю на хвороби органів 

дихання в обох містах.  

Відповідь: D. 
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Пояснення: Правильне твердження передбачає відсутність різниці незалежно від жодного впливу. 

 

41. Скринінговий тест показав, що із 1000 обстежених осіб на цироз печінки, 150 осіб є 

хворими. Обстеження, проведене за допомогою «золотого» стандарту діагностичного тесту на 

цій же вибірці показало, що у 180 пацієнтів - позитивний результат тесту, у тому числі в 100 з 

тих, що були виявлені під час скринінгового тесту. Яка чутливість скринінгового тесту? 

A. 55,6%. 

B. 66,7%. 

C. 84%. 

D. 93,7%. 

E. 95,5%. 

Відповідь: A. 

Пояснення: Чутливість - це кількість істинно-позитивних результатів, поділена на всіх хворих. 

Тільки 100 з 150 позитивних результатів були насправді вірними, тому справжні позитивні 

результати складають 100. Загальна кількість хворих - 180. Таким чином, ми маємо 100/180×100%, 

що формує результат чутливості 55,5%.  

 

42. Скринінговий тест показав, що із 1000 обстежених на цироз печінки, 150 осіб є хворими. 

Обстеження, проведене за допомогою «золотого» стандарту діагностичного тесту на цій же 

вибірці показало, що у 180 пацієнтів - позитивний результат тесту, у тому числі в 100 з тих, що 

були виявлені під час скринінгового тесту. Яка специфічність скринінгового тесту? 

A. 50%. 

B. 66,7%. 

C. 84%. 

D. 93,9%. 

E. 95,5%. 

Відповідь: D.  

Пояснення: Специфічність – це кількість істинно-негативних результатів, поділена на всіх здорових 

осіб. Тільки 100 з 150 позитивних результатів були дійсно вірними, тому помилково-позитивні 

(здорові люди з позитивним результатом) будуть складати - 50. Загальна кількість людей - 1000. 

Отже, у нас 1000 - 180 хворих = 820 здорових. Істинно-негативні = 820 – 50 = 770. Специфічність = 

770/820×100% = 93,9%. 

 

43. Скринінговий тест показав, що із 1000 обстежених на цироз печінки 150 осіб є хворими. 

Обстеження, проведене за допомогою «золотого» стандарту діагностичного тесту на цій же 

вибірці показало, що у 180 пацієнтів - позитивний результат тесту, у тому числі в 100 з тих, що 

були виявлені під час скринінгового тесту. Яке позитивне передбачувальне значення? 

A. 50%. 

B. 66,7%. 

C. 84%. 

D. 93,7%. 

E. 95,5%. 

Відповідь: B.  

Пояснення: Позитивне передбачувальне значення - справжні позитивні результати, поділені на всі 

позитивні результати. Тільки 100 з 150 позитивних результатів були насправді вірними, тому 

справжні позитивні складають 100. Загальна кількість осіб, у яких позитивний результат, буде 

складати 150. Таким чином, ППЗ = 100/150×100%, тому 66,7%. 

 

44. Завданням наукового дослідження було оцінити можливості масажу для пацієнтів з 

спинномозковими килами, для якого відібрано 180 пацієнтів із даним захворюванням. Окрім 

звичайної терапії, всі пацієнти отримують масажні процедури 2 рази на тиждень протягом 4-

х місяців. Результати фіксуються в кінці кожного тижня. Який це тип дослідження? 

A. Дослідження «випадок-контроль».  
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B. Дослідження серії випадків. 

C. Перехресне дослідження. 

D. Дослідження поперечного розрізу.  

E. Дослідження історичної когорти.  

F. Рандомізоване клінічне дослідження. 

Відповідь: B 

Пояснення: випадки фіксуються послідовно у двох групах. Відповідно це дослідження серії 

випадків 

 

45. Більше 1-го року проводиться наукове дослідження з метою оцінки антилейкемічної 

активності нового інгібітора тирозинкінази у пацієнтів з хворобою Ходжкіна. Усім пацієнтам, 

які беруть участь в дослідженні, повідомили, що вони будуть лікуватись інгібітором 

тирозинкінази. Препарат був призначений когорті, у вигляді послідовних доз від 100 до 500 

мг/на день. Кожна група пацієнтів (які приймали однакову дозу) становила від шести до 

восьми пацієнтів. Ефективність лікування визначають на підставі результатів повного 

аналізу крові та оцінок кісткового мозку, які проводяться регулярно протягом всього 

дослідження. Який це тип дослідження? 

A. Дослідження «випадок-контроль». 

B. Перехресне дослідження. 

C. Відкрите клінічне дослідження. 

D. Рандомізоване клінічне дослідження. 

E. Одинарне сліпе, рандомізоване, контрольоване дослідження. 

Відповідь: C. 

Пояснення: дослідження нового препарату для лікування певної нозології. 

 

46. Рандомізоване контрольоване наукове дослідження проведено з метою оцінки ризику 

розвитку побічних ефектів з боку захворювань сечовидільної системи при лікуванні 

виразкової хвороби шлунку. Зі 200 пацієнтів із ВХШ, 100 приймають кларитроміцин, а 100 

приймають амоксицилін.  

Результати наукового дослідження показують, що з групи пацієнтів які приймали 

кларитроміцин – 7 мали побічні ефекти з боку захворювань сечовидільної системи, у 

порівнянні з 20 пацієнтами, що приймали амоксицилін.  

Яке значення абсолютного зниження ризику щодо побічних ефектів з боку захворювань 

сечовидільної системи серед пацієнтів у групі кларитроміцину?  

A. 0,1. 

B. 0,13. 

C. 0,33. 

D. 0.67. 

E. 0,8. 

Відповідь: B. Абсолютний ризик у групі кларитроміцину 7/100=0,07. Абсолютний ризик у групі 

амоксициліну 20/100=0,20. 0,20-0,07=0,13. 

 

47. У когортному дослідженні з-поміж чоловіків віком 60-70 років, відносний коефіцієнт 

ризику переломів стегна серед тих, хто регулярно тренується, становить 1,3 (95% довірчий 

інтервал від 1,07 до 1,6). Який з наведених дистракторів є найбільш відповідним висновком 

щодо впливу регулярних вправ на ризик переломів стегна?  

A. Статистично незначуще підвищення ризику. 

B. Статистично незначуще загальне зниження ризику. 

C. Статистично значуще загальне зниження ризику. 

D. Статистично значуще загальне збільшення ризику. 

Відповідь: D. Коефіцієнт більший від 1,0 – значить ризик збільшується. 95% довірчий інтервал не 

перекриває 1,0 – тобто висновок статистично значущий. 
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48. Новий тест для виявлення антитіл до цитомегаловірусу за допомогою імуноферментного 

аналізу, був проведений з-поміж 100 пацієнтів з виявленою цитомегаловірусною інфекцією, і 

серед 100 осіб, у яких немає інфекції. Результати тестування наступні: 

 Цитомегаловірус є Цитомегаловірусу немає Разом 

Тест позитивний 60 10 70 

Тест негативний 40 90 130 

Разом 100 100 200 

Яка специфічність цього тесту? 

A. 65%. 

B. 71%. 

C. 75%. 

D. 94%. 

E. 90%. 

Відповідь: E. 

Пояснення: Специфічність – це кількість істинно-негативних результатів, поділена на всіх здорових 

осіб. (90/100)×100%=90%. 

 

49. Проведено наукове дослідження з метою оцінки переваг нового препарату для зниження 

рецидивів герпесу. Результати дослідження показують кількість пацієнтів, яких необхідно 

пролікувати (NNT) - 8 осіб. Який з наведених дистракторів вказує на найбільш точну 

інтерпретацію цього результату?  

A. З кожних 8 пролікованих пацієнтів, 1 отримає користь від нового препарату.  

B. З кожних 100 пролікованих пацієнтів, 8 отримають користь від нового препарату.  

C. Новий препарат в 1,8 рази приносить більше користі, ніж плацебо. 

D. 92% пацієнтів, які приймають новий препарат, отримають користь від нього. 

E. 92% пацієнтів, які приймають новий препарат, не отримають користь від нього. 

Відповідь: A 

Пояснення: NNT – це показник, який показує необхідну кількість осіб яку слід піддати дії лікування, 

щоб в одного пацієнта наступило одужання. Чим він менший, тим краще. 

 

50. 65-річний чоловік госпіталізований з болем у грудях і гіпотонією. Йому зроблено 

моніторинг кров'яного тиску. Послідовні показники його систолічного артеріального тиску 

складають 75, 110, 90, 80, 75 і 110 мм рт. ст. Яка з перерахованих нижче відповідей є медіаною 

систолічного артеріального тиску? 

A. 80  

B. 85  

C. 90  

D. 100  

E. 110 

Відповідь: В 

Пояснення: Рангований варіаційний ряд буде мати вигляд: 75, 75, 80, 90, 110, 110. Оскільки у даному 

ряді є парне число спостережень (шість), то медіана становитиме півсуму серединних (третього і 

четвертого) значень (80+90)/2 = 85. 

 

51. Дослідження показало, що у пацієнтів з цукровим діабетом частіше відзначається 

наявність ожиріння в анамнезі у порівнянні із пацієнтами, у яких цукровий діабет відсутній. 

Який це тип дослідження? 

A. Кореляційний аналіз 

B. Когортне дослідження  

C. Факторний аналіз  

D. Популяційно-статистичне дослідження  

E. Дослідження типу «випадок-контроль» 

Відповідь: E 
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Пояснення: Дослідження типу «випадок-контроль» порівнює осіб із наявним захворюванням з 

тими, у кого захворювання не виникло, для визначення факторів ризику 

 

52. Науковець, що вивчає хронічні захворювання легень, поділив суб’єкти дослідження на 

групу курців та некурців, фіксуючи у кого з них виникне ХОЗЛ. Який це тип дослідження? 

A. Когортне; проспективне 

B. Когортне; ретроспективне 

C. Дослідження типу «випадок-контроль»; проспективне 

D. Популяційно-статистичне дослідження; ретроспективне 

E. Дослідження типу «випадок-контроль»; ретроспективне 

Відповідь: А 

Пояснення: За результатами когортного дослідження можна виявити вплив фактору на розвиток 

захворювання; за результатами проспективного - у кого розвинеться захворювання у майбутньому. 

 

53. Лікар вивчає у дослідженні зв’язок між курінням та виникненням раку легень, задаючи 

запитання: «Хто захворів?». На які дві групи поділено суб’єкти дослідження? 

A. Курці та некурці 

B. Особи, у яких було діагностовано рак легень, та ті, у кого раку легень виявлено не було 

C. Курці, некурці, група контролю 

D. Усі відповіді вірні 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

Пояснення: Це обсерваційне, ретроспективне, когортне дослідження вивчає попередній вплив 

куріння. 

 

54. Дослідження визначило поширеність хронічного обструктивного захворювання легень 

(ХОЗЛ) в Україні у 2018 році. Який тип дослідження було проведено? 

A. Ретроспективне дослідження 

B. Когортне дослідження 

C. Дослідження типу «випадок-контроль» 

D. Факторний аналіз 

E. Крос-секційне дослідження 

Відповідь: E 

Пояснення: Крос-секційне дослідження дозволяє оцінити частоту захворювання та фактори ризику 

у популяції для визначення поширеності 

 

55. Науковець вивчає взаємозв’язок між курінням та раком легень у дослідженні типу 

«випадок-контроль». На які дві групи поділені суб’єкти дослідження? 

A. Курці (випадок), пацієнти з діагностованим раком легень (контроль) 

B. Курці (випадок) та некурці (контроль) 

C. Курці, некурці (випадок) та група контролю 

D. Пацієнти з діагностованим раком легень та суб’єкти, у яких раку легень виявлено не було 

(випадок), група контролю 

E. Пацієнти з діагностованим раком легень (випадок) та суб’єкти, у яких раку легень виявлено 

не було (контроль) 

Відповідь: E 

 

56. Дослідження продемонструвало, що застосування ібупрофену підвищує відносний 

ризик виникнення шлункової кровотечі. Який це тип дослідження? 

A. Когортне дослідження 

B. Крос-секційне дослідження 

C. Дослідження типу «випадок-контроль» 

D. Ретроспективне дослідження 
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E. Факторний аналіз 

Відповідь: А 

Пояснення: Когортне дослідження дозволяє порівняти групи, що піддались та не піддались дії 

фактору ризику для визначення відносного ризику (ВР, RR) 

 

57. У дослідженні оцінювали частоту виникнення цукрового діабету та пов’язані з ним 

фактори ризику серед жінок віком від 40 до 60 років у 2018 році. Який це тип дослідження? 

A. Дослідження типу «випадок-контроль» 

B. Когортне дослідження 

C. Факторний аналіз 

D. Крос-секційне дослідження 

E. Ретроспективне дослідження 

Відповідь: D 

Пояснення: Крос-секційне дослідження дозволяє оцінити поширеність (кількість пацієнтів із 

певним захворюванням у конкретній популяції у визначений період часу) 

 

58. Яка міра результату може бути визначена у результаті проведення крос-секційного 

дослідження? 

A. Поширеність 

B. Конкордантність 

C. Нульова гіпотеза 

D. Альтернативна гіпотеза 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

Пояснення: Крос-секційне дослідження дозволяє оцінити поширеність (кількість пацієнтів із 

певним захворюванням у конкретній популяції у визначений період часу) 

 

59. Крос-секційне дослідження продемонструвало високу поширеність ХОЗЛ у курців. Чи 

дозволить ця знахідка встановити наявність причинно-наслідкового зв’язку? 

A. Ні 

B. Так 

C. Так, у випадку достатньо великої вибірки 

D. Так, у випадку нормального розподілу 

E. Ні, за результатами крос-секційного дослідження неможливо виявити поширеність певного 

явища 

Відповідь: А 

 

60. При вивченні дослідження типу «випадок-контроль» буде використовуватись: 

A. Відносний ризик (ВР, RR) 

B. Відношення шансів (ВШ, OR) 

C. Відношення факторів (ВФ, FR) 

D. Усі відповіді вірні 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

61. При вивченні когортного дослідження буде використовуватись: 

A. Відношення факторів (ВФ, FR) 

B. Відношення шансів (ВШ, OR) 

C. Відносний ризик (ВР, RR) 

D. Усі відповіді вірні 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: C 
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62. Яка мета дослідження типу «випадок-контроль», у широкому сенсі, з точки зору стану 

хвороби? 

A. Воно оцінює, чи шанси попереднього або актуального впливу фактору ризику відрізняються 

у залежності від поточного стану хвороби 

B. Дане дослідження неінформативне у контексті оцінки поточного стану хвороби 

C. Воно оцінює, чи відносний ризик попереднього або актуального впливу фактору ризику 

відрізняється у залежності від поточного стану хвороби 

D. Усі відповіді вірні 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

63. Яка мета когортного дослідження, у широкому сенсі, з точки зору стану хвороби? 

A. Воно оцінює, чи попередній або актуальний вплив фактору ризику зв’язаний з подальшим 

розвитком стану хвороби 

B. Воно оцінює, чи шанси попереднього або актуального впливу фактору ризику відрізняються 

у залежності від поточного стану хвороби 

C. Дане дослідження неінформативне у контексті оцінки поточного стану хвороби 

D. Воно оцінює, чи відносний ризик попереднього або актуального впливу фактору ризику 

відрізняється у залежності від поточного стану хвороби 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

64. Оберіть два види когортних досліджень: 

A. Предикативне (у кого розвинеться захворювання?) та констатуюче (у кого розвинулось 

захворювання?) 

B. Прогностичне (у кого розвинеться захворювання?) та констатуюче (у кого розвинулось 

захворювання?) 

C. Предикативне (у кого розвинеться захворювання?) та стаціонарне (у кого розвинулось 

захворювання?) 

D. Проспективне (у кого розвинеться захворювання?) та ретроспективне (у кого розвинулось 

захворювання?) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

65. Дослідження оцінює різні хіміотерапевтичні засоби. Який вид дослідження порівнює 

різні види лікування або лікування у порівнянні зі застосуванням плацебо у людей? 

A. Клінічне випробування / дослідження 

B. Когортне дослідження 

C. Крос-секційне дослідження 

D. Дослідження типу «випадок-контроль» 

E. Дослідження на людях не проводяться 

Відповідь: А 

 

66. З якою метою проводять І фазу клінічного дослідження? 

A. Маркетингове спостереження («Чи може він залишатись на ринку?») 

B. Для оцінки оптимального дозування, ефективності лікування та побічних ефектів («Чи він 

працює?») 

C. Для порівняння нового виду лікування із сучасним стандартом лікування (існуючі види 

лікування або плацебо: «Чи є покращення?») 

D. Для визначення безпечності, токсичності та фармококінетики нового виду лікування («Чи 

він безпечний?») 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 
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67. У якій групі населення зазвичай проводиться І фаза клінічного дослідження? 

A. Невелика кількість здорових добровольців або пацієнтів із захворюванням, що становить 

інтерес для дослідника 

B. Помірна кількість пацієнтів із захворюванням, що складає інтерес для дослідника 

C. І фазу клінічного дослідження проводять виключно на піддослідних тваринах 

D. У великій групі, що включає усіх добровольців, що зголосились для участі у дослідженні 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

68. З якою метою проводять ІІ фазу клінічного дослідження? 

A. Для порівняння нового виду лікування із сучасним стандартом лікування (існуючі види 

лікування або плацебо: «Чи є покращення?») 

B. Для визначення безпечності, токсичності та фармококінетики нового виду лікування («Чи 

він безпечний?») 

C. Маркетингове спостереження («Чи може він залишатись на ринку?») 

D. Для оцінки оптимального дозування, ефективності лікування та побічних ефектів («Чи він 

працює?») 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

69. У якій групі населення зазвичай проводиться ІІ фаза клінічного дослідження? 

A. Помірна кількість пацієнтів із захворюванням, що складає інтерес для дослідника 

B. Невелика кількість здорових добровольців або пацієнтів із захворюванням, що становить 

інтерес для дослідника 

C. ІІ фазу клінічного дослідження проводять виключно на піддослідних тваринах 

D. У великій групі, що включає усіх добровольців, що зголосились для участі у дослідженні 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

70. Група пацієнтів (n=200) отримує новий лікарський засіб під контролем побічних 

ефектів та ефективності лікування. Який це тип клінічного дослідження? 

A. І фаза клінічного дослідження 

B. ІІ фаза клінічного дослідження 

C. ІІІ фаза клінічного дослідження 

D. IV фаза клінічного дослідження 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

Пояснення: На ІІ фазі клінічного дослідження здійснюється оцінка ефективності лікування, 

оптимального дозування та побічної дії («Чи він працює?») 

 

71. Дослідник проводить ІІІ фазу клінічного дослідження на великій групі людей. Яка ціль 

даного типу дослідження? 

A. Визначення безпечності, токсичності та фармококінетики нового виду лікування («Чи він 

безпечний?») 

B. Оцінка ефективності лікування, оптимального дозування та побічної дії («Чи він працює?») 

C. Порівняння нового виду лікування із сучасним стандартом лікування (існуючі види 

лікування або плацебо: «Чи є покращення?») 

D. Маркетингове спостереження («Чи може він залишатись на ринку?») 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: C 

 

72. Дослідник хоче оцінити рідкісні або тривалі побічні ефекти лікарського засобу. Яка 
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фаза клінічного випробування найбільш підходить для реалізації даного завдання? 

A. І фаза клінічного дослідження 

B. ІІ фаза клінічного дослідження 

C. IV фаза клінічного дослідження 

D. ІІІ фаза клінічного дослідження 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: C 

Пояснення: На IV фазі клінічного дослідження здійснюється маркетингове спостереження («Чи 

може він залишатись на ринку?») 

 

73. Клінічне випробування нового лікарського засобу є «потрійним сліпим». Що це 

означає? 

A. Пацієнт, лікар та дослідники, що аналізують отримані дані, не знають до якої групи належить 

кожен із суб’єктів дослідження 

B. Пацієнт, лікар та дослідники, що аналізують отримані дані, знають до якої групи належить 

кожен із суб’єктів дослідження 

C. Про приналежність до певної групи не знає лише пацієнт, лікар, дослідники та організатор 

випробування володіють цією інформацією 

D. Про приналежність до певної групи не знає лише лікар, пацієнт, дослідники та організатор 

випробування володіють цією інформацією 

E. Про приналежність до певної групи не знають лише дослідники, лікар, пацієнт та організатор 

випробування володіють цією інформацією 

Відповідь: А 

 

74. Яким чином можна підвищити якість клінічного дослідження? 

A. Застосуванням рандомізації, подвійного сліпого дослідження за умов мінімізації контролю 

B. Застосуванням рандомізації, контролю та подвійного сліпого дослідження 

C. Мінімізацією застосування рандомізації та контролю, застосуванням подвійного сліпого 

дослідження 

D. Мінімізацією застосування рандомізації, застосуванням контролю та подвійного сліпого 

дослідження 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

75. Під час клінічного випробування пацієнтів із певним захворюванням випадковим 

чином поділено на 2 групи для дослідження нового лікарського засобу у порівнянні із плацебо. 

Яка це фаза клінічного дослідження? 

A. І фаза клінічного дослідження 

B. IV фаза клінічного дослідження 

C. ІІІ фаза клінічного дослідження 

D. ІІ фаза клінічного дослідження 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: C 

Пояснення: На ІІІ фазі клінічного дослідження здійснюється порівняння нового виду лікування із 

сучасним стандартом лікування (існуючі види лікування або плацебо: «Чи є покращення?»)  

 

76. Нещодавно схвалений лікарський засіб відкликається з ринку після встановлення, що 

даний середник у рідких випадках може викликати раптову коронарну смерть. Як було 

виявлено цю побічну дію? 

A. ІІ фаза клінічного дослідження 

B. IV фаза клінічного дослідження 

C. І фаза клінічного дослідження 

D. ІІІ фаза клінічного дослідження 
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E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

Пояснення: На IV фазі клінічного дослідження здійснюється маркетингове спостереження («Чи 

може він залишатись на ринку?») 

 

77. Які фази клінічного випробування виділяють у залежності від їх загальної мети? 

A. Чи він безпечний?, чи він працює?, чи є покращення?, чи може залишатись на ринку? 

B. І фаза, ІІ фаза, ІІІ фаза, IV фаза 

C. Фаза тестування, фаза впровадження, фаза аналізу, підсумовуюча фаза 

D. Усі відповіді вірні 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

78. Групі 10 здорових осіб призначають новий лікарський засіб для оцінки його 

фармакокінетики та безпеки застосування у людей. Який це тип клінічного дослідження? 

A. IV фаза клінічного дослідження 

B. І фаза клінічного дослідження 

C. ІІ фаза клінічного дослідження 

D. ІІІ фаза клінічного дослідження 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

Пояснення: На І фазі клінічного дослідження здійснюється визначення безпечності, токсичності та 

фармококінетики нового виду лікування («Чи він безпечний?») 

 

79. У дослідженій популяції А поширеність ВІЛ є вищою, ніж у популяції Б. Як 

співвідносяться їх негативні прогностичні значення (NPV)? 

A. Негативні прогностичні значення (NPV) прямо пропорційні поширеності, тому у популяції 

Б негативне прогностичне значення (NPV) є вищим, ніж у популяції А 

B. Негативні прогностичні значення (NPV) обернено пропорційні поширеності, тому у 

популяції А негативне прогностичне значення (NPV) є вищим, ніж у популяції Б  

C. Негативні прогностичні значення (NPV) не зв’язані із поширеністю 

D. Негативні прогностичні значення (NPV) будуть однаковими в обох популяціях 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

80. Пацієнтка хоче знати з якою ймовірністю негативний результат ПАП-тесту відповідає 

відсутності хвороби. Як називається таке епідеміологічне вимірювання? 

A. Хибно-негативний результат 

B. Позитивне прогностичне значення (PPV) 

C. Хибно-позитивний результат 

D. Негативне прогностичне значення (NPV) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

81. Пацієнтка запитує про ймовірність наявності у неї дисплазії шийки матки у випадку 

позитивного результату ПАП-тесту. Як називається таке епідеміологічне вимірювання? 

A. Хибно-позитивний результат 

B. Негативне прогностичне значення (NPV) 

C. Позитивне прогностичне значення (PPV) 

D. Хибно-негативний результат 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: C 
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82. Метод твердофазного ІФА (ELISA) є високочутливим тестом для виявлення ВІЛ. У 

даному випадку рівень хибно-негативних результатів буде: 

A. Низьким 

B. Високим 

C. Може бути і низьким, і високим 

D. Чутливість тесту не впливає на рівень хибно-позитивних результатів 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

83. Метод Вестерн-блот (Western Blot) є високоспецифічним тестом для виявлення ВІЛ. У 

даному випадку рівень хибно-позитивних результатів буде: 

A. Високим 

B. Низьким 

C. Може бути і низьким, і високим 

D. Специфічність тесту не впливає на рівень хибно-позитивних результатів 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

84. Дослідник хоче знати, якою є ймовірність позитивного результату тесту у випадку, 

коли пацієнт є хворим. Йде мова про: 

A. Чутливість тесту 

B. Специфічність тесту 

C. Валідність тесту 

D. Точність тесту 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

85. Дослідник визначає рівень хибно-позитивних результатів для тесту на ХОЗЛ. Як за 

допомогою даного показника можна розрахувати специфічність цього тесту? 

A. Специфічність = 100 - рівень хибно-позитивних результатів 

B. Специфічність = 1 - рівень хибно-позитивних результатів 

C. Специфічність = 100% - рівень хибно-позитивних результатів 

D. Специфічність = 1 / рівень хибно-позитивних результатів 

E. Специфічність = 100 / рівень хибно-позитивних результатів 

Відповідь: B 

 

86. У революційного нового тесту на ВІЛ рівень хибно-негативних результатів складає 0%. 

Базуючись на даній інформації, що можна стверджувати про чутливість цього тесту? 

A. Чутливість буде складати 0% (оскільки чутливість = 100% + рівень хибно-негативних 

результатів); в усіх ВІЛ-інфікованих пацієнтів результати тесту будуть різними 

B. Чутливість повинна бути також 100% (оскільки чутливість = 100 - рівень хибно-негативних 

результатів); в усіх ВІЛ-інфікованих пацієнтів результати тесту будуть позитивними 

C. Чутливість повинна бути також 100% (оскільки чутливість = 1 - рівень хибно-негативних 

результатів); в усіх ВІЛ-інфікованих пацієнтів результати тесту будуть позитивними 

D. Недостатньо даних для розрахунку чутливості тесту 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: C 

 

87. При тестуванні на ВІЛ, що має 100% специфічність, отримано позитивний результат. 

Чи є шанс (>0%), що даний результат є хибнопозитивним? 

A. Так, безумовно; саме тому для верифікації інфікування ВІЛ завжди проводять подвійне 

тестування 

B. Так; за умов чутливості тесту <99%, тоді рівень хибнопозитивних результатів може 
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перевищувати 0 

C. Так; за умов чутливості тесту <50%, тоді рівень хибнопозитивних результатів може 

перевищувати 0 

D. Ні; 100% специфічність тесту означає, що рівень хибнопозитивних результатів = 0, а отже 

усі позитивні результати є істинно позитивними 

E. Усі відповіді невірні  

Відповідь: D 

 

88. Специфічність скринінг-тесту на рак складає 100%. Чи можливо розрахувати рівень 

хибнонегативних результатів, виходячи із даної інформації? 

A. Ні; рівень хибнонегативних результатів не враховується при розрахунку специфічності 

B. Так; рівень хибнонегативних результатів лежить в основі розрахунку специфічності 

C. Ні; базуючись на наявній інформації, можна розрахувати лише рівень хибнопозитивний 

результатів 

D. Так; можна розрахувати рівень хибнонегативних та рівень хибнопозитивних результатів  

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

89. Двом групам пацієнтів виконано той самий скринінг-тест. У першій групі, проте, 

позитивне прогностичне значення тесту є вищим. Що може бути причиною таких 

відмінностей? 

A. Ймовірно була допущена помилка, необхідно повторити тестування в обох групах 

B. В одній із груп поширеність захворювання, що визначалось за допомогою даного тесту, є 

вищою; позитивне прогностичне значення тесту прямо зв’язане із поширеністю 

C. Одна із груп представлена умовно здоровими суб’єктами 

D. Усі відповіді вірні 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

90. При проведенні тесту на цукровий діабет отримано 40 істинно позитивних та 10 хибно-

позитивних результатів. Яким буде позитивне прогностичне значення для даного тесту? 

A. Позитивне прогностичне значення розраховується шляхом відношення кількості істинно 

позитивних результатів до усіх позитивних результатів, таким чином, у даному випадку 

становитиме 0,8 або 80% 

B. Позитивне прогностичне значення розраховується шляхом отримання різниці між істинно 

позитивними та хибно-позитивними результатами, таким чином, у даному випадку складатиме 0,3 

або 30% 

C. Позитивне прогностичне значення розраховується шляхом відношення кількості істинно 

позитивних результатів до хибно-позитивних результатів, таким чином, у даному випадку 

становитиме 4 або 4% 

D. Позитивне прогностичне значення для даного тесту розрахувати неможливо 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

91. При проведенні тесту на цукровий діабет отримано 30 істинно негативних та 10 хибно-

негативних результатів. Яким буде негативне прогностичне значення для даного тесту? 

A. Негативне прогностичне значення розраховується шляхом відношення кількості істинно 

негативних результатів до усіх негативних результатів; таким чином, у даному випадку складатиме 

0,75 або 75% 

B. Негативне прогностичне значення розраховується шляхом отримання різниці між істинно 

негативними та хибно-негативними результатами, таким чином, у даному випадку складатиме 0,2 

або 20% 

C. Негативне прогностичне значення розраховується шляхом відношення кількості істинно 
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негативних результатів до хибно-негативних результатів, таким чином, у даному випадку 

становитиме 3 або 3% 

D. Негативне прогностичне значення для даного тесту розрахувати неможливо 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

92. Чутливість діагностичного тесту становить 100%. Яким буде рівень хибно-негативних 

результатів для даного тесту? 

A. Рівень хибно-негативних результатів для даного тесту розрахувати неможливо 

B. Рівень хибно-негативних результатів буде рівним 0, позаяк усі випадки захворювання будуть 

виявлені даним тестом 

C. За умов чутливості тесту <99% рівень хибно-позитивних результатів може перевищувати 0 

D. За умов чутливості тесту <50% рівень хибно-позитивних результатів може перевищувати 0 

E. Усі відповіді невірні  

Відповідь: B 

 

93. Чутливість тесту на вірусний гепатит В (HBV) складає 85%. У якої частки пацієнтів, 

хворих на вірусний гепатит В, результати тесту будуть негативними? 

A. 1% = рівень хибно-негативних результатів; чутливість = рівень істинно позитивних 

результатів / (рівень істинно позитивних результатів - рівень хибно-негативних результатів) = 1 - 

рівень хибно-негативних результатів 

B. 15% = рівень хибно-негативних результатів; чутливість = рівень істинно позитивних 

результатів / (рівень істинно позитивних результатів + рівень хибно-негативних результатів) = 1 - 

рівень хибно-негативних результатів 

C. 51% = рівень хибно-негативних результатів; чутливість = рівень істинно позитивних 

результатів х (рівень істинно позитивних результатів - рівень хибно-негативних результатів) /100% 

= 1 - рівень хибно-негативних результатів 

D. Рівень хибно-негативних результатів для даного тесту розрахувати неможливо 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

94. Специфічність тесту на ВІЛ становить 75%. У якої частки ВІЛ-негативних пацієнтів 

результати тесту будуть позитивними? 

A. 25% = рівень хибно-позитивних результатів; специфічність = рівень істинно негативних 

результатів / (рівень істинно негативних результатів + рівень хибно-позитивних результатів) = 1 - 

рівень хибно-позитивних результатів 

B. 1,5% = рівень хибно-позитивних результатів; специфічність = рівень істинно негативних 

результатів / (рівень істинно негативних результатів - рівень хибно-позитивних результатів) = 1 - 

рівень хибно-позитивних результатів 

C. 19% = рівень хибно-позитивних результатів; специфічність = рівень істинно негативних 

результатів х (рівень істинно негативних результатів + рівень хибно-позитивних результатів) /100% 

= 1 - рівень хибно-позитивних результатів 

D. Рівень хибно-позитивних результатів для даного тесту розрахувати неможливо 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

95. Вас цікавить ймовірність позитивного результату тесту у пацієнта, хворого на певне 

захворювання, наявність якого визначають за допомогою даного тесту. Про який показник 

йде мова? 

A. Специфічність = рівень істинно негативних результатів / (рівень істинно негативних 

результатів - рівень хибно-позитивних результатів) 

B. Специфічність = рівень істинно негативних результатів / (рівень істинно негативних 

результатів + рівень хибно-позитивних результатів) 
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C. Чутливість = рівень істинно позитивних результатів / (рівень істинно-позитивних результатів 

- рівень хибно-позитивних результатів) 

D. Чутливість = рівень істинно позитивних результатів / (рівень істинно-позитивних результатів 

+ рівень хибно-негативних результатів) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

96. Вас цікавить ймовірність негативного результату тесту у здорової особи. Про який 

показник йде мова? 

A. Чутливість = рівень істинно позитивних результатів / (рівень істинно-позитивних результатів 

+ рівень хибно-позитивних результатів) 

B. Специфічність = рівень істинно негативних результатів / (рівень істинно негативних 

результатів + рівень хибно-позитивних результатів) 

C. Чутливість = рівень істинно позитивних результатів / (рівень істинно-позитивних результатів 

- рівень хибно-позитивних результатів) 

D. Специфічність = рівень істинно негативних результатів / (рівень істинно негативних 

результатів - рівень хибно-позитивних результатів) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

97. Як можна розрахувати чутливість тесту, користуючись представленою таблицею? 

  Хвороба 

+ - 

Тест 

+ 
Кількість істинно позитивних 

результатів 

Кількість хибно-позитивних 

результатів 

- 
Кількість хибно-негативних 

результатів 

Кількість істинно негативних 

результатів 

A. Чутливість = кількість істинно негативних результатів / (кількість істинно негативних 

результатів - кількість хибно-позитивних результатів); відображає частку хворих пацієнтів з 

негативним результатом тесту 

B. Чутливість = кількість істинно позитивних результатів / (кількість істинно-позитивних 

результатів - кількість хибно-позитивних результатів); відображає частку хворих пацієнтів з 

негативним результатом тесту 

C. Чутливість = кількість істинно негативних результатів / (кількість істинно негативних 

результатів + кількість хибно-позитивних результатів); відображає частку хворих пацієнтів з 

позитивним результатом тесту 

D. Чутливість = кількість істинно позитивних результатів / (кількість істинно-позитивних 

результатів + кількість хибно-негативних результатів); відображає частку хворих пацієнтів з 

позитивним результатом тесту 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

98. Як можна визначити позитивне прогностичне значення тесту, користуючись 

представленою таблицею? 

  Хвороба 

+ - 

Тест + 
Кількість істинно позитивних 

результатів 

Кількість хибно-позитивних 

результатів 



25 
 

- 
Кількість хибно-негативних 

результатів 

Кількість істинно негативних 

результатів 

A. Позитивне прогностичне значення = кількість істинно позитивних результатів / (кількість 

істинно-позитивних результатів - кількість хибно-позитивних результатів); відображає частку 

хворих пацієнтів з негативним результатом тесту; відображає ймовірність того, що особа з 

позитивним результатом тесту справді хвора 

B. Позитивне прогностичне значення = кількість істинно позитивних результатів / (кількість 

істинно-позитивних результатів + кількість хибно-негативних результатів); відображає частку 

хворих пацієнтів з позитивним результатом тесту; відображає ймовірність того, що особа з 

позитивним результатом тесту справді хвора 

C. Позитивне прогностичне значення = кількість істинно позитивних результатів / (кількість 

істинно-позитивних результатів + кількість хибно-позитивних результатів); відображає ймовірність 

того, що особа з позитивним результатом тесту справді хвора 

D. Позитивне прогностичне значення = кількість істинно негативних результатів / (кількість 

істинно негативних результатів + кількість хибно-позитивних результатів); відображає частку 

хворих пацієнтів з позитивним результатом тесту; відображає ймовірність того, що особа з 

позитивним результатом тесту справді хвора 

E. Позитивне прогностичне значення = кількість істинно негативних результатів / (кількість 

істинно негативних результатів - кількість хибно-позитивних результатів); відображає частку 

хворих пацієнтів з негативним результатом тесту; відображає ймовірність того, що особа з 

позитивним результатом тесту справді хвора 

Відповідь: C 

 

99. Як можна визначити негативне прогностичне значення тесту, користуючись 

представленою таблицею? 

  Хвороба 

+ - 

Тест 

+ 
Кількість істинно позитивних 

результатів 

Кількість хибно-позитивних 

результатів 

- 
Кількість хибно-негативних 

результатів 

Кількість істинно негативних 

результатів 

A. Негативне прогностичне значення = кількість істинно позитивних результатів / (кількість 

істинно-позитивних результатів + кількість хибно-позитивних результатів); відображає ймовірність 

того, що особа з позитивним результатом тесту справді хвора 

B. Негативне прогностичне значення = кількість істинно негативних результатів / (кількість 

істинно негативних результатів + кількість хибно-негативних результатів); відображає ймовірність 

того, що особа з негативним результатом тесту справді є здоровою 

C. Негативне прогностичне значення = кількість істинно позитивних результатів / (кількість 

істинно-позитивних результатів + кількість хибно-негативних результатів); відображає частку 

хворих пацієнтів з позитивним результатом тесту; відображає ймовірність того, що особа з 

негативним результатом тесту справді є здоровою 

D. Негативне прогностичне значення = кількість істинно позитивних результатів / (кількість 

істинно-позитивних результатів - кількість хибно-позитивних результатів); відображає частку 

хворих пацієнтів з негативним результатом тесту; відображає ймовірність того, що особа з 

позитивним результатом тесту справді хвора 

E. Негативне прогностичне значення = кількість істинно негативних результатів / (кількість 

істинно негативних результатів + кількість хибно-позитивних результатів); відображає частку 

хворих пацієнтів з позитивним результатом тесту; відображає ймовірність того, що особа з 

негативним результатом тесту справді є здоровою 

Відповідь: B 
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100. Як можна розрахувати поширеність захворювання, користуючись наведеною 

таблицею? 

  Хвороба 

+ - 

Тест 

+ 
Кількість істинно позитивних 

результатів 

Кількість хибно-позитивних 

результатів 

- 
Кількість хибно-негативних 

результатів 

Кількість істинно негативних 

результатів 

A. Поширеність = кількість істинно негативних результатів / (кількість істинно негативних 

результатів + кількість хибно-негативних результатів) 

B. Поширеність = кількість істинно позитивних результатів / (кількість істинно-позитивних 

результатів + кількість хибно-негативних результатів) 

C. Поширеність = кількість істинно позитивних результатів / (кількість істинно-позитивних 

результатів + кількість хибно-позитивних результатів) 

D. Поширеність = (кількість істинно позитивних результатів + кількість хибно-негативних 

результатів) / (кількість істинно позитивних результатів + кількість хибно-негативних результатів + 

кількість хибно-позитивних результатів + кількість істинно негативних результатів) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

101. Як можна визначити специфічність тесту, користуючись наведеною таблицею? 

  Хвороба 

+ - 

Тест 

+ 
Кількість істинно позитивних 

результатів 

Кількість хибно-позитивних 

результатів 

- 
Кількість хибно-негативних 

результатів 

Кількість істинно негативних 

результатів 

A. Специфічність = (кількість істинно позитивних результатів + кількість хибно-негативних 

результатів) / (кількість істинно позитивних результатів + кількість хибно-негативних результатів + 

кількість хибно-позитивних результатів + кількість істинно негативних результатів); відображає 

частку здорових осіб з негативним результатом тесту 

B. Специфічність = кількість істинно негативних результатів / (кількість істинно негативних 

результатів + кількість хибно-позитивних результатів); відображає частку здорових осіб з 

негативним результатом тесту 

C. Специфічність = кількість істинно негативних результатів / (кількість істинно негативних 

результатів + кількість хибно-негативних результатів); відображає ймовірність того, що особа з 

негативним результатом тесту справді є здоровою 

D. Специфічність = кількість істинно позитивних результатів / (кількість істинно-позитивних 

результатів + кількість хибно-негативних результатів); відображає частку хворих пацієнтів з 

позитивним результатом тесту 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

102. Яке значення правдоподібності позитивного результату (LR+) демонструє те, що 

діагностичний тест корисний? 

A. Позитивне відношення правдоподібності (LR+) >10 
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B. Відношення правдоподібності позитивного результату (LR+) <10 

C. Відношення правдоподібності позитивного результату (LR+) = 10 

D. Відношення правдоподібності позитивного результату (LR+) >50 

E. Відношення правдоподібності позитивного результату (LR+) ≤50 

Відповідь: А 

 

103. Якщо рівень істинно позитивних результатів тесту складає 90%, а рівень хибно-

позитивних результатів – 20%, яким буде відношення правдоподібності позитивного 

результату? 

A. 4,5 (LR+ = рівень істинно позитивних результатів/рівень хибно-позитивних результатів); у 

даному випадку LR+ <10, отже тест не є корисним 

B. 0,14 (LR+ = рівень істинно позитивних результатів/рівень хибно-позитивних результатів); у 

даному випадку LR+ > 0,1, отже тест не є корисним 

C. 0,05 (LR+ = рівень істинно позитивних результатів х рівень хибно-позитивних результатів); 

у даному випадку LR+ <0,10, отже тест є дуже корисним 

D. 18 (LR+ = рівень істинно позитивних результатів/рівень хибно-позитивних результатів); у 

даному випадку LR+ >10, отже тест є дуже корисним 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

104. Чутливість тесту складає 90%, специфічність – 70%. Яким буде відношення 

правдоподібності негативного результату? 

A. 0,14 (LR- = [1 - чутливість] / специфічність); у даному випадку LR- > 0,1, отже тест не є 

корисним 

B. 4,5 (LR- = [1 - чутливість] / специфічність); у даному випадку LR- <10, отже тест не є 

корисним 

C. 0,05 (LR- = [1 - чутливість] / специфічність); у даному випадку LR- <0,10, отже тест є дуже 

корисним 

D. 18 (LR- = [1 - чутливість] / специфічність); у даному випадку LR- >10, отже тест є дуже 

корисним 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

105. Якщо рівень істинно негативних результатів тесту складає 95%, а рівень хибно-

негативних результатів – 5%, яким буде відношення правдоподібності негативного 

результату для даного тесту? 

A. 0,05 (LR- = кількість хибно-негативних результатів / кількість істинно негативних 

результатів); у даному випадку LR+ >10, отже тест є дуже корисним 

B. 0,05 (LR- = кількість хибно-негативних результатів / кількість істинно негативних 

результатів); у даному випадку LR+ <10, отже тест не є корисним 

C. 0,05 (LR- = кількість хибно-негативних результатів / кількість істинно негативних 

результатів); у даному випадку LR+ > 0,1, отже тест не є корисним 

D. 0,05 (LR- = кількість хибно-негативних результатів / кількість істинно негативних 

результатів); у даному випадку LR+ <0,10, отже тест є дуже корисним 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

106. Чутливість тесту становить 90%, специфічність – 95%. Яким буде відношення 

правдоподібності позитивного результату для даного тесту? 

A. 18 (LR+ = [1 - чутливість] / специфічність); у даному випадку LR+ >10, отже тест є дуже 

корисним 

B. 0,14 (LR+ = [1 - чутливість] / специфічність); у даному випадку LR+ > 0,1, отже тест не є 

корисним 
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C. 4,5 (LR+ = [1 - чутливість] / специфічність); у даному випадку LR+ <10, отже тест не є 

корисним 

D. 0,05 (LR+ = [1 - чутливість] / специфічність); у даному випадку LR+ <0,10, отже тест є дуже 

корисним 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

107. Як можна після проведення тесту оцінити шанси наявності хвороби, застосовуючи 

відношення правдоподібності результату? 

A. Шляхом добутку дотестових шансів на LR у відповідності до результату тесту (позитивне 

LR, якщо результати тесту позитивні, негативне LR – якщо негативні) 

B. Шляхом різниці дотестових шансів та LR у відповідності до результату тесту (позитивне LR, 

якщо результати тесту позитивні, негативне LR – якщо негативні) 

C. Шляхом суми дотестових шансів та LR у відповідності до результату тесту (позитивне LR, 

якщо результати тесту позитивні, негативне LR – якщо негативні) 

D. Для визначення шансів наявності хвороби наведених показників недостатньо 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

108. Дайте визначення поняттю «відношення правдоподібності результату»: 

A. Відображає частку хворих пацієнтів з позитивним результатом тесту 

B. Відображає частку здорових осіб з негативним результатом тесту 

C. Відображає ймовірність того, що особа з негативним результатом тесту справді є здоровою 

D. Відображає ймовірність того, що особа з позитивним результатом тесту справді хвора 

E. Ймовірність отримання даного результату тесту у пацієнта із певним захворюванням у 

порівнянні із ймовірністю отримання того ж результату у здорової особи 

Відповідь: E 

 

109. Який тип дослідження зазвичай передбачає розрахунок відношення шансів (ВШ, OR)? 

A. ВШ (OR) розраховують виключно у випадку невеликих вибірок (н-д, за умов дослідження 

певного рідкісного генетичного захворювання), в інших випадках отримані результати є 

недостовірними 

B. Дослідження типу «випадок-контроль» 

C. Когортні дослідження 

D. Дослідження конкордатності близнюків 

E. Популяційно-статистичні дослідження 

Відповідь: B 

Пояснення: ВШ (OR) використовується у дослідженнях типу «випадок-контроль»; однак, за умов 

низької поширеності певної ознаки, показники ВШ та відносного ризику (ВР, RR) будуть мати 

подібні значення 

 

110. Який тип дослідження зазвичай передбачає розрахунок відносного ризику (ВР, RR)? 

A. ВР (RR) розраховують у когортних дослідженнях 

B. ВР (RR) розраховують у дослідженнях типу «випадок-контроль» 

C. ВР (RR) розраховують у дослідженнях конкордатності близнюків 

D. ВР (RR) розраховують у популяційно-статистичних дослідженнях 

E. ВР (RR) розраховують виключно у випадку невеликих вибірок (н-д, за умов дослідження 

певного рідкісного генетичного захворювання) 

Відповідь: А 

 

111. Лікарський засіб знижує рівень захворюваності на грип з 4 на 10 осіб до 2 на 10 осіб. 

Яку кількість осіб необхідно пролікувати (NNT) для запобігання одного несприятливого 

результату? 
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A. NNT = 5; кількість хворих, яких необхідно лікувати = (1 / абсолютне зниження ризику), у 

даному випадку – 1/0,2 

B. NNT = 6; кількість хворих, яких необхідно лікувати = (1 / абсолютне зниження ризику), у 

даному випадку – 4/2 

C. NNT = 8; кількість хворих, яких необхідно лікувати = (1 / абсолютне зниження ризику), у 

даному випадку – 1/2 

D. NNT = 2; кількість хворих, яких необхідно лікувати = (1 / абсолютне зниження ризику), у 

даному випадку – 6/8 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

112. Ви хочете розрахувати відносний ризик (ВР, RR) певного захворювання, яке, однак, є 

надзвичайно рідкісним. Який показник ви можете розрахувати натомість? 

A. Абсолютне зниження ризику (ARR), що приблизно відповідає відносному ризику 

захворювань з низькою поширеністю (згідно припущення про рідкісне захворювання) 

B. Відносний ризик можна розрахувати і для вкрай рідкісних захворювань 

C. Для достовірної оцінки ризику виникнення рідкісних захворювань необхідним є 

пролонговане спостереження до тих пір, поки не буде отримано достатньої кількості статистичних 

даних 

D. Відношення шансів (ВШ, OR), що приблизно відповідає відносному ризику захворювань з 

низькою поширеністю (згідно припущення про рідкісне захворювання) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

113. Грип розвивається у 2% суб’єктів дослідження, що отримали вакцину, та у 8% із тих, 

хто не був вакцинований. Яким буде значення абсолютного зниження ризику (ARR) у даному 

випадку? 

A. ARR = 16%, різниця у ризику, зв’язаному з втручанням у порівнянні із контролем; у даному 

випадку ARR = 0,08 * 0,02 = 0,16 

B. ARR = 10%, різниця у ризику, зв’язаному з втручанням у порівнянні із контролем; у даному 

випадку ARR = 0,08 + 0,02 = 0,1 

C. ARR = 4%, різниця у ризику, зв’язаному з втручанням у порівнянні із контролем; у даному 

випадку ARR = 0,08 / 0,02 = 0,04 

D. ARR = 6%, різниця у ризику, зв’язаному з втручанням у порівнянні із контролем; у даному 

випадку ARR = 0,08 – 0,02 = 0,06 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

114. Дослідження продемонструвало, що рак легень розвивається у 17% курців та 0,5% 

некурців. Яким буде відносний ризик (ВР, RR) у даному випадку? 

A. RR = 16,5, ризик виникнення захворювання в осіб, що піддались дії певного чинника - ризик 

виникнення захворювання в осіб, на яких даний чинник не впливав; у даному випадку RR = 17 - 0,5 

= 16,5 (RR > 1, підвищений ризик виникнення) 

B. RR = 34, ризик виникнення захворювання в осіб, що піддались дії певного чинника / ризик 

виникнення захворювання в осіб, на яких даний чинник не впливав; у даному випадку RR = 17/0,5 

= 34 (RR > 1, підвищений ризик виникнення) 

C. RR = 17,5, ризик виникнення захворювання в осіб, що піддались дії певного чинника + ризик 

виникнення захворювання в осіб, на яких даний чинник не впливав; у даному випадку RR = 17 + 0,5 

= 17,5 (RR > 1, підвищений ризик виникнення) 

D. RR = 8,5, ризик виникнення захворювання в осіб, що піддались дії певного чинника х ризик 

виникнення захворювання в осіб, на яких даний чинник не впливав; у даному випадку RR = 17 х 0,5 

= 8,5 (RR > 1, підвищений ризик виникнення) 

E. Усі відповіді невірні 
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Відповідь: B 

 

115. Дослідження продемонструвало, що 10% осіб, у яких було виявлено певне 

захворювання, та 20% осіб, у яких дане захворювання виявлено не було, є курцями. Яким буде 

відношення шансів (ВШ, OR) у даному випадку? 

A. OR = - 0,1, шанс того, що дія певного чинника спричинила виникнення захворювання; у 

даному випадку OR = 0,1 - 0,2 = - 0,1 

B. OR = 0,02, шанс того, що дія певного чинника спричинила виникнення захворювання; у 

даному випадку OR = 0,1 х 0,2 = 0,02 

C. OR = 0,3, шанс того, що дія певного чинника спричинила виникнення захворювання; у 

даному випадку OR = 0,1 + 0,2 = 0,3 

D. OR = 0,5, шанс того, що дія певного чинника спричинила виникнення захворювання; у 

даному випадку OR = 0,1/0,2 = 0,5 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

116. Дослідження продемонструвало, що рак легень розвивається у 21% курців та 1% 

некурців. Яким буде значення атрибутивного ризику (AR) у даному випадку? 

A. AR = 22%, частка захворювання, зумовлена впливом певного чинника; у даному випадку 

21% + 1 % = у 22% ризик раку легень зв’язаний із курінням 

B. AR = 20%, частка захворювання, зумовлена впливом певного чинника; у даному випадку 

21% - 1 % = у 20% ризик раку легень зв’язаний із курінням 

C. AR = 21%, частка захворювання, зумовлена впливом певного чинника; у даному випадку 

21% / 1 % = у 21% ризик раку легень зв’язаний із курінням 

D. AR = 21%, частка захворювання, зумовлена впливом певного чинника; у даному випадку 

21% х 1 % = у 21% ризик раку легень зв’язаний із курінням 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

117. Згідно результатів дослідження, у 20% осіб, що споживали цукор, та у 10% осіб, що не 

споживали цукор, розвинувся цукровий діабет. Яким буде індекс потенційної шкоди (NNH) у 

даному випадку? 

A. NNH = 10; індекс потенційної шкоди = 1 / значення атрибутивного ризику, у даному випадку, 

1 / (0,2-0,1) = 10 

B. NNH = 3,33; індекс потенційної шкоди = 1 / значення атрибутивного ризику, у даному 

випадку, 1 / (0,2+0,1) = 3,33 

C. NNH = 50; індекс потенційної шкоди = 1 / значення атрибутивного ризику, у даному випадку, 

1 / (0,2 х 0,1) = 50 

D. NNH = 0,5; індекс потенційної шкоди = 1 / значення атрибутивного ризику, у даному 

випадку, 1 / (0,2 / 0,1) = 0,5 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

118. Ви хочете визначити число пацієнтів, яких необхідно пролікувати новим лікарським 

засобом для запобігання одному несприятливому результату. Яким чином це можна 

розрахувати? 

A. Кількість осіб, яких необхідно пролікувати (NNT) = 1 + значення абсолютного зниження 

ризику (1 + ARR); більше число = краще лікування 

B. Кількість осіб, яких необхідно пролікувати (NNT) = 1 х значення абсолютного зниження 

ризику (1 х ARR); більше число = краще лікування 

C. Кількість осіб, яких необхідно пролікувати (NNT) = 1 - значення абсолютного зниження 

ризику (1 - ARR); менше число = краще лікування 

D. Кількість осіб, яких необхідно пролікувати (NNT) = 1 / значення абсолютного зниження 
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ризику (1/ARR); менше число = краще лікування 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

119. Ви хочете дізнатися, яким чином куріння зв’язане з ризиком виникнення раку легень. 

Як розрахувати індекс потенційної шкоди? 

A. Індекс потенційної шкоди (NNH) = 1/значення атрибутивного ризику (1/AR); більше число 

= менш шкідливий вплив чинника 

B. Індекс потенційної шкоди (NNH) = 1 х значення атрибутивного ризику (1 х AR); більше 

число = більш шкідливий вплив чинника 

C. Індекс потенційної шкоди (NNH) = 1 - значення атрибутивного ризику (1 - AR); більше число 

= менш шкідливий вплив чинника 

D. Індекс потенційної шкоди (NNH) = 1 + значення атрибутивного ризику (1 + AR); більше 

число = більш шкідливий вплив чинника 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

120. Дослідження продемонструвало, що на кожних 4 курців припадає 1 новий випадок 

виявлення певного захворювання. Яким буде значення атрибутивного ризику (AR) паління у 

даному випадку? 

A. 3%; у даному випадку 4 – це індекс потенційної шкоди, отож 4 = (1 + AR) 

B. 4%; у даному випадку 4 – це індекс потенційної шкоди, отож 4 = (1 х AR) 

C. 25%; у даному випадку 4 – це індекс потенційної шкоди, отож 4 = (1/AR) 

D. 5%; у даному випадку 4 – це індекс потенційної шкоди, отож 4 = (1 - AR) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: C 

 

121. Грип розвивається в 1% вакцинованих пацієнтів та, відповідно, у 4% невакцинованих. 

Яким буде зменшення відносного ризику (RRR) у даному випадку? 

A. RRR = 3, частка зниження ризику, зумовлена втручанням; у даному випадку RRR = 1 – RR = 

1 – 1 х 4 = [3] 

B. RRR = 0,75, частка зниження ризику, зумовлена втручанням; у даному випадку RRR = 1 – 

RR = 1 – ¼ = ¾ = 0,75 

C. RRR = 4, частка зниження ризику, зумовлена втручанням; у даному випадку RRR = 1 – RR = 

1 – 1+ 4 = [4] 

D. RRR = 4, частка зниження ризику, зумовлена втручанням; у даному випадку RRR = 1 – RR = 

1 – 1 - 4 = 4 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

122. У вашого препарату середній показник кількості осіб, яких необхідно пролікувати 

(NNT). Ви хімічно змінюєте структуру препарату, у результаті чого NNT знижується. Що це 

означатиме у контексті якості препарату? 

A. Наведених даних недостатньо для оцінки зміни якості препарату 

B. Зниження якості; оскільки NNT = 1 - ARR (значення абсолютного зниження ризику), нижчий 

рівень NNT передбачає суттєвий ріст ризику і, відповідно, менш ефективне лікування 

C. Не вплине на якість; оскільки NNT = 1 х ARR (значення абсолютного зниження ризику), 

нижчий рівень NNT не передбачає суттєвого росту ризику і, відповідно, не впливає на ефективність 

лікування 

D. Підвищення якості; оскільки NNT = 1 / ARR (значення абсолютного зниження ризику), 

нижчий рівень NNT передбачає суттєвіше зниження ризику і, відповідно, ефективніше лікування 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 
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123. У вашого препарату середній показник індексу потенційної шкоди (NNH). Ви хімічно 

змінюєте структуру препарату, у результаті чого NNH знижується. Що це означатиме у 

контексті якості препарату? 

A. Наведених даних недостатньо для оцінки зміни якості препарату 

B. Підвищення якості; оскільки NNH = 1 - AR (значення атрибутивного ризику), нижчий рівень 

NNH передбачає нижчий рівень атрибутивного ризику і, відповідно, зниження шкідливого впливу 

лікарського засобу 

C. Не вплине на якість; оскільки NNH = 1 х AR (значення атрибутивного ризику), нижчий рівень 

NNH не передбачає суттєвого росту рівня атрибутивного ризику і, відповідно, підвищення чи 

шкідливого впливу лікарського засобу 

D. Зниження якості; оскільки NNH = 1 / AR (значення атрибутивного ризику), нижчий рівень 

NNH передбачає вищий рівень атрибутивного ризику і, відповідно, підвищення шкідливого впливу 

лікарського засобу 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

124. У ході когортного дослідження, проведеного для визначення впливу фізичних вправ на 

ессенціальну артеріальну гіпертензію, визначено рівень відносного ризику (ВР, RR) < 1. Як 

проінтерпретувати даний результат? 

A. Наведених даних недостатньо для оцінки впливу фізичних вправ на ессенціальну артеріальну 

гіпертензію 

B. Вплив чинника асоційований з більшою кількістю випадків захворювання (н-д, в осіб, що 

регулярно займаються фізичними вправами, ймовірність розвитку ессенціальної артеріальної 

гіпертензії є вищою) 

C. Чинник не впливає на дане захворювання (заняття фізичними вправами не впливають на 

ймовірність розвитку ессенціальної артеріальної гіпертензії) 

D. Вплив чинника асоційований з меншою кількістю випадків захворювання (н-д, в осіб, що 

регулярно займаються фізичними вправами, ймовірність розвитку ессенціальної артеріальної 

гіпертензії є нижчою) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

125. Як розрахувати відносний ризик (RR) на основі таблиці спряженості 2x2? 

A. RR = (a/[a + b]) - (c/[c + d]) 

B. RR = (a/[a+b]/(c/[c+d]) 

C. RR = (c/[c + d]) - (a/[a + b]) 

D. RR = (a/c)/(b/d) = ad/bc 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

126. Як розрахувати атрибутивний ризик (AR) на основі таблиці спряженості 2x2? 

A. AR = (a/[a + b]) - (c/[c + d]) 

B. AR = (a/[a+b]/(c/[c+d]) 

C. AR = (c/[c + d]) - (a/[a + b]) 

D. AR = (a/c)/(b/d) = ad/bc 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

127. Як розрахувати значення абсолютного зниження ризику (ARR) на основі таблиці 

спряженості 2x2? 

A. ARR = (a/[a+b]/(c/[c+d]) 

B. ARR = (c/[c + d]) - (a/[a + b]) 
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C. ARR = (a/[a + b]) - (c/[c + d]) 

D. ARR = (a/c)/(b/d) = ad/bc 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

128. У ході когортного дослідження, проведеного для визначення впливу вживання соку на 

саркоїдоз, отримано показник відносного ризику, RR = 1. Інтерпретуйте отриманий результат: 

A. Немає зв’язку між впливом і захворюванням (н-д, немає зв’язку між вживанням соку і 

саркоїдозом) 

B. Вплив чинника асоційований з меншою кількістю випадків захворювання (н-д, в осіб, що 

регулярно вживають сік, ймовірність розвитку саркоїдозу є нижчою) 

C. Вплив чинника асоційований з більшою кількістю випадків захворювання (н-д, в осіб, що 

регулярно вживають сік, ймовірність розвитку саркоїдозу є вищою) 

D. Для достовірної оцінки ризику виникнення рідкісних захворювань необхідним є 

пролонговане спостереження до тих пір, поки не буде отримано достатньої кількості статистичних 

даних 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

129. Як розрахувати значення абсолютного відношення шансів (OR) на основі таблиці 

спряженості 2x2? 

A. OR = (a/c)/(b/d) = ad/bc 

B. OR = (c/[c + d]) - (a/[a + b]) 

C. OR = (a/[a+b]/(c/[c+d]) 

D. OR = (a/[a + b]) - (c/[c + d]) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

130. Який показник необхідно розрахувати, аби визначити кількість нових випадків грипу 

у загальній популяції, що піддається ризику, у 2019 році? 

A. Хворобливість 

B. Поширеність 

C. Патологічну ураженість 

D. Захворюваність 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

Пояснення: Захворюваність описує нові випадки захворювання, поширеність натомість – усі наявні 

випадки 

 

131. У ході проведеного дослідження підраховано поширеність гострих респіраторних 

вірусних захворювань. Як співвідносяться показники поширеності та захворюваності у 

даному випадку? 

A. Недостатньо вихідних даних для аргументованої відповіді 

B. Поширеність є вищою, ніж захворюваність 

C. Поширеність є нижчою, ніж захворюваність 

D. Захворюваність та поширеність приблизно рівні для захворювань з короткою тривалістю 

(гострі захворювання) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

132. Щороку реєструється 100 нових випадків артеріальної гіпертензії у популяції (n=2000), 

що піддається ризику. Яким буде річний рівень захворюваності на артеріальну гіпертензію? 

A. Захворюваність = кількість нових випадків захворювання / кількість осіб у групі ризику = 
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100/2000=0,05 

B. Захворюваність = кількість нових випадків захворювання х кількість осіб у групі ризику / 

1000 = 100 х 2000 / 1000 = 200 

C. Захворюваність = кількість осіб у групі ризику / кількість нових випадків захворювання = 

2000/100 = 20 

D. Захворюваність = кількість нових випадків захворювання / кількість осіб у групі ризику х 12 

= 100/2000 х 12=0,6 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

133. Проводиться дослідження для оцінки поширеності цукрового діабету. Як 

співвідносяться показники поширеності та захворюваності у даному випадку? 

A. Поширеність є нижчою, ніж захворюваність 

B. Захворюваність та поширеність приблизно рівні для довготривалих захворювань (хронічні 

захворювання) 

C. Поширеність значно перевищує річну захворюваність у зв’язку із довгою тривалістю 

захворювання (хронічні захворювання) 

D. Недостатньо вихідних даних для аргументованої відповіді 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: C 

 

134. У місті з чисельністю населення 1000 осіб є 30 пацієнтів, хворих на ХОЗЛ. Якою є 

поширеність ХОЗЛ у даному населеному пункті? 

A. Поширеність = загальна кількість осіб у популяції / кількість наявних випадків = 1000/30 = 

33,33 (%) 

B. Поширеність = кількість наявних випадків / загальна кількість осіб у популяції = 30/1000 = 

0,03 (3%) 

C. Поширеність = кількість наявних випадків / загальна кількість осіб у популяції = 30/1000 х 

10 000 = 300 

D. Поширеність = загальна кількість осіб у популяції / кількість наявних випадків = 1000/30 х 

100 = 333 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

135. Поширеність певного типу пневмонії становить 0,20, типова тривалість даного 

захворювання – 5 місяців. Якою буде місячна захворюваність цим типом пневмонії? 

A. Для достовірної захворюваності рідкісних захворювань необхідним є пролонговане 

спостереження до тих пір, поки не буде отримано достатньої кількості статистичних даних 

B. (1 – поширеність) = захворюваність х тривалість захворювання; таким чином, 0,80 = 

захворюваність х 5 місяців, таким чином місячна захворюваність складатиме 0,16 

C. Поширеність/(1 + поширеність) = захворюваність х тривалість захворювання; таким чином, 

0,20/1,20 = захворюваність х 5 місяців, таким чином місячна захворюваність складатиме 0,03 на 

місяць 

D. Поширеність/(1 – поширеність) = захворюваність х тривалість захворювання; таким чином, 

0,20/0,80 = захворюваність х 5 місяців, таким чином місячна захворюваність складатиме 0,05 на 

місяць 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

136. Як поширеність захворювання впливає на передтестову ймовірність наявності у 

пацієнта даного захворювання? 

A. Поширеність прямо пропорційна передтестовій ймовірності; таким чином, прямо 

пропорційна позитивному прогностичному значенню (PPV) та обернено пропорційна негативному 
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прогностичному значенню (NPV) 

B. Поширеність обернено пропорційна передтестовій ймовірності; таким чином, прямо 

пропорційна позитивному прогностичному значенню (PPV) та обернено пропорційна негативному 

прогностичному значенню (NPV) 

C. Поширеність обернено пропорційна передтестовій ймовірності; таким чином, обернено 

пропорційна позитивному прогностичному значенню (PPV) та прямо пропорційна негативному 

прогностичному значенню (NPV) 

D. Поширеність обернено пропорційна передтестовій ймовірності; таким чином, прямо 

пропорційна позитивному прогностичному значенню (PPV) та обернено пропорційна негативному 

прогностичному значенню (NPV) 

E. Поширеність прямо пропорційна передтестовій ймовірності; таким чином, обернено 

пропорційна позитивному прогностичному значенню (PPV) та прямо пропорційна негативному 

прогностичному значенню (NPV) 

Відповідь: А 

 

137. Як пов’язана точність тесту зі стандартним відхиленням (SD), виявленим, коли даний 

тест застосовується на практиці? 

A. Прямий зв’язок; чим вища точність, тим вище стандартне відхилення 

B. Зворотній зв’язок; чим вища точність, тим нижче стандартне відхилення 

C. Між точністю тесту та стандартним відхиленням немає зв’язку 

D. Зв’язок нелінійний, показники змінюються непропорційно 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

138. Який показник описує послідовність та відтворюваність тесту? 

A. Точність (надійність) 

B. Правильність 

C. Валідність 

D. Прецизійність 

E. Адаптивність 

Відповідь: А 

 

139. Який вид помилок знижує правильність тесту? 

A. Помилки реєстрації; правильність (валідність) означає, що у тесті рівень помилок реєстрації 

є низьким 

B. Систематичні помилки; правильність (валідність) означає, що у тесті рівень систематичних 

помилок є низьким 

C. Помилки репрезентативності; правильність (валідність) означає, що у тесті рівень помилок 

репрезентативності є низьким 

D. Стратифіковані помилки; правильність (валідність) означає, що у тесті рівень 

стратифікованих помилок є низьким 

E.  Випадкові помилки; правильність (валідність) означає, що у тесті рівень випадкових 

помилок є низьким 

Відповідь: B 

 

140. Яким чином змінюється статистична потужність зі зростанням точності? 

A. Статистична потужність (1-ß) зростає 

B. Статистична потужність (1-ß) знижується 

C. Між статистичною потужністю (1-ß) та точністю немає зв’язку 

D. Зв’язок нелінійний, показники змінюються непропорційно 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 
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141. Який показник описує правдивість вимірів тесту? 

A. Адаптивність 

B. Точність 

C. Надійність 

D. Прецизійність 

E. Правильність (валідність) 

Відповідь: E 

 

142. Який вид помилок знижує точність тесту? 

A. Випадкові помилки; точність (надійність) означає, що у тесті рівень випадкових помилок є 

низьким 

B. Систематичні помилки; точність (надійність) означає, що у тесті рівень систематичних 

помилок є низьким 

C. Помилки реєстрації; точність (надійність) означає, що у тесті рівень помилок реєстрації є 

низьким 

D. Стратифіковані помилки; точність (надійність) означає, що у тесті рівень стратифікованих 

помилок є низьким 

E. Помилки репрезентативності; точність (надійність) означає, що у тесті рівень помилок 

репрезентативності є низьким 

Відповідь: А 

 

143. Дослідження продемонструвало, що захворювання легень частіше зустрічаються у 

працівників вугільної промисловості. Шахтарі палять більше, аніж населення в цілому. Який 

це тип систематичної помилки (зміщення)? 

A. Систематична помилка (зміщення) пам’яті (скорочення інтервалу часу від моменту впливу 

до подальшого спостереження) 

B. Селективна систематична помилка (зміщення відбору) (суб’єкти дослідження невипадково 

були віднесені до однієї групи, а не до іншої) 

C. Спотворююча систематична помилка (зміщення) (причинно-наслідковий зв’язок краще 

пояснюється змінною, відмінною від тієї, що вивчається) 

D. Систематична помилка (зміщення) випередження 

E. Процедурна систематична помилка (зміщення) (переконання дослідника у певній тенденції 

змінює заявлені результати) 

Відповідь: C 

 

144. Тренер футбольної команди ЛНМУ ім. Д. Галицького формує контрольну групу з усіх 

своїх гравців. До якого типу систематичної помилки (зміщення) це може призвести? 

A. Процедурної систематичної помилки (зміщення) (переконання дослідника у певній тенденції 

змінює заявлені результати) 

B. Спотворюючої систематичної помилки (зміщення) (причинно-наслідковий зв’язок краще 

пояснюється змінною, відмінною від тієї, що вивчається) 

C. Систематичної помилки (зміщення) пам’яті (скорочення інтервалу часу від моменту впливу 

до подальшого спостереження) 

D. Систематичної помилки (зміщення) випередження (зсуву точки відліку) 

E. Селективної систематичної помилки (зміщення відбору) (суб’єкти дослідження невипадково 

були віднесені до однієї групи, а не до іншої) 

Відповідь: E 

 

145. Під час дослідження пацієнтів з раком легень просять згадати час свого останнього 

прийому їжі. Як можна знизити ймовірність систематичної помилки (зміщення) у даному 

випадку? 

A. У даному випадку немає ризику виникнення систематичної помилки (зміщення) 

B. Шляхом скорочення інтервалу часу від моменту впливу до подальшого спостереження 
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(систематична помилка (зміщення) пам’яті) 

C. У даному випадку уникнути систематичної помилки (зміщення) пам’яті неможливо 

D. Шляхом задіяння допоміжного персоналу для незалежної реєстрації певних даних 

E. У випадку використання допоміжної техніки для реєстрації певних даних (датчики, 

монітори) 

Відповідь: B 

 

146. В епідеміологічному дослідженні раннє виявлення раку молочної залози сплутали з 

підвищенням виживання. Який це тип систематичної помилки (зміщення)? 

A. Систематична помилка (зміщення) випередження (зсуву точки відліку) 

B. Селективна систематична помилка (зміщення відбору) (суб’єкти дослідження невипадково 

були віднесені до однієї групи, а не до іншої) 

C. Спотворююча систематична помилка (зміщення) (причинно-наслідковий зв’язок краще 

пояснюється змінною, відмінною від тієї, що вивчається) 

D. Систематична помилка (зміщення) пам’яті (скорочення інтервалу часу від моменту впливу 

до подальшого спостереження) 

E. Процедурна систематична помилка (зміщення) (переконання дослідника у певній тенденції 

змінює заявлені результати) 

Відповідь: А 

 

147. У ході дослідження пацієнток з раком шийки матки просять вказати кількість їх 

статевих партнерів протягом останніх 15 років. До якого типу систематичної помилки 

(зміщення) це може призвести?  

A. Систематична помилка (зміщення) пам’яті (усвідомлення розладу/відхилення може 

вплинути на точність наданої інформації) 

B. Процедурна систематична помилка (зміщення) (переконання дослідника у певній тенденції 

змінює заявлені результати) 

C. Систематична помилка (зміщення) випередження (зсуву точки відліку) 

D. Селективна систематична помилка (зміщення відбору) (суб’єкти дослідження невипадково 

можуть бути віднесені до однієї групи, а не до іншої) 

E. Спотворююча систематична помилка (зміщення) (причинно-наслідковий зв’язок краще 

пояснюється змінною, відмінною від тієї, що вивчається) 

Відповідь: А 

 

148. У яких дослідженнях найбільш ймовірним є виникнення систематичної помилки 

(зміщення) пам’яті? 

A. У проспективних дослідженнях 

B. У ретроспективних дослідженнях 

C. У дослідженнях типу «випадок-контроль» 

D. У когортних дослідженнях 

E. У статистично-популяційних дослідженнях 

Відповідь: B 

 

149. Оберіть найкращий спосіб зниження ймовірності виникнення систематичної помилки 

(зміщення) пам’яті у дослідженні: 

A. Скоротити інтервал часу від моменту впливу до подальшого спостереження 

B. Ігнорування явних тенденцій для отримання дослідником об’єктивних результатів  

C. Проведення рандомізації 

D. Аналіз результатів дослідження повинен здійснюватися вченими, яким невідома мета 

дослідження 

E. Уникнути даної систематичної помилки (зміщення) неможливо 

Відповідь: А 
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150. У дослідженні припинення паління суб’єкти або отримують певний лікарський засіб, 

або не отримують жодних препаратів. Який тип систематичної помилки (зміщення) може 

виникнути у даному дослідженні? 

A. Спотворююча систематична помилка (зміщення) (причинно-наслідковий зв’язок краще 

пояснюється змінною, відмінною від тієї, що вивчається) 

B. Процедурна систематична помилка (зміщення) (суб’єкти не отримують однакового 

лікування) 

C. Селективна систематична помилка (зміщення відбору) (суб’єкти дослідження невипадково 

можуть бути віднесені до однієї групи, а не до іншої) 

D. Систематична помилка (зміщення) випередження (зсуву точки відліку) 

E. Систематична помилка (зміщення) пам’яті (усвідомлення розладу/відхилення може 

вплинути на точність наданої інформації) 

Відповідь: B 

 

151. У дослідженні припинення паління суб’єкти або отримують певний лікарський засіб, 

або не отримують жодних препаратів. Як можна знизити ймовірність систематичної помилки 

(зміщення) у даному випадку? 

A. Проведення сліпого дослідження або введення частині суб’єктів плацебо 

B. Скоротити інтервал часу від моменту впливу до подальшого спостереження 

C. Ігнорування явних тенденцій для отримання дослідником об’єктивних результатів  

D. Проведення рандомізації 

E. Аналіз результатів дослідження повинен здійснюватися вченими, яким невідома мета 

дослідження 

Відповідь: А 

 

152. Група пацієнтів, що отримує певне лікування, має доступ до безкоштовних оздоровчих 

занять, натомість контрольній групі такого доступу не надано. До виникнення якого типу 

систематичної помилки (зміщення) це може призвести? 

A. До виникнення систематичної помилки (зміщення) випередження (зсуву точки відліку)  

B. До виникнення спотворюючої систематичної помилки (зміщення) (причинно-наслідковий 

зв’язок краще пояснюється змінною, відмінною від тієї, що вивчається) 

C. До виникнення селективної систематичної помилки (зміщення відбору) (суб’єкти 

дослідження невипадково можуть бути віднесені до однієї групи, а не до іншої) 

D. До виникнення процедурної систематичної помилки (зміщення) (у групи пацієнтів, що 

отримують лікування, може бути більше стимулів не виходити із дослідження) 

E. До виникнення систематичної помилки (зміщення) пам’яті (усвідомлення 

розладу/відхилення може вплинути на точність наданої інформації) 

Відповідь: D 

 

153. У ході дослідження суб’єкт протягом 3 місяців отримував плацебо, протягом 2 місяців 

не отримував жодних препаратів, після чого протягом 3 місяців отримував певне лікування. 

Які переваги такого дизайну дослідження? 

A. Застосовувати такий дизайн дослідження не рекомендується з огляду на відсутність 

можливості об’єктивно оцінити ефективність лікування 

B. Застосовувати такий дизайн дослідження не рекомендується з огляду на зниження 

ефективності лікування 

C. Крос-секційне дослідження обмежує можливість виникнення селективної систематичної 

помилки (зміщення відбору), коли суб’єкти дослідження невипадково можуть бути віднесені до 

однієї групи, а не до іншої 

D. Застосовувати такий дизайн дослідження не рекомендується з огляду на відсутність 

сформованої групи контролю 

E. Крос-секційне дослідження обмежує можливість виникнення спотворюючої систематичної 

помилки (зміщення), позаяк суб’єкт стає «контролем» сам для себе 
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Відповідь: E 

 

154. Скринінг-тест виявляє наявність захворювання на клінічно «німій» (безсимптомній) 

стадії, однак вік настання смерті не змінюється. Який це тип систематичної помилки 

(зміщення)? 

A. Процедурна систематична помилка (зміщення) 

B. Систематична помилка (зміщення) випередження (зсуву точки відліку) (раннє виявлення дає 

відчутне збільшення терміну виживання, однак de facto не впливає на результат) 

C. Спотворююча систематична помилка (зміщення) (причинно-наслідковий зв’язок краще 

пояснюється змінною, відмінною від тієї, що вивчається) 

D. Селективна систематична помилка (зміщення відбору) (суб’єкти дослідження невипадково 

можуть бути віднесені до однієї групи, а не до іншої) 

E. Систематична помилка (зміщення) пам’яті (усвідомлення розладу/відхилення може 

вплинути на точність наданої інформації) 

Відповідь: B 

 

155. Очікування дослідника спричиняють його несвідомий вплив на результат 

дослідження. Який це тип систематичної помилки (зміщення)? 

A. Систематична помилка (зміщення) пам’яті (усвідомлення розладу/відхилення може 

вплинути на точність наданої інформації) 

B. Спотворююча систематична помилка (зміщення) (причинно-наслідковий зв’язок краще 

пояснюється змінною, відмінною від тієї, що вивчається) 

C. Селективна систематична помилка (зміщення відбору) (суб’єкти дослідження невипадково 

можуть бути віднесені до однієї групи, а не до іншої) 

D. Процедурна систематична помилка (зміщення) (переконання дослідника у певній тенденції 

змінює заявлені результати) 

E. Систематична помилка спостерігача (ефект Пігмаліона), коли віра дослідника в ефективність 

лікування змінює заявлені результати 

Відповідь: E 

 

156. Очікування дослідника спричиняють його несвідомий вплив на результат 

дослідження. Як можна обмежити даний ефект? 

A. Скоротити інтервал часу від моменту впливу до подальшого спостереження 

B. Проведення сліпого дослідження або введення частині суб’єктів плацебо може знизити 

ймовірність виникнення систематичної помилки спостерігача (досліднику невідомо, хто отримував 

лікування, а хто – ні) 

C. Ігнорування явних тенденцій для отримання дослідником об’єктивних результатів 

D. Проведення рандомізації 

E. Аналіз результатів дослідження повинен здійснюватися вченими, яким невідома мета 

дослідження 

Відповідь: B 

 

157. У дослідженні певної дієти та зниження маси тіла використовується невірно 

відкалібрована шкала для визначення маси тіла суб’єктів. До виникнення якого типу 

систематичної помилки (зміщення) це може призвести? 

A. Систематичної помилки (зміщення) виміру, при якій інформація збирається у системно 

спотворений спосіб 

B. Селективної систематичної помилки (зміщення відбору) (суб’єкти дослідження невипадково 

можуть бути віднесені до однієї групи, а не до іншої) 

C. Систематичної помилки (зміщення) випередження (зсуву точки відліку) 

D. Процедурної систематичної помилки (зміщення) (переконання дослідника у певній тенденції 

змінює заявлені результати) 

E. Усі відповіді невірні 
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Відповідь: А 

 

158. У дослідженні певної дієти та зниження маси тіла використовується невірно 

відкалібрована шкала для визначення маси тіла суб’єктів. Як можна знизити ймовірність 

виникнення систематичної помилки (зміщення) у даному випадку? 

A. Стандартизовані, об’єктивні, попередньо перевірені методи збору даних можуть знизити 

ймовірність виникнення систематичної помилки (зміщення) виміру 

B. Скоротити інтервал часу від моменту впливу до подальшого спостереження 

C. Ігнорування явних тенденцій для отримання дослідником об’єктивних результатів  

D. Проведення рандомізації 

E. Аналіз результатів дослідження повинен здійснюватися вченими, яким невідома мета 

дослідження 

Відповідь: А 

 

159. Дослідник, що вивчає середню калорійність харчування жителів міста Львова, 

проводить опитування в 1 ресторані. До виникнення якого типу систематичної помилки 

(зміщення) це може призвести? 

A. Селективної систематичної помилки (зміщення відбору) (калорійність харчування 

відвідувачів одного ресторану не відповідатиме такій у жителів усього міста) 

B. Систематичної помилки (зміщення) виміру (учасники дослідження, дізнавшись, що за ними 

спостерігають, змінюють свою поведінку) 

C. Процедурної систематичної помилки (зміщення) (переконання дослідника у певній тенденції 

змінює заявлені результати) 

D. Спотворюючої систематичної помилки (зміщення) (вивчення лише здорової популяції)  

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

160. Дослідник розробляє крос-секційне дослідження, мета якого – знизити рівень 

спотворюючих систематичних помилок (зміщень). Яким буде дизайн цього дослідження? 

A. Застосування рандомізації та формування відповідної вибірки 

B. Аналіз результатів дослідження буде здійснюватися вченими, яким невідома мета 

дослідження 

C. Скорочення інтервалу часу від моменту впливу до подальшого спостереження 

D. Ігнорування явних тенденцій для отримання дослідником об’єктивних результатів  

E. Кожен суб’єкт дослідження виступає у якості свого власного «контролю» і отримує як 

лікування, так і плацебо у різні періоди часу (часто з періодом, протягом якого не отримує жодних 

середників) 

Відповідь: B 

 

161. Які методи можна застосувати для зниження ймовірності виникнення спотворюючих 

систематичних помилок (зміщень)? 

A. Проведення багаторазових/повторних досліджень 

B. Проведення перехресних досліджень 

C. Співставлення 

D. A, B, C 

E. A, C 

Відповідь: D 

 

162. Проводиться дослідження ефективності нового скринінг-тесту для виявлення 

індолентної лімфоми (неходжкінської лімфоми з повільним ростом). Який тип систематичної 

помилки (зміщення) може виникнути у даному випадку?  

A. Процедурної систематичної помилки (зміщення) (переконання дослідника у певній тенденції 

змінює заявлені результати) 
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B. Спотворюючої систематичної помилки (зміщення) (вивчення лише здорової популяції)  

C. Систематичної помилки (зміщення) випередження (зсуву точки відліку) (скринінг-тест з 

більшою ймовірністю виявляє захворювання з тривалим латентним періодом, аніж з коротким) 

D. Селективна систематична помилка (зміщення відбору) (суб’єкти дослідження невипадково 

можуть бути віднесені до однієї групи, а не до іншої) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: C 

 

163. Який тип дослідження можна обрати для зниження ймовірності виникнення 

систематичної помилки (зміщення) випередження (зсуву точки відліку)? 

A. Рандомізоване контрольоване дослідження, у ході якого формуються групи суб’єктів, яким 

проводять скринінг та тих, яким скринінг не проводять 

B. Крос-секційне дослідження, у ході якого формуються групи суб’єктів, яким проводять 

скринінг та тих, яким скринінг не проводять 

C. Ретроспективне дослідження, у ході якого формуються групи суб’єктів, яким проводять 

скринінг та тих, яким скринінг не проводять 

D. Когортне дослідження, у ході якого формуються групи суб’єктів, яким проводять скринінг 

та тих, яким скринінг не проводять 

E. Дослідження типу «випадок-контроль», у ході якого формуються групи суб’єктів, яким 

проводять скринінг та тих, яким скринінг не проводять 

Відповідь: А 

 

164. За результатами проведеного дослідження не вдалось встановити наявність зв’язку між 

артеріальною гіпертензією та ризиком виникнення інфаркту міокарда, оскільки 

використовувалась бракована манжетка для вимірювання артеріального тиску. Який це тип 

систематичної помилки (зміщення)? 

A. Систематична помилка (зміщення) виміру (системне спотворення отриманих даних 

дефективним сфігмоманометром) 

B. Селективна систематична помилка (зміщення відбору) (суб’єкти дослідження невипадково 

можуть бути віднесені до однієї групи, а не до іншої) 

C. Систематична помилка (зміщення) випередження (зсуву точки відліку) 

D. Процедурна систематична помилки (зміщення) (переконання дослідника у певній тенденції 

змінює заявлені результати) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

165. Який зв’язок між середнім арифметичним, медіаною та модою у розподілі з позитивною 

асиметрією? 

A. Середнє арифметичне > медіана > мода 

B. Середнє арифметичне < медіана < мода 

C. Мода > медіана > середнє арифметичне 

D. Мода > медіана < середнє арифметичне 

E. Середнє арифметичне = медіана = мода 

Відповідь: А 

 

166. Який зв’язок між середнім значенням, медіаною та модою у розподілі з негативною 

асиметрією? 

A. Мода > медіана < середнє арифметичне 

B. Середнє арифметичне > медіана > мода 

C. Мода > медіана > середнє арифметичне 

D. Середнє арифметичне < медіана < мода 

E. Середнє арифметичне = медіана = мода 

Відповідь: D 
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167. Стандартне відхилення (SD) – це: 

A. Узагальнене поняття середнього значення сукупності чисел на той випадок, коли елементи 

множини значень цієї сукупності мають різну «вагу», ціну, важливість, пріоритет, що є характерним 

для значень випадкової змінної 

B. Значення випадкової величини, що трапляється найчастіше в сукупності спостережень 

C. Величина ознаки, що розташована посередині ранжованого ряду вибірки, тобто величина, 

що знаходиться всередині ряду величин, розташованих у зростаючому або спадаючому порядку 

D. Кількісна оцінка варіабельності показників від середнього значення у даному наборі значень 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

168. Стандартна похибка (SE) – це: 

A. Узагальнене поняття середнього значення сукупності чисел на той випадок, коли елементи 

множини значень цієї сукупності мають різну «вагу», ціну, важливість, пріоритет, що є характерним 

для значень випадкової змінної 

B. Кількісна оцінка варіабельності показників від середнього значення у даному наборі значень 

C. Значення випадкової величини, що трапляється найчастіше в сукупності спостережень 

D. Величина ознаки, що розташована по середині ранжованого ряду вибірки, тобто величина, 

що знаходиться всередині ряду величин, розташованих у зростаючому або спадаючому порядку 

E. Кількісна оцінка мінливості, що існує в теоретичному наборі середніх значень вибірки 

навколо істинного середньопопуляційного значення 

Відповідь: E 

 

169. Який зв’язок між стандартною похибкою (SE) дослідження та розміром вибірки (n) 

дослідження? 

A. Стандартна похибка (SE) знижується із зростанням розміру вибірки (n) 

B. Стандартна похибка (SE) підвищується із зростанням розміру вибірки (n) 

C. Між даними показниками не існує зв’язку 

D. Між даними показниками існує нелінійний логарифмічний зв’язок 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

170. Оберіть ключові показники центральної тенденції у наборі даних: 

A. Середнє арифметичне 

B. Медіана 

C. Мода 

D. A, B 

E. A, B, C 

Відповідь: E 

 

171. Оберіть ключові показники дисперсії у наборі даних: 

A. Стандартне відхилення (SD) 

B. Стандартна похибка (SE) 

C. Медіана 

D. A, B 

E. A, B, C 

Відповідь: D 

 

172. Середнє арифметичне – це: 

A. Середнє значення, розраховане наступним чином: (сума значень) / (загальна кількість 

значень) 

B. Значення випадкової величини, що трапляється найчастіше в сукупності спостережень 
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C. Величина ознаки, що розташована посередині ранжованого ряду вибірки, тобто величина, 

що розташована всередині ряду величин, розташованих у зростаючому або спадаючому порядку 

D. Один із видів усереднення, частковий випадок середнього степеневого з індексом −1 

E. Величина, яку застосовують, коли обсяг сукупності формується не сумою, а добутком 

індивідуальних значень ознак, представлених відносними показниками 

Відповідь: А 

 

173. Медіана – це: 

A. Значення випадкової величини, що трапляється найчастіше в сукупності спостережень 

B. Середнє значення, розраховане наступним чином: (сума значень) / (загальна кількість 

значень) 

C. Значення, що займає серединне положення у переліку даних, розташованих від найбільшого 

до найменшого 

D. Один із видів усереднення, частковий випадок середнього степеневого з індексом −1 

E. Величина, яку застосовують, коли обсяг сукупності формується не сумою, а добутком 

індивідуальних значень ознак, представлених відносними показниками 

Відповідь: C 

 

174. Мода – це: 

A. Найбільш поширене значення у переліку даних 

B. Значення, що займає серединне положення у переліку даних, розташованих від найбільшого 

до найменшого 

C. Середнє значення, розраховане наступним чином: (сума значень) / (загальна кількість 

значень) 

D. Один із видів усереднення, частковий випадок середнього степеневого з індексом −1 

E. Величина, яку застосовують, коли обсяг сукупності формується не сумою, а добутком 

індивідуальних значень ознак, представлених відносними показниками 

Відповідь: А 

 

175. На який показник центральної тенденції найбільш впливають вискакуючі значення 

(екстремальні значення)? 

A. На середнє геометричне 

B. На моду 

C. На медіану 

D. На середнє арифметичне 

E. На середнє гармонічне 

Відповідь: D 

 

176. На який показник центральної тенденції найменше впливають вискакуючі значення 

(екстремальні значення)? 

A. На моду 

B. На середнє арифметичне 

C. На середнє геометричне 

D. На медіану 

E. На середнє гармонійне 

Відповідь: А 

 

177. Який зв’язок між середнім арифметичним, медіаною та модою за умов нормального 

(Гаусівського) розподілу? 

A. Середнє арифметичне < медіана < мода 

B. Середнє арифметичне > медіана > мода 

C. Мода > медіана > середнє арифметичне 

D. Мода > медіана < середнє арифметичне 
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E. Середнє арифметичне = медіана = мода 

Відповідь: E 

 

178. Яка частка величин за нормального розподілу знаходяться у межах 1 стандартного 

відхилення від середнього значення? 

A. 68% 

B. 95% 

C. 99,7% 

D. 100% 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

179. Яка частка величин за нормального розподілу знаходяться у межах 2 стандартних 

відхилень від середнього значення? 

A. 100% 

B. 68% 

C. 99,7% 

D. 95% 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: D 

 

180. Яка частка величин за нормального розподілу знаходяться у межах 3 стандартних 

відхилень від середнього значення? 

A. 99,7% 

B. 68% 

C. 95% 

D. 100% 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

181. Який зв’язок між дисперсією та стандартним відхиленням (SD)? 

A. Дисперсія = 2хSD 

B. Дисперсія = SD* SD 

C. Дисперсія = √SD 

D. Дисперсія = eSD 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

182. Як можна обчислити значення стандартної похибки (SE), базуючись на розмірі вибірки 

(n) та значенні стандартного відхилення? 

A. SE = SD/√n 

B. SE = SD x n 

C. SE = SD/n 

D. SE = SD/n2 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

183. Який тип гіпотези припускає, що між порівнюваними групами немає відмінностей? 

A. Нульова гіпотеза (Н0) 

B. Гіпотеза І типу (α) 

C. Гіпотеза ІІ типу (β) 

D. Гіпотеза ІІІ типу (γ) 

E. Альтернативна гіпотеза (Н1) 
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Відповідь: А 

 

184. Який тип гіпотези припускає, що між порівнюваними групами є відмінності? 

A. Нульова гіпотеза (Н0) 

B. Альтернативна гіпотеза (Н1) 

C. Гіпотеза І типу (α) 

D. Гіпотеза ІІ типу (β) 

E. Альтернативна гіпотеза (Н1) 

Відповідь: B 

 

185. У ході дослідження встановлено значення β, що становить 0,5. Вірогідності якого типу 

помилки у статистичних дослідженнях відповідає значення показника β? 

A. Тип І (β) або хибно-позитивна помилка 

B. Тип ІІ (β) або хибно-негативна помилка 

C. Тип ІІІ (γ) або істинно негативна помилка 

D. Тип ІV (δ) або істинно позитивна помилка 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

186. Згідно результатів дослідження показник р склав 0,05. Вірогідності якого типу помилки 

у статистичних дослідженнях відповідає значення показника р? 

A. Тип І (α) або хибно-позитивна помилка, помилка, що виникає, коли зроблено неправильний 

висновок про наявність зв’язку 

B. Тип ІІ (β) або хибно-негативна помилка 

C. Тип ІІІ (γ) або істинно негативна помилка 

D. Тип ІV (δ) або істинно позитивна помилка 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

187. У ході нового дослідження встановлено значення β, що становить 2. Зважаючи на це, 

як можна інтерпретувати експериментальний дизайн? 

A. Існує 20% вірогідність того, що нульова гіпотеза буде прийнята, коли насправді її потрібно 

відхилити (ІІ тип помилки) 

B. Існує 2% вірогідність того, що нульова гіпотеза буде прийнята, коли насправді її потрібно 

відхилити (І тип помилки) 

C. Існує 20% вірогідність того, що нульова гіпотеза буде прийнята, коли насправді її потрібно 

відхилити (І тип помилки) 

D. Існує 10% вірогідність того, що нульова гіпотеза буде прийнята, коли насправді її потрібно 

відхилити (ІІІ тип помилки) 

E. Існує 10% вірогідність того, що нульова гіпотеза буде прийнята, коли насправді її потрібно 

відхилити (ІV тип помилки) 

Відповідь: А 

 

188. У ході дослідження, що вивчає відмінності між сном дорослої людини та дитини, 

встановлено, що р=0,03. Як інтерпретувати даний показник? 

A. Значення коефіцієнту кореляції свідчить про наявність прямого слабкого кореляційного 

зв’язку 

B. Статистично достовірної різниці немає (р<0,05) 

C. Є статистично достовірна різниця (р<0,05), а також 97% вірогідність того, що нульова 

гіпотеза справдиться 

D. Є статистично достовірна різниця (р<0,05), а також 3% вірогідність того, що нульова гіпотеза 

справдиться 

E. Усі відповіді невірні 
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Відповідь: D 

 

189. Результати дослідження вказують на відсутність відмінностей, хоча насправді вони 

присутні. Який це тип помилки? 

A. Тип І (α) 

B. Тип ІІ (β) 

C. Тип ІІІ (γ) 

D. Тип ІV (δ) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: B 

 

190. Нульова гіпотеза дослідження не відкидається, хоча повинна. Який це тип статистичної 

помилки? 

A. Тип ІІ (β) (дослідник робить висновок, що між змінними зв’язку немає) 

B. Тип І (α) (дослідник робить висновок, що між змінними зв’язку немає) 

C. Тип ІІІ (γ) (дослідник робить висновок, що між змінними зв’язку немає) 

D. Тип ІV (δ) (дослідник робить висновок, що між змінними зв’язку немає) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

191. Експериментальна гіпотеза дослідження була помилково прийнята, а нульова гіпотеза 

відкинута. Який це тип статистичної помилки? 

A. Тип І (α) 

B. Тип ІІІ (γ) 

C. Тип ІV (δ) 

D. Тип ІІ (β) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

192. За допомогою яких способів можна підвищити потужність дослідження? 

A. Збільшити розмір вибірки 

B. Збільшити очікуваний розмір ефекту 

C. Збільшити точність вимірювання 

D. Все підходить  

E. Збільшити розмір вибірки та точність вимірювання 

Відповідь: D 

 

193. Значення р часто оцінюється з урахуванням вірогідності (α) помилки типу І. Яким є 

стандартний рівень достовірності для α? 

A. <0,05 

B. >0,05 

C. >0,01 

D. <0,01 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

194. Який статистичний термін відноситься до ймовірності відкинути нульову гіпотезу у 

випадку, коли вона насправді є хибною? 

A. Статистична потужність (або 1 + β) 

B. Статистична потужність (або 1 – β) 

C. Статистична потужність (або 1 / β) 

D. Статистична потужність (або 1 х β) 

E. Усі відповіді невірні 
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Відповідь: B 

 

195. Чи можливо беззаперечно довести правильність альтернативної гіпотези? 

A. Так, у випадку, коли р>0,05 

B. Так 

C. Так, у випадку, коли р<0,05 

D. Так, у випадку, коли р<0,01 

E. Ні; однак, нульову гіпотезу можна відхилити як вкрай малоймовірну 

Відповідь: E 

 

196. У дослідженні довірчий інтервал між 2 групами не перекривається. Чи дані групи є 

суттєво відмінними? 

A. Так 

B. Ні 

C. Недостатньо даних для аргументованої відповіді 

D. Так, за умов р≤0,05 

E. Так, за умов р≥0,05 

Відповідь: А 

 

197. За даними наукової статті 95% довірчий інтервал складає 2,5-3,5. Яким чином можна 

оцінити результати дослідження, представлені у даній статті, базуючись на цих показниках? 

A. Існує 95% вірогідність, що при повторенні експерименту середнє значення досліджуваного 

показника буде знаходитись у межах 2,5-3,5 

B. Існує 95% вірогідність, що при повторенні експерименту середнє значення досліджуваного 

показника буде знаходитись меншим, ніж 2,5, або більшим, ніж 3,5 

C. Існує 95% вірогідність, що при повторенні експерименту середнє значення досліджуваного 

показника буде складати або 2,5, або 3,5 

D. Результати дослідження недостовірні 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

198. 95% довірчий інтервал для середньої різниці між 2 змінними у дослідженні, 

присвяченому вивченню куріння, включає 0. Чи відхилено у такому випадку нульову 

гіпотезу? 

A. Нульову гіпотезу не відхилено, оскільки достовірної різниці між 2 змінними немає 

B. Нульову гіпотезу не відхилено, оскільки виявлено наявність достовірної різниці між 2 

змінними 

C. Нульову гіпотезу відхилено, оскільки достовірної різниці між 2 змінними немає 

D. Нульову гіпотезу відхилено, оскільки виявлено наявність достовірної різниці між 2 змінними 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

199. Який математичний зв’язок між довірчим інтервалом (CI) та стандартною похибкою 

(SE)? 

A. CI = середнє арифметичне ± Z(SE), де Z – це константа, що базується на відсотковому 

значенні довірчого інтервалу 

B. CI = середнє арифметичне х Z(SE), де Z – це константа, що базується на відсотковому 

значенні довірчого інтервалу 

C. CI = середнє арифметичне / Z(SE), де Z – це константа, що базується на відсотковому 

значенні довірчого інтервалу 

D. CI = середнє арифметичне ± Z(SE)2, де Z – це константа, що базується на відсотковому 

значенні довірчого інтервалу 

E. CI = середнє арифметичне ± Z√SE, де Z – це константа, що базується на відсотковому 
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значенні довірчого інтервалу 

Відповідь: А 

 

200. Згідно даних дослідження довірчий інтервал становить 99%. Яким буде значення Z у 

цьому дослідженні? 

A. Z = 1,96 для 99% CI 

B. Z = 2,58 для 99% CI 

C. Z = 1,75 для 99% CI 

D. Z = 2,33 для 99% CI 

E. Z = 2,05 для 99% CI 

Відповідь: B 

 

201. Згідно даних дослідження довірчий інтервал складає 99%. Яким буде значення р у 

цьому дослідженні? 

A. p = 0,01 (відповідає Z = 2,58) 

B. p = 0,001 (відповідає Z = 2,58) 

C. p = 0,05 (відповідає Z = 2,58) 

D. p > 0,05 (відповідає Z = 2,58) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

202. Довірчі інтервали 2 групи у дослідженні перекриваються. Чи є достовірна різниця між 

групами? 

A. Ні; лише у тому випадку, коли довірчі інтервали не перекриваються, можна стверджувати, 

що 2 групи достовірно відрізняються і нульову гіпотезу можна відхилити 

B. Так; лише у тому випадку, коли довірчі інтервали не перекриваються, можна стверджувати, 

що 2 групи достовірно відрізняються і нульову гіпотезу можна відхилити 

C. Для оцінки достовірності відмінностей між 2 групами наведених даних недостатньо, 

необхідно знати також значення р 

D. Для оцінки достовірності відмінностей між 2 групами наведених даних недостатньо, 

необхідно знати, яким методом вираховували значення довірчого інтервалу 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

203. Згідно даних дослідження довірчий інтервал складає 95%. Яким буде значення Z у 

цьому дослідженні? 

A. Z = 2,05 для 95% CI 

B. Z = 2,58 для 95% CI 

C. Z = 1,75 для 95% CI 

D. Z = 2,33 для 95% CI 

E. Z = 1,96 для 95% CI 

Відповідь: E 

 

204. Згідно даних дослідження довірчий інтервал складає 95%. Яким буде значення р у 

цьому дослідженні? 

A. p = 0,05 (відповідає Z = 1,96) 

B. p = 0,001 (відповідає Z = 1,96) 

C. p = 0,01 (відповідає Z = 1,96) 

D. p > 0,05 (відповідає Z = 1,96) 

Відповідь: А 

 

205. Чи буде відхилено нульову гіпотезу у випадку, якщо 95% довірчий інтервал для 

відношення шансів або відносного ризику включає 1? 
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A. Ні; нульову гіпотезу не буде відхилено, оскільки немає достовірних відмінностей між 

досліджуваними групами 

B. Так; нульову гіпотезу буде відхилено, оскільки немає достовірних відмінностей між 

досліджуваними групами 

C. Ні; нульову гіпотезу не буде відхилено, оскільки є достовірні відмінності між 

досліджуваними групами 

D. Так; нульову гіпотезу буде відхилено, оскільки є достовірні відмінності між досліджуваними 

групами 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

206. У якому із наведених варіантів відповідей вказано 2 переваги мета-аналізу? 

A. Мета-аналіз покращує достовірність та узагальненість 

B. Мета-аналіз дозволяє достовірніше оцінити специфічність та чутливість 

C. Мета-аналіз дозволяє опрацьовувати великі масиви даних та оцінити силу та направленість 

зв’язку між показниками 

D. Усі відповіді вірні 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

207. Які 2 фактори можуть обмежити результати мета-аналізу? 

A. Якість індивідуальних досліджень та систематичні помилки (зміщення) у виборі досліджень  

B. Розмір вибірки та її однорідність 

C. Якість індивідуальних досліджень та розмір вибірки 

D. Систематичні помилки (зміщення) у виборі досліджень та однорідність вибірки 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

208. Які 2 основні причини проведення мета-аналізу? 

A. Для більш точної оцінки розміру впливу та оцінки гетерогенності розмірів впливу поміж 

декількома дослідженнями 

B. Для більш точної оцінки якості індивідуальних досліджень та однорідності вибірки 

C. Усунення систематичних помилок (зміщень) та можливість оцінки великих масивів даних 

D. Усі відповіді вірні 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

209. Що таке мета-аналіз? 

A. Це метод статистичного аналізу, що підсумовує та об’єднує дані декількох досліджень для 

підвищення точності та порівняння розміру впливу 

B. Це метод статистичного аналізу, що займається пошуком моделі цього істотного зв’язку, 

вираженої у функції регресії 

C. Це метод статистичного аналізу стохастичної залежності між випадковими величинами 

D. Це метод статистичного аналізу, що використовується для перетворення емпіричних даних, 

одержаних в ході дослідження, з метою їх змістовного аналізу, перевірки гіпотез та інтерпретації 

E. Це метод статистичного аналізу, що дає можливість встановити багатомірні зв’язки змінних 

величин за кількома ознаками 

Відповідь: А 

 

210. У дослідженні цукрового діабету у 4 групах було визначено середній рівень HbA1c. 

Який статистичний тест слід використати для перевірки відмінностей цього показника поміж 

групами? 

A. Факторний аналіз використовується для перевірки відмінностей між середніми значеннями 
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показників 3 та більше груп 

B. Кореляційний аналіз з розрахунком множинних коефіцієнтів кореляції використовується для 

перевірки відмінностей між середніми значеннями показників 3 та більше груп 

C. Кореляційний аналіз з розрахунком парціальних коефіцієнтів кореляції використовується 

для перевірки відмінностей між середніми значеннями показників 3 та більше груп  

D. Дисперсійний аналіз (ANOVA) використовується для перевірки відмінностей між середніми 

значеннями показників 3 та більше груп 

E. Кореляційно-регресійний аналіз використовується для перевірки відмінностей між 

середніми значеннями показників 3 та більше груп 

Відповідь: D 

 

211. Досліджено дві групи, одна з яких піддавалась, а інша не піддавалась дії певного 

чинника. Який статистичний тест використовується для перевірки відмінностей поміж 

даними групами? 

A. Т-тест використовується для перевірки відмінностей поміж середніми величинами, 

визначеними у 2 групах 

B. Дисперсійний аналіз (ANOVA) використовується для перевірки відмінностей поміж 

середніми величинами, визначеними у 2 групах 

C. Кореляційний аналіз з розрахунком множинних коефіцієнтів кореляції використовується для 

перевірки відмінностей поміж середніми величинами, визначеними у 2 групах 

D. Кореляційний аналіз з розрахунком парціальних коефіцієнтів кореляції використовується 

для перевірки відмінностей поміж середніми величинами, визначеними у 2 групах 

E. Факторний аналіз використовується для перевірки відмінностей поміж середніми 

величинами, визначеними у 2 групах 

Відповідь: А 

 

212. У дослідженні порівнюють частку пацієнтів з ессенціальною артеріальною гіпертензією 

у 3 вікових групах. Який статистичний тест буде використаний у даному випадку? 

A. Хі-квадрат тест використовується для перевірки відмінностей у частках чи пропорціях 

категорійних результатів (не середніх значень) у 2 та більше досліджуваних групах 

B. Т-тест використовується для перевірки відмінностей у частках чи пропорціях категорійних 

результатів (не середніх значень) у 2 та більше досліджуваних групах 

C. Дисперсійний аналіз (ANOVA) використовується для перевірки відмінностей у частках чи 

пропорціях категорійних результатів (не середніх значень) у 2 та більше досліджуваних групах 

D. Факторний аналіз використовується для перевірки відмінностей у частках чи пропорціях 

категорійних результатів (не середніх значень) у 2 та більше досліджуваних групах 

E. Кореляційно-регресійний аналіз використовується для перевірки відмінностей у частках чи 

пропорціях категорійних результатів (не середніх значень) у 2 та більше досліджуваних групах 

Відповідь: А 

 

213. Яким чином у біостатистиці можна розраховувати коефіцієнт детермінації, базуючись 

на значенні коефіцієнта кореляції? 

A. Коефіцієнт детермінації = 2 - r – це значення, яке зазвичай вказується для відображення сили 

зв’язку між 2 змінними 

B. Коефіцієнт детермінації = r3 – це значення, яке зазвичай вказується для відображення сили 

зв’язку між 2 змінними 

C. Коефіцієнт детермінації = 2хr – це значення, яке зазвичай вказується для відображення сили 

зв’язку між 2 змінними 

D. Коефіцієнт детермінації = r2 – це значення, яке зазвичай вказується для відображення сили 

зв’язку між 2 змінними 

E. Коефіцієнт детермінації = 2 + r – це значення, яке зазвичай вказується для відображення сили 

зв’язку між 2 змінними 

Відповідь: D 
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214. Яким є числовий діапазон r (коефіцієнту кореляції Пірсона)? 

A. – 1 (зворотній кореляційний зв’язок) до +1 (прямий кореляційний зв’язок) 

B. – 2 (зворотній кореляційний зв’язок) до +2 (прямий кореляційний зв’язок) 

C. – 3 (зворотній кореляційний зв’язок) до +3 (прямий кореляційний зв’язок) 

D. – ∞ (зворотній кореляційний зв’язок) до +∞ (прямий кореляційний зв’язок) 

E. <– 1 (зворотній кореляційний зв’язок) до >+1 (прямий кореляційний зв’язок) 

Відповідь: А 

 

215. За результатами дослідження встановлено, що r = 0,99. На що вказує даний показник? 

A. Коефіцієнт кореляції вказує на сильний кореляційний зв’язок між двома змінними 

B. Коефіцієнт детермінації вказує на середньої сили кореляційний зв’язок між двома змінними 

C. Коефіцієнт детермінації вказує на слабкий кореляційний зв’язок між двома змінними 

D. Коефіцієнт детермінації вказує на сильний кореляційний зв’язок між двома змінними 

E. Коефіцієнт кореляції вказує на середньої сили кореляційний зв’язок між двома змінними 

Відповідь: А 

 

216. Абсолютне значення якого статистичного показника вказує на силу кореляції між 

двома змінними? 

A. Коефіцієнт кореляції (r) 

B. Коефіцієнт детермінації (r2) 

C. Статистична дисперсія (S) 

D. Коефіцієнт Стьюдента (t) 

E. Усі відповіді невірні 

Відповідь: А 

 

217. Яке абсолютне значення r вказує на сильний кореляційний зв’язок? 

A. Кореляційний зв’язок зростає із наближенням абсолютного значення r до 0 

B. Кореляційний зв’язок зростає із наближенням абсолютного значення r до 1 

C. Кореляційний зв’язок зростає із наближенням абсолютного значення r до ∞ 

D. Кореляційний зв’язок зростає із наближенням абсолютного значення r до 10 

E. Кореляційний зв’язок зростає із наближенням абсолютного значення r до 100 

Відповідь: B 

 

218. Дайте визначення показнику r2: 

A. Це коефіцієнт Стьюдента, який визначає величину варіабельності однієї змінної, що може 

бути пояснено варіабельністю іншої величини 

B. Це коефіцієнт кореляції, який визначає величину варіабельності однієї змінної, що може бути 

пояснено варіабельністю іншої величини 

C. Це показник статистичної дисперсії, який визначає величину варіабельності однієї змінної, 

що може бути пояснено варіабельністю іншої величини 

D. Це коефіцієнт варіації, який визначає величину варіабельності однієї змінної, що може бути 

пояснено варіабельністю іншої величини 

E. Це коефіцієнт детермінації, який визначає величину варіабельності однієї змінної, що може 

бути пояснено варіабельністю іншої величини 

Відповідь: E 

 


