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Вступне слово
З жовтня 2015 по квітень 2019 консорціум 10 університетів (Університет Вітовта
Великого,
Литва
(координатор);
Університет
Аристотеля,
Греція;
Центральноєвропейський університет, Угорщина; Університет Сіді Мохаммеда бен
Абделла, Марокко; Університет Султан Мулай Слиман, Марокко; Університет Маноуби,
Туніс; Університет Соуссе, Туніс; Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка, Україна; Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя, Україна; Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника, Україна) працювали над виконанням проекту GeSt «Гендерні студії: Крок до
демократії та миру у сусідніх до ЕС державах з різними традиціями» за програмою
ERASMUS+.
За три з половиною років консорціум став єдиною дружною командою Gest,
зусиллями якої програми підготовки магістрів у семи університетах Марокко, Туніса та
України збагачено гендерною тематикою. Унікальні магістерські програми розраховані
на амбітних динамічних студентів, бажаючих увійти в нову для себе професійну область.
У ході виконання проекту GeSt консорціумом підготовлено аналітичний огляд
європейських магістерських програм з гендерною спрямованістю, на основі якого
розроблені концепції власних магістерських програм. Розроблені та затверджені
освітньо-професійні характеристики для магістерських програм та відповідні навчальні
плани, до яких внесені дисципліни гендерних студій. Підготовлене навчально-методичне
забезпечення та засоби контролю якості навчання майбутніх магістрів. Розроблені
відкриті електронні ресурси на платформі Moodle, які наповнені теоретичним
матеріалом, практичними завданнями, а база тестових завдань з нових та вдосконалених
гендерною тематикою дисциплін використовується для контролю та самоконтролю знань
та навичок фахівців.
У збірнику представлені тестові завдання до дисциплін, розроблених у рамках
проекту трьома українськими університетами:
1) Центральноукраїнським державним педагогічним університетом – «Основи
гендерних досліджень» (викладач доцент Пасічник Н.О.), «Кількісні методи у
поведінкових науках» (викладач доцент Яременко Л.І.), «Статистичні показники
гендерної рівності» (викладач доцент Акбаш К.С.), «Вибіркові обстеження у
психології, соціології та педагогіці» (викладач доцент Лупан І.В.).
2) Ніжинським державним університетом – «Гендерні історичні студії» (викладач
доцент Кириленко С.О.), «Гендерна політика» (викладач професор Бойко О. Д.),
«Освіта і гендер» (викладач доцент Желіба О. В.), «Гендерна психологія»
(викладач доцент Щотка О. П.).
3) Прикарпатським національним університетом – «Теорії гендеру» (викладачі
професор Заграй Л. Д., доцент Федоришин Г.М.), «Гендерна психологія» (викладач
доцент Куравська Н. В.), «Гендер і кар’єра» (викладач доцент Чуйко О. М.).
Українська команда GeSt висловлює щиру подяку всім колегам з універсимтетів
консорціуму Литви, Греції, Угорщини, Марокко, Тунісу та України, особливо
координатору проекту професору університету Вітовта Великого (Каунас, Литва) Наталії
Мажеікієне та експерту з цього ж університету Артурасу Терешкінасу, професорам
Центральноєвропейського університету (Будапешт, Угорщина) Доротті Редай та Ерзбет
Барат, професорам університету Аристотеля (Салоніки, Греція) Вассилікі ДелійанніКоуімці та Марії Папатанасіу за поради, наукові та методичні консультації.
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ТЕОРІЯ ГЕНДЕРУ
Пасічник Н.О. Тестові завдання до курсу «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГЕНДЕРУ»
1. За поширеною версією, вперше термін «гендер» у позалінгвістичному
контексті було використано:
а) Симоною де Бовуар (1949);
б) Олімпією де Гуж (1791);
в) американською дослідницею Нін Коч (1975);
г) психологом Робертом Столлером (1968).
2. Чим відрізняються поняття «гендер» і «sex»?
а) стать задається природою, а гендер конструюється соціально та
зумовлюється культурою суспільства в конкретний історичний період;
б) і секс, і гендер характеризують біологічно задані відмінності між
чоловіком і жінкою;
в) ці поняття є продуктами соціалізації;
г) «sex» відображає і чоловічі, і жіночі біологічні відмінності, а «гендер» –
лише жіночі.
3. Гендерні дослідження – це:
а) будь-які дослідження на «жіночу тему»;
б) дослідження феміністок за рівність прав;
в) міждисциплінарні дослідницька практика, що використовує пізнавальні
можливості теорії соціальної статі для аналізу суспільних явищ;
г) «жіночі дослідження» у сучасному гуманітарному пізнанні.
4.

Під терміном «фемінологія», сконструйованим американською
дослідницею Н. Коч, розуміють:
а) дослідження дискримінації жінок у публічній сфері;
б) сферу наукового пізнання, що вивчає сукупність проблем, пов’язаних із
соціально-економічним та політичним становищем жінки в суспільстві,
еволюцію її соціального статусу та функціональних ролей;
в) дослідження дискримінації жінок у приватній сфері;
г) відокремлену частину жіночого руху.

5. «Чоловічі дослідження» називаються:
а) андрологія;
б) фемінологія;
в) унісекс;
г) гендерлект.
6. До типу гендерних відносин залежно від розподілу влади не належать:
а) патріархатні (домінування чоловіка, батька в структурі гендерних
відносин);
б) матріархатні (домінування жінки, матері в структурі гендерних відносин);
в) егалітарні (рівний розподіл влади між партнерами);
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г) правильна відповідь відсутня.
7. Визначте риси, що не є характерними для патріархату:
а) беззаперечний авторитет батька в сім’ї;
б) вплив батьків на укладання шлюбу;
в) вторинний статус доньки, порівняно з сином;
г) егалітарна сім’я.
8. Коли вперше в договорах ЄС була зафіксована ідея рівних прав і
можливостей для жінок і чоловіків?
а) у Римських договорах (1957 р.);
б) у Маастрихтському договорі (1992 р.);
в) в Амстердамському договорі (1997 р.);
г) у Хартії основних прав ЄС (2000 р.).
9. Основними питаннями першої хвилі фемінізму були:
а) вихід жінок на ринок праці, гідна оплата праці, неоплачувана домашня
праця, соціальна підтримка з боку держави тощо;
б) право на власність, вищу освіту та професійну зайнятість;
в) питання повної емансипації людства.
10. Процес оцінювання різних впливів на жінок і чоловіків напрямків
політики, програм та законодавства– це:
а) статева ідентичність;
б) гендерний аналіз;
в) гендерна культура;
г) квазигендерний аналіз.
11. Основними науковими напрями гендерних студій є:
а) жіночі студії;
б) жіночі, феміністичні, чоловічі студії, студії про геїв і лесбійок, квір-студії;
в) жіночі та чоловічі студії;
г) вивчення жінок та їхнього досвіду.
12. Квір-студії досліджують:
а) категорії людей, які не вписуються у традиційну норму «жіноче-чоловіче»;
б) нерівності та ієрархії, владних відносин серед чоловіків, досвід і роль
чоловіків у суспільстві;
в) досвід і життя геїв і лесбійок;
г) трансгендер.
13. Виділіть поняття, що є некоректним при характеристиці сім’ї на
сучасному етапі:
а) неповна сім’я;
б) партнерський шлюб;
в) мати-одиначка;
г) гомосексуальна сім’я.
14. «Прихованний» навчальний план означає:
а) фемінізацію системи шкільної освіти;
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б) протистояння жінок по відношенню до чоловіків у системі шкільної
освіти;
в) теми й зміст навчальних занять, що закріплюють провідну роль чоловіків в
історії розвитку людства та приниження ролі жінок;
г) механізм прояву статевої належності особистості при соціальній взаємодії.
15. Установіть відповідність між афоризмами та авторами цих
висловлювань:
а) Жінкою не народжуються, а стають;
1 – Симона де Бовуар;
б) «Анатомія – це доля»;
2 – Сандра Бем;
в) «Перша лінза, втілена в дискурс культури,
суспільні інститути та психіку людей – це лінза
3 – Іммануїл Кант;
андроцентризму»;
г) «Культура суспільства стає шляхетною завдяки
4 – Зигмунд Фройд.
жіночності».
16. Установіть відповідність між теоріями (концепціями) гендеру та їхніми
авторами:
а) Вплив об’єктивного процесу суспільного поділу
праці на соціалізацію особистості (ідея
1 – С.Бем;
«органічної солідарності»);
б) Гендерна теорія драматургічного інтеракціонізма; 2 – Е.Дюркгейм;
в) Концепція психологічної андрогінії;
3 – А.Парсонс;
г) Застосування теорії структурно-функціонального
4 – І.Гофман.
аналізу до концепції гендерної ідентичності.
17. Установіть відповідність між авторами
проблематики та назвами цих творів:
а) «Підпорядкованість жінки»;
б) «Друга стать»;
в) «Лінзи гендеру. Трансформація поглядів на
проблему нерівності статей»;
г) «Гендероване суспільство».

творів

з

гендерної

1 – М.Кіммел;
2 – Дж.Міль;
3 – С.Бем;
4 – С.де Бовуар.

18. Установіть відповідність між термінами та їхнім змістом:
1 – андрогенний тип
а) Порушення гендерної ідентичності людини;
особистості;
б) Усвідомлення та сприйняття жінкою або 2 – патріархальна
чоловіком себе як представника певної статі;
політика;
в) Тип особистості, у якому гармонійно 3 – гендерна
поєднуються жіночі та чоловічі якості;
ідентичність;
г) Розподіл у суспільстві функцій чоловіків і жінок
4 – гендерна дисфорія.
на користь чоловічого домінування.
19. Установіть відповідність між термінами та їхнім змістом:
а) соціально-психологічне сприйняття людиною
1 – гендерний
своєї статі й зовнішня демонстрація своєї
стереотип;
статевої позиції в способі мислення, стилі
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поведінки та оціночних судженнях;
б)
сукупність
сформованих
суспільством
особистісних
якостей,
очікуваних
норм,
стандартів. Моделей і правил поведінки,
властивих представнику певної статі;
в) схематизоване узагальнене представлення про
соціальні ролі чоловіків і жінок в суспільстві як
представника своєї статі;
г) прийняті в суспільстві правила й норми мислення
й поведінки чоловіків і жінок, зумовлені сталими
традиціями та звичками.

2 – гендерна
ідентичність;
3 – статеворольові
стереотипи;
4 – гендерна роль.

20. Історично першим документом в світі про рівність жінок і чоловіків
вважається:
а) «Декларація прав жінки та громадянки» (Олімпія де Гуж);
б) «Гендерний дисплей» (Е.Гоффман);
в) «Підпорядкованість жінок» (Дж.Ст. Міль);
г) Гендерна концепція Аристотеля.
21. Основними типами гендерної ідентичності є:
а) патріархальний та егалітарний;
б) маскулінний, фемінінний, андрогенний, аморфний;
в) чоловічий та жіночий;
г) пасивний та активний.
22. Соціальний контекст гендеру як наукової категорії виявляється на
стику двох ключових питань:
а) яке становище жінки в сімейних та економічних відносинах;
б) відмінності між чоловіками та жінками в політико-правовій та соціальноекономічній сферах;
в) які відмінності існують між чоловіками та жінками та чим можна пояснити
ці відмінності – біологічними чи соціальними факторами статевої
соціалізації;
г) біологічні відмінності мислення та поведінки чоловіків і жінок.
23. Біологічна гендерна концепція ґрунтується на твердженні, що:
а) особистість сама визначає свою гендерну ідентичність;
б) основні відмінності мислення та поведінки жінок і чоловіків визначені
біологічно;
в) жінка «нижча істота, не спроможна на соціальну активність»;
г) у чоловіків і жінок існують психологічні відмінності, котрі суттєво
впливають на їхні соціальні ролі.
24. Країною, де жінки вперше отримала виборчі права, є:
а) США;
б) Австралія;
в) Великобританія;
г) Франція.
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25. Відповідно теорії когнітивного розвитку:
а) спочатку дитина пізнає від дорослих, що означає бути чоловіком чи
жінкою, а потім визначає свою статеву ідентичність;
б) дитина засвоює статеву поведінку, прийняту в суспільстві;
в) дитина в процесі статевої соціалізації ідентифікує себе з одним із батьків;
г) дитина в процесі статевої соціалізації ідентифікує себе з деякім
абстрактним ідеалом чоловіка або жінки.
26. «Несприятливий гендерний клімат» в освітньому процесі означає:
а) виражені ознаки традиційно жіночої моделі самореалізації;
б) наявність дискримінаційних за статевою ознакою умов для навчання;
в) урахування особливостей поведінки й соціалізації жінок;
г) відмінність у соціальній поведінці представників різних статей.
27. Патріархальна стратегія кадрової політики передбачає:
а) упровадження чоловічих стереотипів у свідомість та поведінку
співробітників організації, пріоритет чоловіків у кадровій політиці;
б) ефективно організовану спільну продуктивні професійну діяльність
чоловіків і жінок;
в) соціальну взаємодію чоловіків і жінок у виробничій діяльності;
г) гуманістичний підхід до особистісних, сімейно-побутових і професійних
проблем жінок.
28. Ступінь гендерної рівності в Україні можна оцінити:
а) на рівні країн західної Європи;
б) як низький рівень порівняно з країнами Західної Європи та США;
в) на рівні Скандинавських країн.
29. Гендерно-чутливим називається бюджет, сформований з урахуванням:
а) гендерних індексів;
б) потреб статі;
в) кількісних методів гендерного аналізу;
г) потреб місцевих громад.
30. До інструментів, які використовуються для гендерного бюджетування,
не належить:
а) аналіз сфери суспільного прибутку, розділеного за статевою ознакою;
б) аналіз впливу бюджету на використання часу жінок і чоловіків;
в) аналіз суспільних витрат жінок і чоловіків на основі даних, отриманих у
результаті дослідження домогосподарств;
г) балансування доходів та витрат бюджету.
31. У медіа гендерна репрезентація чоловіків в основному не представляється у контексті:
а) престижної роботи;
б) незалежності;
в) активності;
г) сім’ї.
9

База тестових завдань

32. На думку американського соціолога Майкла Кіммела, автора книги
«Гендероване суспільство», до системи гендерних характеристик
особистості не належить:
а) біологічна стать (sex);
б) ідентичність (identity) – соціальне самовизначення особистості, її
самореалізація;
в) інтеракції (interaction) – стосунки та взаємодія особистості з оточенням;
г) інституції (institutions) – державні інститути влади, політичні, економічні,
соціальні та інші структури суспільства.
33. Гендерна дискримінація не призводить до:
а) порушення принципу рівноправності і поваги до людської гідності;
б) нерівної участі жінок і чоловіків у державній, економічній, політичній та
приватній сферах діяльності;
в) повного розкриття творчих, професійних, інтелектуальних можливостей
чоловіків і жінок;
г) порушення прав людини на вільний вибір: ким бути, як будувати своє
життя, що в ньому вважати найголовнішим.
34. За результатами гендерно-правової експертизи (аналіз чинного
законодавства, проектів нормативно-правових актів, результатом якого
є надання висновку щодо їх відповідності принципу забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків) законодавство України є:
а) гендерно-нейтральним;
б) гендерно-дискримінаційним;
в) гендерно-дисбалансованим на користь певної статі;
г) таким, що не передбачає рівні можливості для обох статей.
35. Визначте питання, котре не аналізується при проведенні гендерноправової експертизи:
а) чи відповідає аналізований акт (проект) міжнародним договорам України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та
резолюціям міжнародних конференцій, міжнародних організацій, їх
органів у сфері гендерної рівності?;
б) чи відповідає аналізований акт (проект) нормам Конституції України,
іншим актам законодавства України в частині забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків?;
в) чи наявні в аналізованому акті (проекті) положення, що забороняють
дискримінацію за ознакою статі?;
г) чи гарантуються основи економічної безпеки України?;
36. Політика «гендерної пріоритезації» (або гендерний мейнстримінг) – це:
а) визнана на глобальному рівні стратегія втілення політики гендерної
рівності;
б) рівність чоловіків і жінок у сфері зайнятості;
в) заборона статевої дискримінації;
г) встановлення гендерних квот.
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37. Європейське жіноче лобі – це:
а) рух за доступ жінок до влади;
б) організація жіночих об’єднань у ЄС, які працюють щодо питань жіночих
прав і рівних можливостей жінок і чоловіків;
в) боротьба за економічні свободи;
г) рух за рівне представництво в усіх правових структурах.
38. Провідною країною в показниках гендерної статистики є:
а) Німеччина;
б) Китай;
в) Швеція;
г) Україна.
39. Явище, коли загальний чоловічий рід застосовують для позначення і
жінок, і чоловіків, коли вихідною точкою в мові визначається чоловік,
називають:
а) гендерним стереотипом;
б) гендерною метафорою;
в) мовним андроцентризмом;
г) стратегією нейтралізації.
40. Визначте твердження, що не стосується гендерних індикаторів:
а) це кількісні та якісні виміри змін, процесів і розвитку в суспільстві, що
стосуються його гендерної характеристики;
б) вони розкривають гендерну ситуацію в соціумі, результативність і
ефективність діяльності держави, партійних та інших організацій в
напрямку гендерних перетворень;
в) вони свідчать про розвиток гендерної демократії та гендерної культури
жінок і чоловіків, соціальних спільнот і рівень розвитку сфер, у яких вони
функціонують;
г) вони дозволяють побачити необхідність напрямів і необхідних дій щодо
соціально-економічних перетворень.
41. Класифікуйте нижче перелічені гендерні індикатори за напрямами:
а) охорона здоров’я; б) освіта; в) соціальні виплати; г) громадянське
суспільство; д) політика/влада; є) економіка; ж) насильство; з) мас-медіа.
Відповіді цифрами занесіть до таблиці:
а)
охорона
здоров’я;

б)
в)
освіта соціальні
виплати

г)
громадянське
суспільство

д)
політика/
влада

є)
економіка

ж)
насильство

з)
масмедіа

1) бідність, у тому числі жінок/чоловіків;
2) відсоток жінок/чоловіків у формуванні ВВП;
3) гендерне співвідношення серед вищих державних службовців (І і ІІ
посадових категорій);
4) співвідношення середньої зарплатні жінок і чоловіків;
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5) гендерне співвідношення серед депутатів місцевих органів влади;
6) гендерне співвідношення серед депутатів міських органів влади;
7) гендерне співвідношення серед депутатів обласних органів влади;
8) гендерне співвідношення серед депутатів районних органів влади;
9) гендерне співвідношення серед депутатів селищних органів влади;
10) гендерне співвідношення серед депутатів сільських органів влади;
11) гендерне співвідношення серед народних депутатів України (кількість
жінок і чоловіків);
12) гендерне співвідношення у складі членів Кабінету Міністрів України;
13) жінки/чоловіки як активісти громадських об’єднань;
14) жінки/чоловіки як керівники громадських об’єднань;
15) заходи, проекти на гендерну тематику, захист прав людини;
16) індекс здоров’я жінок і чоловіків;
17) рівень поширення ВІЛ-СНІД серед вагітних жінок;
18) кількість абортів;
19) кількість економічно активного населення, у тому числі жінок/чоловіків;
20) кількість звернень від осіб, які постраждали;
21) кількість інформаційних матеріалів (теле-, радіопрограм, передач,
роликів, публікацій, інтернет-матеріалів) на тему прав жінок і чоловіків у
суспільстві;
22) кількість інформаційних роликів, теле-, радіопрограм, передач, інтернетпублікацій, присвячених темі насильства;
23) кількість кредитів, у тому числі жінок/чоловіків;
24) кількість медичних працівників, у тому числі жінок/чоловіків, кількість
гінекологів, андрологів, співвідношення жінок/чоловіків на керівних
посадах;
25) кількість навчальних програм, курсів із гендерної просвіти населення;
26) кількість підприємств, власниками яких є жінки;
27) кількість постраждалих від насильства, у тому числі жінок/чоловіків;
28) кількість працівників, у тому числі жінок/чоловіків;
29) кількість працівників, у тому числі жінок/чоловіків;
30) кількість сімейних пар, які практикують спільні пологи;
31) кількість соціальних послуг, які допомагають постраждалим від
насильства;
32) кількість створених робочих місць, у тому числі жінок/ чоловіків;
33) кількість школярів, студентів, професорсько-викладацького складу, у
тому числі жінок/чоловіків;
34) наявність спеціальних програм у мас-медіа, спрямованих на реалізацію
державної гендерної політики;
35) наявність/відсутність гендерного плану дій;
36) публічність статистики щодо насильства;
37) рівень безробіття, у тому числі жінок/чоловіків;
38) рівень використання контрацептивів;
39) рівень захворювань, у тому числі жінок/чоловіків;
12

Теорія гендеру

40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)

рівень онкологічних захворювань, у тому числі жінок/ чоловіків;
рівень підвищення тривалості життя жінок і чоловіків;
рівень поширення хвороб, які передаються статевим шляхом;
соціальні виплати, пенсії, допомога, у тому числі у жінок/чоловіків;
співвідношення жінок/чоловіків на керівних посадах у мас-медіа;
співвідношення жінок/чоловіків на керівних посадах;
співвідношення жінок/чоловіків на керівних посадах;
співвідношення заробітної плати жінок/чоловіків;
частка і кількість жінок на робочих місцях, у різних галузях економіки.

42. Визначте висловлювання, що не притаманне гендерному насильству:
а) це насильство, яке чиниться над особою тому, що вона належить до тієї чи
іншої статі;
б) воно є одним із найпоширеніших порушень прав людини;
в) воно переважно проявляється через насильство жінок над чоловіками;
г) його метою є прагнення особи однієї статі домінувати і контролювати
поведінку особи іншої статі.
43. Сексуальні домагання на роботі, спонукання до аборту, примус до
народження дитини, заборона працювати, насильство в сім’ї (фізичне,
психологічне, сексуальне, економічне) – це прояви:
а) гендерного насильства;
б) сексизму;
в) гендерних стереотипів;
г) схематизованого узагальнення про соціальні ролі чоловіків і жінок.
44. До Цілей Розвитку Тисячоліття, визначених ООН не належить:
а) ліквідація крайньої бідності і голоду;
б) забезпечення загальної вищої освіти;
в) сприяння рівності чоловіків і жінок і розширення прав і можливостей
жінок;
г) зниження рівня дитячої смертності;
д) покращення охорони материнства;
є) боротьба з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими захворюваннями;
ж) забезпечення екологічної сталості;
з) формування глобального партнерства у цілях розвитку.
45. Концентрація осіб однієї статі в межах будь-якої професії – це:
а) професійна сегрегація за ознакою статі;
б) статева дискримінація;
в) гендерна дискримінація;
г) упереджене ставлення.
46. Універсальний принцип у галузі прав людини, що включає відсутність
привілеїв за статтю, заборону дискримінації, а також свободу вибору та
розвитку кожної особистості – це:
а) свобода підприємницької діяльності;
б) свобода віросповідань;
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в) гендерна рівність;
г) гендерний стереотип.
47. Визначте характеристики, пов’язані з сексизмом:
а) це упереджене ставлення до людини, групи людей, пов’язане з їхньою
належністю до певної статі; дискримінація за ознакою статі;
б) це ідеологія і практика дискримінації людей за ознакою статі, що
зосереджує увагу на інтелектуальних, фізичних, творчих та інших
перевагах однієї частини людства над іншою;
в) це обмеження прав та/або надання привілеїв особі чи групі осіб у будь-якій
сфері на підставі радше їхньої статі, аніж певних особистих рис чи
конкретних вчинків;
г) правильні відповіді а), б), в).
48. Виділіть механізм через який не реалізується гендерний підхід:
а) інформація про гендерні питання;
б) гендерний аналіз;
в) гендерний паритет в державному управлінні;
г) інклюзивна освіта державних службовців.
49. Визначте, які з поданих тверджень відображають а) гендерні
стереотипи, а які є б) сексистськими:
1) Головне призначення жінки – не кар’єра, а родина й діти.
2) Цінність чоловіка визначається його заробітком та успішністю на роботі.
3) Чоловік повинен бути сильним.
4) Хлопці не плачуть.
5) Дівчинка повинна бути охайною.
6) Жінка – берегиня сім’ї.
7) Жінка вважається успішною тільки тоді, коли вдало виходить заміж.
8) Жінкам на роботі платять менше, тому що вони менш компетентні
працівники.
9) Жінки не такі хороші керівники, як чоловіки.
10) Чоловік повинен виказувати мало почуттів і розв’язувати свої емоційні
проблеми без сторонньої допомоги.
11) Чоловік повинен бути компетентним.
12) Чоловік повинен уникати специфічно жіночих видів діяльності.
13) Чоловік повинен утримувати сім’ю.
14) Без дітей сім’я неповноцінна.
50. Оцінка наслідків і результатів дії освітніх та виховних зусиль педагогів,
спрямованих на повноцінне особистісне становлення й розвиток усіх
суб’єктів освітнього процесу, усвідомлення ними власної ідентичності,
вибір ідеалів і життєвих цілей та самореалізації без будь-яких обмежень
за ознакою гендера – це:
а) гендерний вимір в освіті;
б) фемінізація;
в) гендерна складова;
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г) гендерна асиметрія.
51. Індекс гендерного розвитку (Gender development index, GDI) – це
усереднений показник досягнень у сферах:
а) політичній та правовій;
б) охорони здоров’я, освіти, рівня життя;
в) зайнятості й доходів;
г) безробіття чоловіків і жінок в різних сферах.
52. Розрив між чоловіками і жінками за трьома параметрами гендерної
участі, що мають рівну вагу (участь у політичному житті і прийнятті
політичних рішень, участь в економічному житті і прийнятті
економічних рішень, можливість розпоряджатися економічними
ресурсами) – це:
а) індекс гендерного розвитку;
б) індекс гендерної нерівності;
в) індекс глобального гендерного розриву;
г) ступінь гендерної довіри, або ступінь реалізації прав жінок.
53. При обчисленні Індексу гендерної нерівності, як комбінованого
показника, що демонструє досягнення країни з точки зору рівності
статей не враховується:
а) ВВП на особу;
б) охорона репродуктивного здоров’я;
в) громадянські права та можливості;
г) економічна активність та можливості на ринку праці.
54. Індекс, що оцінює участь жінок на ринку праці, та соціальні інститути,
що впливають на економічну участь жінок – це:
а) індекс гендерної нерівності;
б) індекс економічних можливостей жінок;
в) індекс глобального гендерного розриву;
г) індекс соціальних інститутів гендера.
55. Що показує гендерне співвідношення у демографічній статистиці?
а) скільки жінок є у даному регіоні;
б) скільки жінок на кожні 100 чоловіків є у даному регіоні;
в) скільки чоловіків на кожні 100 жінок є у даному регіоні;
г) скільки чоловіків на кожні 1000 жінок є у даному регіоні.
56. Як визначають індекс гендерного паритету у демографічній
статистиці?
а) як різницю між кількістю чоловіків та жінок у певному територіальному
регіоні;
б) як співвідношення кількості представників жінок у даному
територіальному регіоні до загальної чисельності населення;
в) як співвідношення кількості працюючих представників жінок у даному
територіальному регіоні до кількості працюючих чоловіків;
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г)

як співвідношення кількості представників
територіальному регіоні до кількості чоловіків.

жінок

у

даному

57. Як визначають абсолютний гендерний розрив у демографічній
статистиці?
а) як різницю між кількістю жінок та чоловіків у певному територіальному
регіоні;
б) як різницю між кількістю чоловіків та жінок у певному територіальному
регіоні;
в) як співвідношення кількості представників жінок у даному
територіальному регіоні до кількості чоловіків;
г) як різницю між кількістю працюючих жінок та працюючих чоловіків у
певному територіальному регіоні.
58. Як визначають коефіцієнт гендерної асиметрії у демографічній
статистиці?
а) як відношення різниці між кількістю жінок та чоловіків у певному
територіальному регіоні до загальної чисельності населення цього регіону;
б) як відношення абсолютного гендерного розриву у певному
територіальному регіоні до загальної чисельності населення цього регіону;
в) як різницю між кількістю працюючих жінок та працюючих чоловіків у
певному територіальному регіоні;
г) як співвідношення кількості представників жінок у даному
територіальному регіоні до кількості чоловіків.
59. Що характеризує індекс питомого гендерного притету у соціальній
статистиці?
а) на скільки частка жінок, що має певну ознаку в обраній для аналізу
соціальній сфері, більша (менша) за відповідну частку чоловіків;
б) скільки чоловіків на кожні 100 жінок є у даному регіоні;
в) у скільки разів частка жінок, що має певну ознаку в обраній для аналізу
соціальній сфері, більша (менша) за відповідну частку чоловіків;
г) якість гендерного мейнстримінгу.
60. Як визначають абсолютний питомий гендерний розрив у соціальній
статистиці?
а) як різницю між кількістю чоловіків та жінок у даному територіальному
регіоні;
б) як різницю відсоткової частки чоловіків від їхньої загальної чисельності у
відповідній демографічній групі та відповідної частки жінок;
в) як співвідношення кількості представників жінок у даному
територіальному регіоні до кількості чоловіків;
г) як різницю між кількістю працюючих жінок та працюючих чоловіків у
даному територіальному регіоні.
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Заграй Л. Д., Федоришин Г.М. Тестові завдання до курсу «ТЕОРІЇ
ГЕНДЕРУ»
1. У якому столітті виник термін «фемінізм:
А) на початку ХХ ст.;
Б) на поч. ХІХ ст.;
В) на поч. VIII ст.;
Г) на поч. ХХІ ст.
2. Кого зазвичай називають першою феміністкою:
А) Мері Волстонкрафт;
Б) Мері Естел;
В) Джона Стюарта Мілль;
Г) Сімону де Бовуар.
3. Рух суфражисток наприкінці ХІХ і початку ХХ ст. вимагав:
А) політичного рівноправ’я, можливості обирати і бути обраними на
виборах;
Б) рівної зарплатні з чоловіками;
В) протидії домашньому насильству;
Г) прагнення до свободи прояву жіночності, культивування естетики
звільненої, наділеної владою жінки.
4. Що можна вважати результатом другої хвилі фемінізму?
А) жінки домоглися політичного рівноправ’я;
Б) вихід жінок на ринок праці, що призвело до зростання добробуту
суспільства і нового бачення гендерної політики;
В) розуміння природи конструювання гендерних ролей;
Г) прагнення до свободи прояву жіночності, культивування естетики
звільненої, наділеної владою жінки, яка здатна бути самодостатньою,
талановитою, лідером.
5. З яким періодом пов’язують початок першої хвилі фемінізму?
А) кін. ХІХ – поч. ХХ ст.;
Б) початок 60-х років ХІХ ст.;
В) 20-ті роки ХХ ст.;
Г) 90-ті роки VIII ст.
6. З яким періодом пов’язують початок другої хвилі фемінізму?
А) кін. ХІХ – поч. ХХ ст.;
Б) початок 60-х років ХХ ст.;
В) 80-ті роки ХХ ст.;
Г) 90-ті роки ХХ ст.
7. З яким періодом пов’язують початок третьої хвилі фемінізму?
А) кін. ХІХ – поч. ХХ ст.;
Б) початок 60-х років ХХ ст.;
В) 80-ті роки ХХ ст.;
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Г) 90-ті роки ХХ ст.
8. Дослідженням множини гендерних ідентичностей займається
А) квір-теорія;
Б) теорія соціального научіння;
В) теорія статевих ролей;
Г) марксистська теорія фемінізму.
9. У зв’язку з чим український жіночий рух в Україні до поч. 90-х років
розвивався в контексті боротьби за соціальні та національні права?
А) через відсутність суверенної державності;
Б) феміністичні ідеї не набули популярності;
В) феміністичні ідеї не були актуальними;
Г) феміністичні проблеми замовчувалися у зв’язку з ідеологічною
обмеженістю соціалізму.
10. Де виникла перша жіноча українська організація – Товариство
допомоги вищій жіночій освіті (1840 р.)?
А) м. Харків;
Б) м. Київ;
В) м. Львів;
Г) м. Дрогобич.
11. Концепція Роберта Столлера грунтувалася на:
А) вивченні «біологічного» у природі статі біологами, фізіологами;
Б) вивченні «культурного» у природі статі психологами, соціологами;
Г) розведенні біологічної та культурної складових у вивченні питань,
пов’язаних зі статтю;
Д) усі відповіді правильні.
12. Кому належить пропозиція про розведення біологічної та культурної
складових у вивченні питань, пов’язаних зі статтю?
А) Р.Столлеру;
Б) Е. Гідденсу;
В) Г.Рубіну;
Г) А.Річ.
13. Чия концепція дала поштовх формуванню особливого напрямку в
сучасному гуманітарному знанні – гендерним дослідженням?
А) Р.Столлера;
Б) Е. Гідденса;
В) Г.Рубіна;
Г) А.Річ.
14. Новизна гендерних досліджень наприкінці ХХ ст. полягала у:
А) розмежуванні понять "стать" і "гендер";
Б) заклику вивчати жіночий досвід;
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В) в аналізі того, як гендер конструюється і відтворюється в усіх соціальних
структурах і як це відбивається на особистісному розвитку чоловіків і
жінок;
Г) усі відповіді правильні.
15. Кому належить думка про те, що «гендер означає, насамперед, соціальні
очікування щодо поведінки, яке відповідає уявленням про чоловіка і жінку»?
А) Р.Столлеру;
Б) Е. Гідденсу;
В) Г.Рубіну;
Г) А.Річ.
16. Друга стадія розвитку гендерних досліджень – визнання «жіночих
досліджень», виникнення «чоловічих» (андрології) – розпочалася у:
А) 30-х рр. ХХ ст.;
Б) 60-х рр. ХХ ст.;
В) 80-х рр. ХХ ст.;
Г) друга пол. 90-х рр.
17. Причинами появи соціальної андрології є:
А) переосмислення чоловічої гендерної ролі;
Б) розуміння обмеженості чоловічої гендерної ролі;
В) прагнення зруйнувати статеворольової стереотипи;
Г) усі відповіді правильні.
18.Чоловічі дослідження (Мen’s Studies) 80-х вивчали:
А) основні етапи становлення концепцій мужності;
Б) можливі кризи і девіації у чоловіків;
В) особливості формування чоловічого інституту статі;
Г) усі відповіді правильні.
19. Вкажіть причину критики гендерних досліджень кінця 80-х років:
А) відсутність уваги до расових відмінностей;
Б) гетеросексизм (подача гетеросексуальних відносин як «нормальних» при
недостатній увазі до соціального досвіду геїв і лесбіянок);
В) аналіз подібності та відмінностей у сприйнятті дійсності і в соціальній
поведінці чоловіків і жінок;
Г) правильні відповіді А і Б.
20. Предметом гендерних досліджень на початку 90-х рр. вважали:
А) аналіз подібності та відмінностей у сприйнятті дійсності і в соціальній
поведінці чоловіків і жінок;
Б) гендерні відносини, відмінності і схожість статей;
В) уявлення про те, як слід поводитися чоловікам і жінкам;
Г) гендерний вимір різних аспектів соціуму і культури.
21. Уявлення про фемінізм, перш за все, як про рівність прав чоловіків і
жінок належить ідеології:
А) ліберального фемінізму;
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Б) радикального фемінізму;
В) марксистського фемінізму;
Г) постмодерністського фемінізму.
22. Уявлення про те, що існує режим патріархального правління і окремим
випадком гноблення є гноблення одних чоловіків іншими, в той час як
фундаментальний інститут гноблення — саме гендерний, належить
ідеології:
А) ліберального фемінізму;
Б) радикального фемінізму;
В) марксистського фемінізму;
Г) постмодерністського фемінізму.
23. Уявлення про те, що в економіці існує експлуатація найманих
працівників, і жінки – це одна із груп, яких експлуатують, належить
ідеології:
А) ліберального фемінізму;
Б) радикального фемінізму;
В) марксистського фемінізму;
Г) постмодерністського фемінізму.
24. Яка із наведених нижче ідеологій фемінізму призвела до подвійного
навантаження жінок:
А) ліберальний фемінізм;
Б) радикальний фемінізм;
В) марксистсько-соціалістичний фемінізм;
Г) постмодерністський фемінізм;
25. Хто із перелічених нижче феміністок наприкінці ХІХ ст. говорив про
ідеологічну обмеженість соціалізму щодо феміністичних проблем?
А) К. Цеткін;
Б) Н. Кобринська;
В) О. Доброграєва;
Г) М. Рудницька.
26. У якій із наведених ідеологій фемінізму вважали, що гендерна
нерівність має зникнути з ліквідацією приватної власності?
А) ліберальний фемінізм;
Б) радикальний фемінізм;
В) марксистсько-соціалістичний фемінізм;
Г) постмодерністський фемінізм.
27. Класиком ліберального феміністського напрямку визнано:
А) Бетті Фрідом;
Б) Кейт Міллет;
В) Алісу Волкер;
Г) Шарлотту Перкінс Гілман.
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28. Що затьмарювало, на думку Бетті Фрідом, «американську мрію» жінок
середнього класу середини 50-х у США?
А) придушення соціальних і політичних інтересів;
Б) класові протиріччя;
В) патріархатний устрій суспільтва;
Г) етнічна нерівність.
29. Хто із запропонованих вчених намагався описати типові зразки
поведінки, що лежать в основі чоловічих і жіночих соціальних ролей, а
також встановити зв’язок між особистісними та суспільними
структурами на основі статевих ролей?
А) Толкотт Парсонс;
Б) Кейт Міллет;
В) Аліса Волкер;
Г) Шарлотта Перкінс Гілман.
30. Кому належить ідея про те, що фемінізм, який ігнорує расизм,
безглуздий?
А) представникам ліберального фемінізму;
Б) представникам постмодерністського фемінізму;
В) представникам радикального фемінізму;
Г) представникам чорного фемінізму.
31. Андроцентрична картина світу, вираження знання чоловічими
засобами визначається як:
А) вуменізм;
Б) фаллогоцентризм;
В) сексизм;
Г) гетеросексизм.
32. На думку професора В.Л.Геодакяна
А) диференціація статей пов’язана з двома основними складовими
еволюційного процесу – консервативністю, що полягає у прагненні
зберегти незмінними у потомства усі батьківські ознаки, і мінливістю,
завдяки якій виникають нові ознаки;
Б) статеві відмінності в поведінці пов’язані з дією андрогенів на мозкові
системи;
В) статеві відмінності пояснюються функціональною асиметрією мозку;
Г) статеві відмінності є есенціалістськими, соціальні ролі жінок виходять з
їхньої біологічної данності.
33. Лі Елліс стверджував, що:
А) диференціація статей пов’язана з двома основними складовими
еволюційного процесу – консервативністю, що полягає в прагненні
зберегти незмінними у потомства усі батьківські ознаки, і мінливістю,
завдяки якій виникають нові ознаки;
Б) статеві відмінності в поведінці пов’язані з дією андрогенів на мозкові
системи;
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В) статеві відмінності пояснюються функціональною асиметрією мозку;
Г) статеві відмінності є есенціалістськими, соціальні роль жінок виходять з
їхньої біологічної данності.
34. Д. П. Вейбер, Н. Гішвінд, Дж. Леві припускали, що:
А) диференціація статей пов’язана з двома основними складовими
еволюційного процесу – консервативністю, що полягає у прагненні
зберегти незмінними у потомства усі батьківські ознаки, і мінливістю,
завдяки якій виникають нові ознаки;
Б) статеві відмінності в поведінці пов’язані з дією андрогенів на мозкові
системи;
В) статеві відмінності пояснюються функціональною асиметрією мозку;
Г) статеві відмінності є есенціалістськими, соціальні роль жінок виходять з
їхньої біологічної данності.
35. Моніка Віттіг виступала на захист ідеї про те, що:
А) диференціація статей пов’язана з двома основними складовими
еволюційного процесу – консервативністю, що полягає в прагненні
зберегти незмінними у потомства усі батьківські ознаки, і мінливістю,
завдяки якій виникають нові ознаки;
Б) статеві відмінності в поведінці пов’язані з дією андрогенів на мозкові
системи;
В) статеві відмінності пояснюються функціональною асиметрією мозку;
Г) статеві відмінності є есенціалістськими, соціальні роль жінок виходять з
їхньої біологічної данності.
36. Кому належить думка про те, що гендерна ідентичність є основним
організатором та регулятором дитячого гендерного научіння?
А) Л. Кольбергу;
Б) Сандрі Бем;
В) Д.П.Вейберу;
Г) Дж.Леві.
37. Вкажіть правильну послідовність етапів розвитку гендерної
незворотності:
А) гендерна стійкість; гендерна незворотність; маркування гендеру;
Б) маркування гендеру; гендерна стійкість; гендерна незворотність;
В) гендерна незворотність; маркування гендеру; гендерна стійкість;
Г) усвідомлення того, що гендер не змінюється з віком, хоча може змінитися
під впливом виду діяльності; розуміння, до якої статі належиш;
усвідомлення того, що належність до чоловічої чи жіночої статі не
змінюється від роду занять, одягу, поведінки.
38. Згідно з даними представників теорії гендерної схеми (Bern, Carter &
Levy, Edwards & Spence, Signorella), гендерно-схематична обробка
інформації:
А) є монолітною;
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Б) не має відношення до гендерної поведінки дітей чи дорослих, чи
виявлених суперечностей між різними показниками гендерної
схематизації;
В) припускає, що чим більше характерна або доступна схема, тим більше, як
очікується, що люди будуть кодувати, представляти та отримувати
інформацію, що стосується гендеру;
Г) передбачає, що діти класифікують себе як "я дівчинка" або "я хлопчик" і
діють відповідно до цієї схеми незмінно в різних ситуаціях та сферах
діяльності.
39. Концепція психологічної андрогінності С. Бем:
А) підтвердила думку, що гендерні ролі є протилежними, біполярними і
взаємовиключними;
Б) допускає, що фемінність і маскулінність конструюються в процесі
гендерної схематизації;
В) поставила під сумнів усталені переконання і припущення про те, що
чоловіки і жінки не обов’язково повинні відповідати традиційним моделям
і можуть поєднувати в своїй поведінці як маскулінні, так і фемінні
характеристики;
Г) доводить, що маскулінність забезпечує великі можливості соціальної
адаптації.
40. А. Бандура вважає, що на формування особистості впливають такі
чинники:
А) поведінка людини, її індивідуальні характеристики та вплив
навколишнього середовища;
Б) виключно навколишнє середовище і зразки поведінки;
В) виключно індивідуальні характеристики (особливо мислення);
Г) навколишнє середовище та поведінка людини.
41. Кому належить думка про те, що головний принцип научіння ґендерної
поведінки – це диференціація статевих ролей через спостереження,
нагородження, покарання, шляхом прямого і непрямого зумовлення?
А) А. Бандурі;
Б) Сандрі Бем;
В) Д. П. Вейберу;
Г) Дж. Леві.
42. Ненсі Ходоров, Люсі Ірігаре і Елен Сиксу підкреслюють вагому роль у
розвитку ідентичності
А) юнацького віку;
Б) доедипальної фази;
В) едипальної фази;
Г) пубертатного періоду.
43. Кому із наведених вчених належить наступна думка: «Материнство
включає жінку у ситуацію «подвійної ідентифікації»: у стосунки зі своєю
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матір’ю і в стосунки зі своєю дитиною, які повторюють конструкцію
перших стосунків»?
А) З. Фрейду;
Б) К. Хорні;
В) Н. Ходоров;
Г) Л. Ірігаре.
44. Хто із вчених доводив, що розуміння психічних структур фемінності і
маскулінності у термінах «відтворення материнства» дозволяє
переглянути і трансформувати патріархальну концепцію статевого
розподілу праці?
А) Дж. Батлер;
Б) К. Хорні;
В) Н. Ходоров;
Г) Е. Берман.
45. Яким чином індивідуальні особливості впливають на вибір моральної
орієнтації? Оберіть одне правильне твердження:
А) ті, хто спрямовані на дотримання моральних норм, мають більш
індивідуалізований образ Я, ніж ті, хто орієнтуються на турботу і
відповідальність;
Б) ті, хто спрямовані на дотримання моральних норм сильніше залежать від
оцінок інших людей напротивагу тим, хто орієнтуються на турботу і
відповідальність;
В) люди з конкретним стилем навчання частіше спрямовані на турботу, ніж
люди, які легко засвоюють знання на абстрактному рівні;
Г) люди, які легко засвоюють знання на абстрактному рівні, не орієнтуються
на турботу.
46. Вивчення статевих відмінностей у моральному розвитку показали
(оберіть один правильний варіант):
А) при вирішенні моральних дилем люди дійсно спрямовані або на турботу і
відповідальність, або на самостійне слідування моральним нормам. Однак
у багатьох випадках вони використовують обидві моральні орієнтації;
Б) важливу роль у виборі моральної орієнтації відіграє стать, а не
фемінність/маскулінність людини;
В) жінки більш послідовні у моральній орієнтації, тобто частіше спрямовані
або на моральні норми, або тільки на турботу і відповідальність;
Г) в індивідуалістських культурах надання допомоги близькому є більшою
цінністю, ніж у представників колективістських культур.
47. Яким чином ситуація впливає на моральну орієнтацію особистості?
Оберіть одне правильне твердження:
А) орієнтація на турботу частіше проявляється до незнайомої людини, ніж до
знайомої;
Б) орієнтація на турботу частіше проявляється щодо члена чужої соціальної
групи, ніж своєї групи;
24

Теорія гендеру

В) люди частіше орієнтуються на турботу при вирішенні ділем, в яких до
людини пред’являються суперечливі вимоги, і на дотримання моральних
норм – при вирішенні ділем, пов’язаних з порушенням моральних норм;
Г) люди частіше орієнтуються на дотримання моральних норм, коли
оцінюють серйозну ситуацію, і на турботу – при оцінюванні несерйозної
ситуації.
48. Кому із перелічених нижче вчених належить ідея подолання механізмів
бінарності та ієрхізації у культурі?
А) Дж. Батлер;
Б) К. Хорні;
В) Н. Ходоров;
Г) Л. Ірігаре.
49. Вкажіть, хто із вчених
класичного психоаналізу?
А) Дж. Батлер;
Б) К. Хорні;
В) Е. Берман;
Г) Л. Ірігаре.

здійснив

феміністську

деконструкцію

50. У чому полягала феміністська деконструкція класичного психоаналізу?
А) деконструювання фалоцентричної конструкції жінки як «іншого» чоловіка
і водночас створення засобів, за допомогою яких жіноча специфічність
може бути виражена в автономних тлумаченнях;
Б) трактування жіночності за фалічною моделлю;
В) визнання жіночого лібідо як маскулінного за своєю природою, незалежно
від того, на який об’єкт – чоловічий чи жіночий – воно спрямоване;
Г) визначення дівчинки у доедіпальний період як маленького хлопчика.
51. У чому полягає відмінність філософських позицій Юлії Крістєвої та
Люсі Ірігаре? Оберіть один правильний варіант:
А) Філософський проект Л. Ірігаре обмежується межами психоаналітичного
дискурсу, тоді як у Ю. Крістєвої у процедурах «міметичного відтворення»
свідомо «змішуються» різні методи аналізу, одночасно з методологією
психоаналізу використовуються філософські моделі і методи Дерріда,
Хайдеггера і Ніцше;
Б) Л. Ірігаре розміщує у середину структури суб’єктивності поняття
«відмінності» з метою плюралізації останньої. У той же час Ю. Крістєва
використовує поняття «відмінності» у першу чергу для опису відмінностей
однієї статі від іншої;
В) ставлення Люсі Ірігаре до психоаналізу на відміну від ставлення
Ю. Крістєвої амбівалентне: з одного боку, вона використовує
психоаналітичну теорію як основний засіб для деконструкції символічного
порядку патріархальної культури; з другого боку, психоаналіз як метод є
ключовим об’єктом її критики;
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Г) У Ю. Крістєвої, на відміну від Л. Ірігаре, психоаналіз водночас є
ключовим об’єктом критики і основним засобом для деконструкції
символічного порядку патріархальної культури.
52. Що таке епістемологія?
А) це сукупність прийомів дослідження, які застосовуються у певній науці;
Б) це інтерпретація суб’єкта і об’єкта пізнання, їх співвідношення, розуміння
природи знання його критеріїв;
В) це стратегія дослідження, яка є прийнятою у межах вибраної теорії
пізнання;
Г) це методики, які застосовують для отримання даних.
53. У чому полягає сутність альтернативної методології феміністичних
досліджень?
А) робить акцент на почуттях, бажаннях, інтересах суб’єкта, включеного до
процесу пізнання; стверджує, що соціальна реальність, сконструйована
суб’єктом, є контекстуальною;
Б) соціальна реальність розглядається як об’єктивна, а, відповідно, способи
класифікації фактів залежать від природи речей, а не від досвіду та
особливого складу розуму суб’єкта пізнання;
В) парадигмальна гносео-методологічна установка, відповідно до якої
позитивне знання може бути отримане як результат суто наукового (не
філософського) пізнання;
Г) жодної правильної відповіді немає.
54. Оберіть твердження, яке відображає сутність феміністичного
емпіризму:
А) дослідницька стратегія включення жінок у позитивістський дискурс;
Б) об’єктивне знання може бути отримано на основі загального жіночого
досвіду, досвіду дискримінації, страждання і супротиву;
В) феміністична методологія повинна виходити із фрагментарності досвідів і
позицій жінок в залежності від вікових, сексуальних, расових, політичних
та інших характеристик;
Г) отримане знання створене на основі цінностей, інтересів того, хто пізнає.
55. Хто пропонував розглядати «ідентифікацію дослідниці з власною
дискримінаційною групою не як гальмівний фактор, а як методологічну
можливість аналізувати ситуацію дискримінації значно ширше – тобто
краще розуміти і сторону жінки, яка зазнала дискримінації» і «свідомо
вводити у дослідницький процес власну суб’єктивну включеність?
А) Марія Мієз;
Б)Джудіт Батлер;
В) Юлія Крістєва;
Г) Керол Хіліган.
56. Хто із феміністичних дослідниць виступав за автономію жіночих
досліджень від жіночого руху: «соціальні рухи, у тому числі і жіночі,
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боряться за владу. А це змушує до конспірації і тактичних змін поглядів. Рух,
який включений у такий процес, не є вільним»?
А) Марія Мієз;
Б)Джудіт Батлер;
В) Юлія Крістєва;
Г) Х. Просс.
57. Якісні методи застосовуються у тих випадках:
А) коли визначають рівень насильства проти жінок;
Б) коли вивчають параметри безробіття серед жінок, кар’єрні установки;
В) коли необхідно з’ясувати контекст отриманих даних щодо становища
жінок, а також закономірності історій життя і проблематики життєвого
світу жінки/чоловіка, процесу конструювання соціальної статі;
Г) усі варіанти відповідей правильні.
58. Метод наративного інтерв’ю застосовують у тому випадку, коли:
А) масив даних повністю структурований і структурування здійснює
дослідник;
Б) масив даних повністю структурований і структурування даних залежить
від суб’єкта дослідження;
В) масив даних повністю структурований і структурування даних залежить
від ситуації дослідження;
Г) масив даних структуруваний частково.
59. Структурувальна модель аналізу тексту передбачає:
А) короткий аналіз тексту із збереженням основного змісту та застосуванням
перефразування, генералізації на абстрактному рівні, редукції;
Б) спрямованість на пошук додаткового матеріалу для розуміння і пояснення
окремих незрозумілих частин тексту (понять, речень);
В) збір пояснювального матеріалу з урахуванням широкого контексту
(інформації про комунікатора, предмет, соціокультурний контекст, цільову
групу тощо) та матеріалу, що стосується безпосередньо тексту;
Г) фільтрування матеріалу за попередньо визначеними критеріями, оцінку
його за формальними, змістовими, типізованими, шкальованими
критеріями;
60. Оповідь як вид тексту:
А) містить окремі ланцюжки минулих подій (реальних чи уявних), які
пов’язані часом чи причинно-наслідковим зв’язком;
Б) відрізняється насиченням картини подій деталями, однак при цьому
присутній процесуальний хід подій;
В) це елемент тексту, який відбиває загальні уявлення, стереотипи, теорії, які
належать експертній думці;
Г) жодна з відповідей неправильна.
61. Основна ідея першої хвилі фемінізму полягала у:
А) боротьбі жінок за політичне рівноправ’я і за можливість обирати і бути
обраними на виборах;
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Б) проблематизації фігури жінки в культурі;
В) боротьбі із агресивністю чоловіків проти жінок;
Г) жодної правильної відповіді немає.
62. У період другої хвилі відбувається справжня соціальна революція, яка
полягала у:
А) визнанні домінування жінок над чоловіками;
Б) масовому виході жінок на ринок праці, що призводить і до різкого
зростання багатства суспільства, і до зовсім нового уявлення про реальну
гендерну політику;
В) звільненні жінок від оподаткування;
Г) жодної правильної відповіді.
63. Головна ідея третьої хвилі фемінізму полягає у:
А) боротьбі за рівні права жінок із чоловіками;
Б) легітимізації гендерної ідеології;
В) з’ясуванні як конструюються гендерні ролі, гендерна ідентичність;
Г) жодної правильної відповіді немає.
64. Головною ідеєю ліберального фемінізму є:
А) досягнення рівності прав чоловіків і жінок;
Б) забезпечення жінок соціальними привілеями;
В) досягнення гендерного консенсусу;
Г) жодної правильної відповіді.
65. Який із перелічених напрямків фемінізму відстоює ідею про
неоплачувану, безкоштовну домашню працю?
А) радикальний фемінізм;
Б) марксистський фемінізм;
В) ліберальний фемінізм;
Г) постмодерністський фемінізм.
66. Перша жіноча організація в Україні:
А) Червоний Хрест;
Б) Товариство допомоги вищій жіночій освіті;
В) Товариство захисту працюючих жінок;
Г) жодної правильної відповіді.
67. Яка перша жіноча організація у Західній Україні була заснована за
ініціативою Н. Кобринської у 1884 р. у м. Станіславів?
А) Червоний Хрест;
Б) Товариство допомоги вищій жіночій освіті;
В) Товариство захисту працюючих жінок;
Г) Товариство руських жінок.
68. Основне завдання сучасних гендерних досліджень полягає у
визначенні:
А) відмінностей між чоловіками та жінками;
Б) яким чином конструюється гендер у різних соціокультурних контекстах;
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В) гендерної рівності;
Г) жодна з відповідей не правильна.
69. Завданням першого етапу гендерних досліджень було визначення:
А) відмінностей між чоловіками і жінками;
Б) специфіки жіночих досліджень;
В) специфіки чоловічих досліджень;
Г) жодної правильної відповіді.
70. Чоловічі дослідження вивчали:
А) відмінності між чоловіками і жінками;
Б) гендерні ролі жінок;
В) концепції мужності;
Г) жодної правильної відповіді.
71. Фройдизм причину відмінностей між чоловіком та жінкою пояснює:
А) їхнім досвідом;
Б) відмінностями у психічних процесах;
В) емоційними переживаннями;
Г) жодної правильної відповіді.
72. На якій стадії психосексуального розвитку згідно теорії З. Фройда
відбувається процес втрати андрогінності:
А) фалічній;
Б) фазі латентності;
В) анальній;
Г) оральній.
73. У якому періоді розвитку дитини З. Фройд фіксує відмінності між
статями:
А) у доедиповому періоді;
Б) едиповому періоді;
В) латентній фазі;
Г) жодної правильної відповіді.
74. При подоланні едипова комплекса в індивіда формується:
А) супер его;
Б) ід;
В) его;
Г) жодної правильної відповіді немає.
75. Психологічно орієнтовані теорії гендеру, як правило, підкреслюють:
А) інтрапсихічні процеси, що регулюють гендерний розвиток;
Б) інтропсихічні процеси, що регулюють гендерний розвиток;
В) функціонування ґендерної ролі;
Г) жодної правильної відповіді немає.
76. Згідно з біодетерміністським принципом, ґендерні характеристики
людини визначаються:
А) біологічними факторами;
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Б) соціально-культурними факторами;
В) інтрапсихічними факторами;
Г) жодної правильної відповіді немає.
77. Згідно теорії В. Л. Геодакяна, диференціація статей пов’язана з двома
основними складовими еволюційного процесу:
А) диференціацією статей та інтеграцією;
Б) консервативністю, що полягає в прагненні зберегти незмінними у
потомства усі батьківські ознаки, і мінливістю, завдяки якій виникають
нові ознаки;
В) змінністю, що полягає у прагненні змінити у потомства всі небажані
ознаки, і стабільністю, завдяки якій зберігаються всі ознаки;
Г) жодної правильної відповіді немає.
78. У соціальному конструктивізмі ґендер мислиться як результат
повсякденних взаємодій, які вимагають постійного виконання і
підтвердження, він не досягається раз і назавжди як незмінний статус, а
постійно відтворюється у комунікативних ситуаціях. Таке трактування
гендеру належить теорії:
А) психоаналітичній;
Б) соціального научіння;
В) соціального конструктивізму;
Г) соціально-рольовій.
79. Соціальний конструктивізм пояснює
категоріальної належності до статі на основі:
А) біологічної данності;
Б) соціально-рольової поведінки;
В) культурних конструктів;
Г) жодної правильної відповіді немає.

процес

конструювання

80. Основним механізмом створення ґендеру на рівні міжособистісної
взаємодії за концепцією І. Гофмана є:
А) конвеційні акти поведінки;
Б) гендерний дисплей;
В) ідентифікація гендерної поведінки;
Г) жодної правильної відповіді немає.
81. У феміністському проекті Л. Ірігаре фемінність тлумачиться як:

А) функція жіночого бажання;
Б) функція бажання іншого;
В) функція рефлексії;
Г) жодної правильної відповіді немає.
82. Кому із перелічених феміністок належить культурологічна концепція
материнства?
А) Ліюсі Ірігаре;
Б) Сімоні де Бовуар;
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В) Юлії Крістєвій;
Г) жодної правильної відповіді немає.
83. Хто із перелічених представниць феміністичного психоаналізу
відводить ключову роль матері, а не батьку при дослідженні структури
жіночої особистості?
А) Люсі Ірігаре;
Б) Карен Хорні;
В) Ненсі Чодороу;
Г) Елен Сиксу.
84. Основна моральна проблема жінок у тлумаченні Керолл Гілліган
полягає у:
А) захисті фундаментальних прав особистості на життя і самореалізацію;
Б) збереженні взаємостосунків, розширення та зміцнення взаємозалежності
через включення якомога більшої кількості людей у сферу турботи;
В) участь у контрольованих, соціально схвальних ситуаціях;
Г) жодної правильної відповіді немає.
85. Кому із перелічених представниць фемінізму належить думка, що
чоловіки заздрять вагітності, дітонародженню і материнству, заздрять
жіночим грудям і процесу смоктання, у них виникають безсвідомі
прагнення принизити цінність жінки?
А) Ненсі Чодороу;
Б) Люсі Ірігаре;
В) Карен Хорні;
Г) Керол Гілліган.
86. Феміністська епістемологія у центрі уваги розглядає:
А) досвід жінок пов’язаний із сім’єю, народженням дітей, емоціями,
сексуальністю;
Б) досвід чоловіків пов’язаний із сім’єю, самореалізацією, емоціями,
сексуальністю;
В) гендерні відмінності між чоловіками і жінками;
Г) жодної правильної відповіді немає.
87. Феміністична теорія, використовуючи традиційні методи, надає
перевагу:
А) кількісним методам;
Б) якісним методам;
В) психометричним методам;
Г) жодної правильної відповіді немає.
88. Коли повністю структурований масив даних і структурування здійснює
дослідник – йдеться про метод:
А) наративного інтерв’ю;
Б) якісного експерименту;
В) інтерпретативний;
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Г) жодної правильної відповіді немає.
89. Проблемою методологічних стратегій у феміністичному дослідженні
займалася:
А) Марія Мієз;
Б) Елен Сиксу;
В) Джудіт Батлер;
Г) жодної правильної відповіді немає.
90. До інтерпретативних методів феміністичних досліджень відносять:
А) біографічні;
Б) тести;
В) спостереження;
Г) жодної правильної відповіді немає.
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Кириленко С.О. Тестові завдання до курсу «ГЕНДЕРНІ ІСТОРИЧНІ
СТУДІЇ»
1. Представникам якої української школи народознавців ХІХ ст. було
властиве перебільшення ролі жінки в українському суспільстві?
а) народницької;
б) скептичної;
в) романтичної.
2. Гендерна історія, як окрема наукова галузь, була сформована:
а) наприкінці ХІХ ст.;
б) у 30-40-ві роки ХХ століття;
в) у 70-ті роки ХХ століття.
3. В якій країні виникли так звані «жіночі дослідження» (Women\’s
studies)?
а) США;
б) Франція;
в) Німеччина.
4. Який рік був проголошений ООН «Всесвітнім роком жінки»?
а) 1975;
б) 1991;
в) 1967.
5. Хто увів у науковий вжиток поняття «гендер»?
а) Д. Скотт;
б) Р.Столлер;
в) С.Де Бовуар.
6.Хто вперше запровадив термін «фемінологія»:
а) Н. Коч;
б) С.Бем;
в) Р.Столлер.
7. Чи є дане твердження правильним: «Радикальний фемінізм бореться за
новий суспільний порядок, в якому передбачається відокремлене існування
жінок від чоловіків. Головним інструментом пригнічення жінок через
сексуальне рабство і насильне материнство в патріархальних структурах
суспільства вважається сім’я»?
а) так;
б) ні.
8. На думку англійського дослідника П. Голдберга включення жінки в
економічну модель перехідного періоду від Середньовіччя до нового часу
сприяли:
а) Хрестові походи;
б) Чорна Смерть;
в) Капіталізація суспільства.
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9. Що Ви розумієте під поняттям «Ліберальний шлюбний режим»?
а) можливість відкладати шлюб на пізній час;
б) одруження з представниками різних соціальних верств;
в) одруження з представниками різних соціальних конфесій.
10. Під терміном «буржуазна респектабельність» розуміється:
а) незалучення до виробничої діяльності буржуа власних дружин;
б) ведення жінками буржуа особистого господарства;
в) переписування майна буржуа на своїх дружин.
11. Перша країна, що надала жінкам цивільне право голосу була:
а) Нова Зеландія;
б) Сполучені Штати Америки;
в) Великобританія.
12 Яка з жінок-єретичок середньовічної Європи оголосила про своє право
на особливу інтерпретацію вчення Христа, котрого розуміла як
божественну особу, що не мала статі, але при цьому була більше
подібною до жінки, аніж до чоловіка?
а) Ж. Д’Арк;
б) Ю. Норіджська;
в) Л. Черета.
13. В якій середньовічній книзі описано ідеальне місто-прихисток для усіх
гідних жінок, які відчувають гніт і несправедливість у ставленні до себе з
боку чоловіків і суспільства?
а) «Книга про Град Жіночий»;
б) «Утопія»;
в) «Держава».
14. Кому належить теза «чоловік як норма, жінка як інше»?
а) С. де Бовуар;
б) К. Грушевській;
в) Л. Українці.
15. «Декларацію прав жінки і громадянки» було складено:
а) Олімпією де Гуж;
б) Мері Естел;
в) Христиною Пізанською.
16. Ідея одвічного українського матріархату у науковій літературі
представлена концептом:
а) Мавки;
б) Берегині;
в) Лади.
17. Яке з визначень найбільш точно окреслює предмет гендерної історії?
а) «історія формування і функціонування системи взаємовідносин і
взаємодій, що стратифікують суспільство за класовими ознаками, історію
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уявлень про «жіноче» і «чоловіче» як категорії расового ієрархічного
порядку, історію самоуявлень жінок»;
б) «історія формування і функціонування системи взаємовідносин і
взаємодій, що стратифікують суспільство за статевими ознаками, історію
уявлень про «жіноче» і «чоловіче» як категорії соціального ієрархічного
порядку, історію самоуявлень чоловіків, жінок і сексуальних меншин»;
в) «історія формування і функціонування системи взаємовідносин і
взаємодій, що стратифікують суспільство за соціальними ознаками,
історію уявлень про «жіноче» і «чоловіче» як категорії соціального
ієрархічного порядку, історію самоуявлень сексуальних меншин».
18. Матріархат – це універсальна історична стадія еволюції людства, за
якої владні функції та повноваження належать жінкам.
а) так;
б) ні.
19. Хто був основоположником теорії матріархату в українському
народознавстві ХІХ ст.?
а) В. Охрімович;
б) І. Франко;
в) М. Костомаров.
20. «Батьком» теорії матріархату був:
а) Й-Я. Баховен;
б) Ф. Енгельс;
в) Д. Дідро.
21. Який з напрямків дослідження жіночої історії в українській історичній
науці 1990-х рр.на думку сучасних науковців став найпотужнішим?
а) критика зарубіжних гендерних історичних досліджень;
б) дослідження історії сексуальних меншин;
в) біографії видатних українок.
22. Який з методів у дослідженні жіночої історії на сьогодні є найбільш
ефективним?
а) метод біографічного інтерв’ю;
б) метод історіографічного аналізу;
в) історико-генетичний метод.
23. Який з напрямків гендерних досліджень виник на середину 1970-х рр?
а) антропологія жінок;
б) суфражизм;
в) неофемінізм.
24. Головною метою «шістдесятниць» XX ст. стало.:
а) створення і визнання соціумом вільної, автономної жіночої особистості;
б) отримання жінками виборчих прав;
в) дозвіл одностатевих шлюбів.
25. До радикального крила фемінізму відносяться:
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а) К. Пальі;
б) Д.Скотт;
в) А. Дворкін.
26. Автором праці «Друга стать» є:
а) К. Хофф Соммерс;
б) С.де Бовуар;
в) М. Мід;
г) Олімпія де Гуж.
27. Який з чотирьох перерахованих напрямків фемінізму є зайвим?
а) радикальний;
б) анроцентричний;
в) соціалістичний;
г) ліберальний.
28. Мері О’Брайен, стверджує, що «чоловіки створили публічні громадські
інститути для контролю над поведінкою і діяльністю людей в першу чергу
тому, що відчували себе відстороненими від самого важливого природного
процесу людського життя…»:
а) влади над жінками;
б) постійних війн;
в) народження дітей.
29. Де відбулася перша конференція з прав жінок?
а) Париж;
б) Сенекі Фолз;
в) Женева.
30. На Міжнародній соціалістичній конференції в Копенгагені у 1910 році
було запропоновано щорічно проводити Міжнародний жіночий день під
гаслами боротьби за політичне і соціальне рівноправ’я. Цим днем
жіночої солідарності, який сприяв і залученню до боротьби жінокробітниць, стало 8 березня. Хто був автором даної пропозиції?
а) О. Колонтай;
б) С. Русова;
в) Р. Люксембург;
г) К. Цеткін.
31. У 1920 році Конгресом США була прийнята 19-а поправка до
Конституції. Що вона передбачала?
а) надавала право на вищу освіту;
б) надавала виборче право жінкам;
в) дозволяла здійснення абортів;
г) дозволяла жінкам служити в армії.
32. Який із запропонованих варіантів відповідає даному визначенню:
«Система влади та домінування чоловіків над жінками, що є завдяки дії
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суспільних, політичних, економічних інституцій джерелом гноблення жінок»
це:
а) «сексизм»;
б) «патріархат»;
в) «андроцентризм».
33. Одним з перших текстів, що містять твердження про рівність жінок і
чоловіків у контексті релігійних досягнень буддистського канону, що
датується VI ст. до нашої ери, в якому черниці розповідають про свої
намаганнях і досягнення на шляху до прозріння і звільнення є:
а) Тхерігатха;
б) Веди;
в) Санскрит.
34. Чи є правильним твердження: «У класичній Греції, де виробнича
діяльність зосереджувалася в домогосподарстві, сфера публічного, або
поліс, була суто політичною, і нею заправляла невелика група дорослих
громадян чоловічої статі. У Стародавньому Римі, з його чіткою концепцією
публічної влади, жінки були виключені з неї з усією визначеністю. Але вже в
каролінзький період, коли дійсним центром влади стала курія великого
феодала, а не держава, це розрізнення майже зникло, що практично звело
нанівець обмеження владних повноважень жінок-спадкоємиць»?
а) так;
б) ні.
35. Чи є правильним твердження: «В епоху Реформації релігія була
виключена із сфер, відкритих для прояву індивідуальних переваг і реалізації
здібностей жінок, для їхніх самостійних рішень і дій. Хоча жінки формально
не брали участь в розробці питань релігійної політики і в публічних
суперечках з питань релігії, проте, це була головна сфера життя, де вони
відповідали за себе самі. У них завжди передбачалася наявність релігійних
переконань, які могли спричинити за собою ситуацію конфлікту між двома
авторитетами - людськими судженнями і божими заповідями»?
а) так;
б) ні;
в) частково правильне.
36. Чи згодні Ви з твердженням, що «жінки королівської сім’ї не приймали
запропоновані політичні ролі спокійно, але знаходили способи висловити свої
думки так, щоб вони були більш прийнятні для представників суто чоловічий
державної та придворної ієрархії»?
а) так;
б) ні.
37. Поняття «цехова честь», «чоловіча солідарність» у середньовіччі
означали:
а) позбавлення жінок виборчих прав;
б) усунення жінок від економічної діяльності;
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в) сексуальну дискримінацію жінок.
38. Гендерні аспекти історії сімейного життя почали вивчатися:
а) з кінця ХІХ століття;
б) з 80-х років минулого століття;
в) після 2000 року.
39. Концепція, за якою соціальне становище жінок визначалося
комплексом, що складався з чотирьох структур: спосіб виробництва,
система відносин між статями, система соціалізації дітей і, нарешті, тип
відтворення населення, належить:
а) Е. Шортер;
б) Д. Мітчел;
в) Р. Стоун.
40. Вкажіть, представниками якого феміністичного напрямку є Д. Едіт
Сміт, Б. Фрідан, К. Міллет, А. Дворкін?
а) радикального;
б) ліберального;
в) соціалістичного.
41. Із запропонованого переліку оберіть працю автором якої була Крістіна
Хофф Соммерс:
а) «Друга стать»;
б) «Гендер – корисна категорія історичного аналізу»;
в) «Хто вкрав фемінізм?»
42. Яким був підхід при аналізі жіночого питання радянськими
істориками?
а) етнічний;
б) класовий;
в) гендерний.
43. Хто з істориків Російської імперії вперше запропонував нову
методологію вивчення історії жінки?
а) М. Карамзін;
б) Д. Мордовець;
в) М.Погодін.
44. Які з названих понять не відносяться до категоріального апарату
гендерної історії? Викресліть зайве:
Андрологія, гендерна ідентичність, гендерна роль, гендерні відносини,
гендерні норми, соціальна ситуація розвитку, сексизм, статевий
диморфізм, патріархат, гендерний дисплей.
45. Завершіть запропоноване висловлювання: «Предметом «андрології»
стала історія змін соціального статусу …. та їхніх функціональних ролей, це
історія очима …, написана з позицій усвідомленого … досвіду».
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46. Оцініть правильність висловлювань («+» (правильно)/ «-» (неправильно)):
«Дуже рідко маючи формальний авторитет, жінки дійсно використовували
ефективні канали неформального впливу. Влаштовуючи шлюби, вони
встановлювали нові сімейні зв’язки; обмінюючись інформацією і поширюючи
чутки, формували громадську думку; надаючи заступництво, допомагали
або перешкоджали чоловікам робити політичну кар’єру; беручи участь у
заворушеннях і повстаннях, перевіряли на міцність офіційні структури влади
і т.д».
47. Вставте пропущене слово на місце крапок у запропоноване
висловлювання: «Антропологи вже на зорі історичного розвитку, в усіх
суспільствах, де мало місце виділення публічної влади з приватної, фіксують
тенденцію до усунення … від цієї публічної влади».
48. Виправте неточність у визначені: «Фемінізм» – суспільно-політичний рух,
що виник у VІ ст., метою якого є надання всієї повноти виборчих прав всім
жінкам, яких дискримінують за ознакою статі, раси, орієнтації, віку,
етнічної приналежності, соціального статусу».
49. Яке з тверджень про залучення одружених жінок до економічної
діяльності періоду середньовіччя та нового часу є правильним?
1. «Створення робочих місць, можливість збільшити сімейний прибуток і
самостійно заробити собі на життя».
2. «Обмеження доступного жінкам простору господарської діяльності і як
наслідок втрата домогосподарствами виробничих функцій жіноча праця
втратила свою цінність».
а) тільки перше твердження правильне;
б) Ттільки друге твердження правильне;
в) обидва твердження правильні;
г) обидва твердження неправильні.
50. Яка з характеристик відповідає концепції ліберального фемінізму?
1. «Жіноче питання є для нас лише однією стороною соціального питання...
тому воно може знайти своє остаточне рішення лише зі знищенням
громадянських суперечностей і усуненням зла».
2. «Фемінізм орієнтується на досягнення чоловіків і жінок без радикальної
зміни патріархальної системи, за допомогою політичних і правових
реформ, а також використання лінійної взаємодії між чоловіками і жінками
як відправної точки, від якої розпочинається перетворення суспільства».
а) тільки перше твердження правильне;
б) тільки друге твердження правильне;
в) обидва твердження правильні;
г) обидва твердження неправильні.
51. Назвіть, яка з наведених характеристик правильно визначає гендерну
сутність європейського суспільства періоду середньовіччя та нового
часу?
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1. «Саме суспільство розумілося як сукупність домогосподарств, які
переважно формувалися навколо сімейної пари, або навколо овдовілої
половини».
2. «Саме суспільство розумілося як сукупність домогосподарств, які
переважно формувалися навколо чоловіка, або старшого сина».
а) тільки перше твердження правильне;
б) тільки друге твердження правильне;
б) обидва твердження правильні;
в) обидва твердження неправильні.
52. Чи є наступні твердження правильними?
1. «Гендерна історія була покликана поєднати історію жінок, історію
чоловіків, історію сексуальності та історію квір-спільнот».
2. «Категорія «стать» була визнана одним зі структурних економічних
принципів. Гендерні дослідження історичного минулого показали себе як
об’єднуюче наукове поле, як концепт, який підтверджував
поліцентричність навколишнього світу, плюралізм типів мислення,
множинність методів і підходів, за допомогою яких можна пізнавати і
минуле, і сучасне».
а) тільки перше твердження правильне;
б) тільки друге твердження правильне;
в) обидва твердження правильні;
г) обидва твердження неправильні.
53. Співвіднесіть імена авторів з назвами праць:
а) Келлі Джоан
1) Друга стать
б) Гобсбаум Ерік
2) Гендер: корисна категорія історичного аналізу
в) Скотт Джоан
3) Чи існував ренесанс для жінок?
г) Сімона де Бовуар 4) Нова жінка
54. Співвіднесіть імена діячів з приналежністю до феміністичного
напряму:
а) К. Міллет
1)
Ліберальний
б) М. Дейлі
2)
Радикальний
в) Г. Лернер
3)
Соціалістичний
55. Співвіднесіть імена науковців та громадських діячів з країнами, в яких
вони проживають та працюють:
а) С. де Бовуар
1) США
б) Д. Скотт
2) Україна
в) Н. Пушкарьова
3) Франція
г) О.Кісь
4) Росія
56. Які характерні риси були притаманні українській історичній та
етнографічній науці ХІХ ст.?
а) раціоналізм;
б) просвітництво;
в) скептицизм;
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г) романтизм.
57. Вкажіть характерні риси методологічної кризи фемінології:
а) методологічна невизначеність більшості дослідників;
б) висока соціальна роль напрямку дослідження;
в) відсутність апробованого методологічного інструментарію;
г) антропологізація історико-наукового пізнання;
д) історіографічна синергія здобутків методології західних істориків;
е) полілінійність та стадійність світової історії.
58. Встановіть логічну послідовність історіографічних та суспільних явищ:
а) гендерна історія;
б) суфражизм;
в) фемізм;
г) «Women history Studies».
59. Відновіть логічний ряд:
а) проголошення «Декларації прав жінки і громадянки»;
б) поява першої студентки у Ніжинській вищій школі;
в) проголошення «Декларації почуттів»;
г) виникнення «Руху за звільнення жінки».
60. Встановіть хронологічну послідовність виходу у світ наукових праць:
а) Scott J. W. Gender: A Useful category of historical analysis;
б) Kelly J. Women, History and Theory;
в) Smith H. Feminism and the Methodology of Women’s History;
г) Lerner G. New approaches to the study of women in American History.
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ГЕНДЕР У ПОВЕДІНКОВИХ НАУКАХ
Куравська Н. В. Тестові завдання до курсу «ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ»
1. Що із переліченого належить до завдань гендерної психології?
А) аналіз природи гендерних відмінностей;
Б) вивчення подібності в психологічних характеристиках чоловіків і жінок;
В) аналіз крос-культурних чинників конструювання гендеру;
Г) всі відповіді правильні.
2. Що із переліченого належить до методів дослідження в гендерній
психології?
А) загальнонаукові методи (аналіз, синтез, індукція і т.д.);
Б) опитування (усне, письмове, експертне і т.д.);
В) спостереження та експеримент;
Г) всі відповіді правильні.
3. Що із переліченого належить до головних напрямів дослідження в
гендерній психології?
А) формування самосвідомості;
Б) формування особистості;
В) формування гендерної ідентичності;
Г) всі відповіді правильні.
4. Як називаються упорядковані, схематичні, детерміновані культурою
уявлення особистості про світ, що заощаджують її зусилля при
сприйнятті складних соціальних об’єктів, захищають її цінності, позиції
та права?
А) аттитюди;
Б) стереотипи;
В) цінності;
Г) забобони.
5. Який вид гендерних стереотипів пов’язаний з уявленнями про те, що
жіноча праця повинна носити виконавський, обслуговуючий характер?
А) стереотипи маскулінності-фемінності;
Б) стереотипи, що стосуються змісту праці чоловіків і жінок;
В) стереотипи, пов’язані із закріпленням сімейних і професійних ролей;
Г) стереотипи, пов’язані з привабливістю.
6. Який вид гендерних стереотипів пов’язаний з уявленнями про те, що
жінка повинна бути покірною, залежною, емоційною?
А) стереотипи маскулінності-фемінності;
Б) стереотипи, що стосуються змісту праці чоловіків і жінок;
В) стереотипи, пов’язані із закріпленням сімейних і професійних ролей;
Г) стереотипи, пов’язані з привабливістю.
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7.

Як називається функція гендерних стереотипів, пов’язана
протиставленням «свого» і «чужого» за гендерною ознакою?
А) функція ідентифікації;
Б) афективна функція;
В) узагальнювальна функція;
Г) захисна функція;

із

8.

Як називається функція гендерних стереотипів, пов’язана із
нав’язуванням або нейтралізацією відповідних соціальних інститутів,
літератури, медіа, реклами?
А) пояснювальна функція;
Б) функція соціалізації;
В) регулятивна функція;
Г) трансляційна функція.

9. Що із переліченого належить до групи соціальних функцій гендерних
стереотипів?
А) трансляційна функція;
Б) узагальнювальна функція;
В) функція об’єднання;
Г) функція програмування;
10. Гендерні стереотипи – це ….
А) розуміння того, що означає бути чоловіком чи жінкою у суспільстві;
Б) суспільні уявлення, які найбільш повно втілюють моделі поведінки та
набори особистісних характеристик, зумовлених статтю;
В) сформовані суспільством в культурі узагальнені уявлення про те, як
повинні поводитися чоловіки й жінки;
Г) всі відповіді правильні.
11. Як називається функція гендерних стереотипів, пов’язана із
впорядкуванням інформації щодо гендерних ролей, норм, цінностей,
зразків поведінки чоловіків та жінок?
А) функція ідентифікації;
Б) афективна функція;
В) узагальнювальна функція;
Г) захисна функція.
12. Як називається функція гендерних стереотипів, пов’язана із
спрямуванням індивідів на освоєння певних видів занять та професій
відповідно до гендерних ролей?
А) пояснювальна функція;
Б) функція соціалізації;
В) регулятивна функція;
Г) трансляційна функція.
13. Що із переліченого належить до групи психологічних функцій
гендерних стереотипів?
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А) трансляційна функція;
Б) узагальнювальна функція;
В) функція об’єднання;
Г) функція програмування.
14. На якому етапі формування гендерної ідентичності дитина остаточно
усвідомлює незворотність статевої приналежності, а в поведінці
демонструє стихійну статеву сегрегацію?
А) 3-4 роки;
Б) 5-6 років;
В) молодший шкільний вік;
Г) підлітковий вік.
15. В якому віці закінчується формування статевої ідентичності?
А) кінець дошкільного віку;
Б) молодший шкільний вік;
В) підлітковий вік;
Г) ранній юнацький вік.
16. Що включає в себе когнітивний компонент структури гендерної
ідентичності?
А) усвідомлення своєї приналежності до певної статі;
Б) опис себе за допомогою категорій мужність-жіночність;
В) усвідомлення міри типовості-нетиповості своїх якостей як представника
певної гендерної групи;
Г) всі відповіді правильні.
17. Що включає в себе конативний компонент структури гендерної
ідентичності?
А) опис себе за допомогою категорій мужність-жіночність;
Б) оцінку рис особистості і особливостей рольової поведінки шляхом їх
співвіднесення з еталонними моделями маскулінності-фемінності;
В) самопрезентацію себе як представника певної гендерної групи;
Г) всі відповіді правильні.
18. За допомогою яких методів вивчають
особистості?
А) біографічний метод;
Б) контент-аналіз;
В) метод семантичного диференціалу;
Г) всі відповіді правильні.

гендерну

ідентичність

19. Неадекватна гендерна ідентичність характеризується….
А) задоволеністю власною статевою приналежністю, але без непохитного
бажання належати саме до цієї статі. Разом із цим, бажання змінити стать
відсутнє.
Б) повною задоволеністю власною статевою приналежністю з розумінням її
переваг та можливостей, а також відсутністю бажання її змінювати.
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В)

відсутністю задоволеності власною статевою приналежністю та
несформованістю розуміння особливостей і можливостей свого гендеру.
Г) негативним ставленням до своєї статевої приналежності, що породжує
відчуття незручності і незадоволеності, а тому викликає бажання змінити
свою стать на протилежну.
20. Амбівалентна гендерна ідентичність характеризується….
А) задоволеністю власною статевою приналежністю, але без непохитного
бажання належати саме до цієї статі. Разом із цим, бажання змінити стать
відсутнє.
Б) повною задоволеністю власною статевою приналежністю з розумінням її
переваг та можливостей, а також відсутністю бажання її змінювати.
В) відсутністю задоволеності власною статевою приналежністю та
несформованістю розуміння особливостей і можливостей свого гендеру.
Г) негативним ставленням до своєї статевої приналежності, що породжує
відчуття незручності і незадоволеності, а тому викликає бажання змінити
свою стать на протилежну.
21. Адекватна гендерна ідентичність характеризується….
А) задоволеністю власною статевою приналежністю, але без непохитного
бажання належати саме до цієї статі. Разом із цим, бажання змінити стать
відсутнє.
Б) повною задоволеністю власною статевою приналежністю з розумінням її
переваг та можливостей, а також відсутністю бажання її змінювати.
В) відсутністю задоволеності власною статевою приналежністю та
несформованістю розуміння особливостей і можливостей свого гендеру.
Г) негативним ставленням до своєї статевої приналежності, що породжує
відчуття незручності і незадоволеності, а тому викликає бажання змінити
свою стать на протилежну.
22. Індиферентна гендерна ідентичність характеризується….
А) задоволеністю власною статевою приналежністю, але без непохитного
бажання належати саме до цієї статі. Разом із цим, бажання змінити стать
відсутнє.
Б) повною задоволеністю власною статевою приналежністю з розумінням її
переваг та можливостей, а також відсутністю бажання її змінювати.
В) відсутністю задоволеності власною статевою приналежністю та
несформованістю розуміння особливостей і можливостей свого гендеру.
Г) негативним ставленням до своєї статевої приналежності, що породжує
відчуття незручності і незадоволеності, а тому викликає бажання змінити
свою стать на протилежну.
23. Як називають осіб, які повністю відкидають свою стать і ґендерний
статус та домагаються їхньої зміни, включаючи відповідну хірургічну
операцію?
А) гомосексуали;
Б) бігендери;
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В) трансвестити;
Г) транссексуали.
24. Як називається соціально-психологічний процес формування гендерної
ролі, що виражається у засвоєнні чоловіком або жінкою протилежних
для них моделей фемінності або маскулінності?
А) гендерна дисфорія;
Б) гендерна аномалія;
В) гендерна інверсія;
Г) трансгендерність.
25. В якому віці дитина починає «приміряти» на себе статеву роль,
ідентифікуючись із емоційно значущим дорослим?
А) 2-3 роки;
Б) 3-4 роки;
В) 5-6 років;
Г) 7-10 років.
26. На якому етапі формування гендерної ідентичності сексуальні девіації
стають очевидними?
А) 3-4 роки;
Б) 5-6 років;
В) молодший шкільний вік;
Г) підлітковий вік.
27. Як називаються особи із рухомою гендерною ідентичністю, які
відчувають себе то чоловіком, то жінкою, незважаючи на біологічну
стать, і можуть мати будь-яку сексуальну орієнтацію?
А) гомосексуали;
Б) бігендери;
В) трансвестити;
Г) транссексуали.
28. Гендерна соціалізація – це …
А) процес засвоєння соціальних норм, правил та особливостей поведінки;
Б) процес засвоєння і відтворення гендерних моделей поведінки;
В) процес включення в ціннісно-нормативну систему людини
соціокультурної складової;
Г) всі відповіді правильні.
29. Що характеризує адаптивну фазу гендерної соціалізації?
А) зовнішнє підкорення гендерним нормам і очікуванням;
Б) сутнісне засвоєння чоловічих і жіночих ролей;
В) формування внутрішнього схвалення гендерних ролей;
Г) інтеріоризація гендерних стереотипів.
30. Що характеризує фазу інтеріоризації в гендерній соціалізації?
А) зовнішнє підкорення гендерним нормам і очікуванням;
Б) сутнісне засвоєння чоловічих і жіночих ролей;
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В) пізнання гендерних відмінностей у поведінці;
Г) відтворення гендерних стереотипів у поведінці з метою отримання
схвалення.
31. Що із переліченого належить до механізмів гендерної соціалізації?
А) адаптація;
Б) рефлексія;
В) спрямування;
Г) емпатія.
32. Батьки, брати, сестри, друзі, вчителі є агентами…
А) первинної соціалізації;
Б) повторної соціалізації;
В) наступної соціалізації;
Г) вторинної соціалізації.
33. Що із переліченого належить до ознак гендерної дискримінації?
А) привілеї за ознакою статі;
Б) обмеження визнання досягнень людини, засноване на її статевій
приналежності;
В) нерівні для чоловіків і жінок можливості у працевлаштуванні;
Г) всі відповіді правильні.
34. Що із переліченого належить до індикаторів дискримінації?
А) наявність порушення прав і свобод;
Б) наявність певної юридично захищеної ознаки, на підставі якої відбувається
розрізнення;
В) відсутність правомірної, об’єктивно обґрунтованої мети, для досягнення
якої проводиться розрізнення;
Г) всі відповіді правильні.
35. Сексизм – це….
А) соціальні стереотипи, перконання і вірування, які утверджують перевагу
однієї статі над іншою і тим самим обґрунтовують соціальну нерівність
чоловіків і жінок;
Б) ідеологія і практика дискримінації людей за ознакою статі, заснована на
установках або переконаннях, відповідно до яких жінкам (або чоловікам)
помилково приписують певні риси або заперечують їх наявність;
В) реалізація в поведінці невиправдано негативної установки стосовно жінок
(чоловіків);
Г) всі відповіді правильні.
36. Як називається явище, яке виражається у вербалізації упередженого
ставлення до представників певної статі?
А) сексизм;
Б) гендерні стереотипи;
В) гендерна нерівність;
Г) інтолерантність.
47

База тестових завдань

37. Як називається форма гендерних упереджень, пов’язана із втіленими в
життя агресивними намірами стосовно представників певної статі?
А) вербальне вираження антипатії;
Б) невербальне вираження антипатії;
В) гендерне насильство;
Г) дискримінація членів певної групи за ознакою статі.
38. Неосексизм – це…
А) вид сексизму, який трансформувався з відкритого ворожого упередження
щодо жінок у більш прихований, важковловимий тип;
Б) вид сексизму, який включає в себе дискримінацію людей за ознакою статі
на рівні суспільства та його головних інститутів;
В) вид сексизму, який включає в себе дискримінаційні установки до власної
статі, при якому людина сама їх поділяє та транслює у своїй поведінці;
Г) всі відповіді правильні.
39. Як називається вид гендерно-рольових дисгармоній, які виражаються
через невідповідність гендерної ролі віковій стадії гендерного розвитку?
А) гендерно-рольова недостатність;
Б) гендерно-рольовий дефіцит;
В) гендерно-рольовий інфантилізм;
Г) гендерно-рольовий конфлікт.
40. Як називається вид гендерно-рольових дисгармоній, які виражаються у
затримці рольового розвитку, блокуванні важливих потреб у рольовому
розвитку, внаслідок чого гендерна роль не формується, або розвивається
в скороченому вигляді?
А) атрофія гендерної ролі;
Б) гендерно-рольовий дефіцит;
В) гендерно-рольовий інфантилізм;
Г) гендерно-рольовий конфлікт.
41. Як називається форма дискримінації, яка має місце при
необґрунтованому, беззаконному та упередженому ставленні до особи,
що призводить до порушення її основних прав і свобод?
А) позитивна;
Б) непряма;
В) пряма;
Г) негативна.
42. Як називається тип особистості-насильника в сім’ї, який ставиться до
членів своєї сім’ї як до власності?
А) сексуально нерозбірливий тип;
Б) регресивний тип;
В) неадекватний тип;
Г) морально нерозбірливий тип.
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43. Як називається тип особистості-насильника в сім’ї, який
характеризується брутальним типом поведінки й жорстоким ставленням
до членів своєї сім’ї?
А) сексуально нерозбірливий тип;
Б) неадекватний тип;
В) регресивний тип;
Г) морально нерозбірливий тип.
44. На якій фазі формування мобінгу відбувається підвищення агресії,
зростання незадоволеності, внаслідок чого переслідувачі спочатку
«ненавидять» в жертві окремі риси, а згодом – її в цілому?
А) базовий конфлікт;
Б) міжособистісний конфлікт;
В) особистісний конфлікт;
Г) вторинний конфлікт.
45. Як називається рольова модель жіночої гендерної ідентичності, згідно з
якою жінка сприймається виключно як об’єкт чоловічого естетичного
та еротичного задоволення?
А) «ділова жінка»;
Б) «феміністка»;
В) «берегиня»;
Г) «барбі».
46. Що із переліченого належить до гендерних норм чоловічої ролі?
А) норма емоційної черствості;
Б) норма успішності;
В) норма жіночності;
Г) всі відповіді правильні.
47. Як називається гендерна норма чоловічої ролі, суть якої полягає у
переконанні, що чоловікам слід уникати специфічно жіночих занять,
видів діяльності і моделей поведінки?
А) норма емоційної твердості;
Б) норма успішності;
В) норма фізичної твердості;
Г) норма антижіночності.
48. Як називається гендерна норма чоловічої ролі, згідно з якою чоловік не
повинен виявляти свої почуття і розв’язувати свої проблеми із
залученням сторонньої допомоги?
А) норма емоційної твердості;
Б) норма розумової твердості;
В) норма успішності;
Г) норма фізичної твердості.
49. Яким поняттям позначається психологічний стан, який виникає за
неможливості неухильно підтримувати стандарт традиційної чоловічої
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ролі або за необхідності проявляти поведінку, характерну для жіночої
ролі?
А) гендерно-рольовий конфлікт;
Б) гендерно-рольовий стрес;
В) гендерно-рольовий інфантилізм;
Г) гендерно-рольова недостатність.
50. Що із переліченого належить до причин гендерно-рольових
конфліктів?
А) несумісність ролей, які доводиться виконувати людині;
Б) суперечності між роллю, яку необхідно виконувати, і рольовою Яконцепцією особистості;
В) суперечності між рольовою поведінкою і рольовими очікуваннями;
Г) всі відповіді правильні.
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Щотка О. П. Тестові завдання до курсу «ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ»
Виберіть правильні відповіді:
1. Яке з визначень найбільш точно окреслює предмет гендерної психології?
а) закономірності соціального конструювання гендеру;
б) психологічні відмінності між чоловіками та жінками;
в) психологічні закономірності формування та вияву гендеру у взаємодії;
г) психологічні характеристики, які є наслідком гендерної соціалізації.
2. Який розділ гендерної психології вивчає механізми формування відчуття
свого жіночого чи чоловічого тіла, усвідомлення своєї належності до
певної статі у соціальному контексті?
а) методологія та теорія гендерної психології;
б) психологія гендерних відмінностей;
в) психологія гендерних характеристик особистості;
г) психологія гендерної соціалізації; д) прикладна гендерна психологія.
3. Методологічною основою сучасних досліджень гендеру є:
а) соціально-конструктивістський підхід;
б) статево-рольовий підхід.
4. Які з названих висловлювань розкривають сутність феміністичної
критики психології?
а) викриття сексистської налаштованості психологічних теорій;
б) критика нехтування психологією соціального контексту життя жінок;
в) недооцінка внутрішніх детермінант так званого «жіночого характеру».
5. Гендерна психологія, як окрема наукова галузь, сформована:
а) наприкінці ХІХ ст.;
б) повоєнні 40-50 роки ХХ століття;
в) 70-ті роки ХХ століття;
г) 90-ті роки минулого століття.
6. Ідею якого феміністського підходу передає теза: «Жінки можуть
відрізнятися від чоловіків, а можуть не відрізнятися. Тільки точні
вимірювання можуть довести подібність та відмінність»?
а) підхід з точки зору фемінізму;
б) феміністичний емпіричний підхід;
в) феміністський конструктивістський підхід.
7. Чи згодні Ви з твердженням, що основне завдання сучасної гендерної
психології – виявлення психологічних відмінностей між чоловіками та
жінками?
а) так;
б) ні.
8. Яка «хвиля» фемінізму привертає увагу до неоднорідності жіночого
досвіду та ментальних засад гендерної нерівності?
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а) перша;
б) друга;
в) третя.
9. У психологічний оберт поняття «гендер» ввів:
а) Дж.Мані;
б) Р.Столлер;
в) С.Бем;
г) С.Де Бовуар.
10. Визначте положення, що не відноситься до статево-рольового підходу:
а) статеві ролі не пов’язані з біологічною основою;
б) жіночі та чоловічі ролі є взаємодоповнюваними;
в) гендерні ролі формуються в процесі ранньої гендерної соціалізації;
г) основне середовище гендерної соціалізації – це родина;
д) культурні стереотипи й особистий досвід є орієнтирами для гендерного
виховання.
11. С.Бем назвала «гендерною лінзою» певні мисленнєві настанови і до них
віднесла:
а) андроцентризм;
б) гендерна поляризація;
в) біологічний есенціалізм;
д) статевий диморфізм.
12. Основними теоретичними джерелами некласичного розуміння гендеру
є:
а) соціальний конструктивізм П.Бергера та Т.Лукмана;
б) структурний функціоналізм Т. Парсонса і Р. Бейлса;
в) етнометодологія Гарфінкеля;
г) драматургічний інтеракціонізм І.Гофмана.
13. Яка з характеристик не відповідає некласичному розумінню гендеру?
а) мовна детермінованість;
б) пов’язаність з ситуаціями спілкування;
в) активна участь людини у його творенні;
г) множинність;
д) нормативність.
14. Детермінована культурою
характеристик особистості – це:
а) гендерна схема;
б) гендерна атрибуція;
в) гендерний дисплей.

форма

самопрезентації

15. Засновниками «Нової психології статі» на Заході вважають:
а) С.Бем;
б) Дж. Стоккард та М. Джонсон;
в) І.Гофмана.
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16. Психологічна теорія гендеру, що акцентує увагу на засвоєнні дітьми
моделі батьківської поведінки і підкреслює вплив мікросередовища та
соціальних норм на зовнішню статево-рольову поведінку:
а) теорія психоаналізу;
б) когнітивна теорія;
в) теорія научіння;
г) «нова психологія статі».
17. Назвіть, яка з наведених характеристик правильно визначає
можливості якісного дослідження:
а) форма дослідження, що відповідає вимогам валідності, надійності та
структурованості і дає можливість отримати строго об’єктивні, кількісно
виражені дані, які підлягають подальшій психологічній інтерпретації;
б) форма дослідження, що намагається створити цілісне уявлення про явище,
орієнтована на глибинне розуміння явища, його складності, забезпечує
його грубий опис;
в) форма дослідження, яка дозволяє визначити взаємозв’язки між гендерними
характеристиками особистості та культурним контекстом.
18. Який метод обрали дослідники у наведеному нижче прикладі?
Burgess, Stermer, & Burgess виходили з ідеї, що зображення чоловіків та
жінок у відеоіграх є важливим з огляду на те, що це одна з найпоширеніших
форм розваг для дітей. Вони досліджували людські персонажі, зображені на
225 обкладинках відеоігор (N=173 людських персонажа). Основні моменти
їхнього аналізу полягали у тому, що чоловічі персонажі були швидшими, ніж
жіночі, а зображення жіночих персонажів були більш сексуально
об’єктивованими. Наприклад, майже половина жіночих персонажів (46%) були
зображені як «грудасті» або «супер-грудасті», тоді як тільки близько 25%
чоловічих персонажів були зображені як «мускулисті» або «супер-мускулисті».
Нарешті, чоловічих персонажів зображували як жорстоких з імовірністю у
чотири рази більшою, ніж жіночі персонажі. Що це за метод дослідження?
а) мета-аналіз;
б) контент-аналіз;
в) дискурс-аналіз.
19. Провідним методом кількісних досліджень у гендерній психології є:
а) експеримент; б) тестування; в) спостереження; г) анкетування.
20. Який метод дозволяє заглибитися в складний процес, у психологію
однієї особи чи якоїсь групи людей, детально вивчити подію, яка має
соціальні та міжособистісні наслідки?
а) кейс-стади; б) фокус-група; в) інтерв’ю; г) тест.
21. Який з названих методів не відноситься до групи якісних методів
дослідження?
а) дискурс-аналіз; б) кейс-стаді;
в) проективна техніка; г) наративний метод.
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22. Яких вимог необхідно дотримуватися при організації якісного
дослідження гендеру?
а) будувати стосунки з досліджуваними на основі рівності;
б) рефлексувати свій гендерний досвід;
в) дотримуватися ціннісно нейтральної позиції.
23. Фаза гендерної соціалізації, що забезпечує зовнішнє пристосування до
гендерних стосунків – це:
а) інтеріоризація; б) адаптація.
24. Гендерна ресоціалізація:
а) заміна раніше прийнятих гендерних цінностей і моделей на нові;
б) втрата індивідом свого гендерного досвіду з певних причин, що
відображається на життєдіяльності та самореалізації;
в) сутнісне засвоєння індивідом гендерних еталонів, норм та моделей.
25. Визначте, який з названих теоретичних підходів основним механізмом
гендерної соціалізації вважає ідентифікацію дитини з одним із батьків
тієї ж статі:
а) психоаналіз; б) теорія научіння; в) когнітивна теорія;
г) теорія гендерних схем; д) «Нова психологія статі».
26. Визначте, який з названих теоретичних підходів основним механізмом
гендерної соціалізації вважає усвідомлення та розуміння дитиною
гендерних норм, еталонів, очікувань:
а) психоаналіз; б) теорія научіння; в) когнітивна теорія;
г) теорія гендерних схем; д) «Нова психологія статі».
27. Визначте, який з названих теоретичних підходів основним механізмом
гендерної соціалізації вважає орієнтацію людини відповідати гендерним
очікуванням суспільства:
а) психоаналіз; б) теорія научіння; в) когнітивна теорія;
г) теорія гендерних схем; д) «Нова психологія статі».
28. Диференціальним посиленням називають такий механізм соціалізації, в
ході якого:
а) поведінка, прийнятна з точки зору суспільства для людини певної
біологічної статі, винагороджується, а неприйнятна – карається;
б) поведінка, прийнятна з точки зору суспільства для людини певної
біологічної статі, винагороджується;
в) винагороджується поведінка, яка сприяє самореалізації людини відповідно
до її статі.
29. Основними теоретичними джерелами «Нової психології статі» є:
а) роботи Е. Маккобі і К. Джеклін; б) дослідження Дж. Мані і А. Ерхарда;
в) теорія А. Іглі; г) концепція андрогінії С. Бем.
30. Переважне спілкування із представниками/-цями своєї статі й
обмеження контактів з представниками/-цями протилежної статі
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спостерігається в дитячих іграх без участі дорослих, а у дорослому віці —
у дружніх і ділових стосунках:
а) диференціальне моделювання;
б) гендерна сегрегація; в) гендерна інтеграція.
31. Хто жорсткіший у плані контролю за нормативністю гендерної
поведінки?
а) дитяча субкультура; б) культура дорослих.
32. Психологічна теорія гендеру, що акцентує увагу на засвоєнні дітьми
моделі батьківської поведінки і підкреслює вплив мікросередовища та
соціальних норм на зовнішню статево-рольову поведінку:
а) психоаналіз; б) Теорія научіння; в) Когнітивна теорія;
г) Теорія гендерних схем; д) «Нова психологія статі».
33. Які агенти гендерної соціалізації найбільш дієві в дитинстві?
а) батьки; б) сиблінги; в) ровесники; г) навчальні заклади; д) ЗМІ.
34. Назвіть, яка з наведених характеристик правильно визначає поняття
«гетеросексизм»:
а) ідеологія, яка заперечує, принижує і стигматизує будь-які не
гетеросексуальні форми поведінки, ідентичності, відносини або громади;
б) негативне, упереджене ставлення до людини на основі її сексуальної
орієнтації;
в) страх перед гомосексуальністю та перед спілкуванням з людьми
нетрадиційної сексуальної орієнтації.
35. Різновид сексизму, що виявляється в упередженому ставленні до
можливостей жінок (їх компетентності, інтелекту, лідерства), порівняно
з чоловіками?
а) ворожий сексизм; б) доброзичливий сексизм; в) дискурс-аналіз.
36. Чи можна розглядати як сексизм поведінку чоловіка,
розплачується в ресторані за спільну з жінкою вечерю?
а) так; б) ні.

який

37. Який рівень аналізу гендерної ролі дозволяє розкрити специфіку
соціального становища жінки (типові види діяльності, соціальний
статус, масові уявлення про жінку) через співвіднесення її зі статусом
чоловіка в рамках конкретного суспільства?
а) соціальний; б) міжособистісний; в) особистісний.
38. В якому рядку правильно перераховані основні норми чоловічої
гендерної ролі?
а) успішність; фізична, розумова, емоційна твердість; антижіночність;
б) успішність; фізична, розумова твердість; емоційність, антижіночність;
в) успішність; фізична, розумова твердість; емоційність.
39. Яка функція стереотипу полягає у спрощенні і систематизації знання,
допомагає економити зусилля індивіда при сприйнятті складних
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об’єктів, дозволяє інтерпретувати поведінку іншого,
передбачати її в подальшому?
а) когнітивна; б) захисна; в) консолідуюча; г) контролююча.

а

також

40. Який з названих компонентів стереотипу забезпечує орієнтацію людини
у змісті очікувань від неї як від жінки/чоловіка?
а) описовий; б) наказовий.
41. Зниження жінкою рівня своїх здібностей та професійної компетентності
попри високі досягнення, а також знецінення досягнутих результатів
відбувається під дією:
а) страху успіху; б) потреби в досягненнях; в) потреби в уникненні невдачі.
42. Який з трьох різновидів рольових конфліктів для жінок пов’язаний з
рольовим перенавантаженням?
а) рольовий конфлікт множинності ролей; б) конфлікт «страх успіху»;
в) екзистенційно-гендерний конфлікт.
43. Усвідомлення приналежності до певної статі і опис
використанням категорій мужності / жіночності – це функція:
а) когнітивного компоненту; б) афективного компоненту;
в) конативного компоненту.

себе

з

44. Функцією якого компоненту є презентація самого себе як представника
гендерної групи, способів розв’язання криз ідентичності на основі
виборів варіантів поведінки відповідно до особистісно значущих цілей і
цінностей?
а) когнітивного компоненту; б) афективного компоненту;
в) конативного компоненту.
45. Оцінка психологічних рис і особливостей рольової поведінки на основі
їх співвіднесення з еталонними моделями маскулінності / фемінності
виявляється через дію:
а) когнітивного компоненту; б) афективного компоненту;
в) конативного компоненту.
46. Якщо людина ідентифікується із стандартами іншої статі, то її
ідетичність є:
а) традиційною; б) ізомерною;
в) недиференційованою; г) андрогінною.
47. Здатність усвідомлено визначати стать оточуючих людей на основі
зовнішніх, випадкових ознак виникає у дітей у віці:
а) до пітора року; б) 3-4 роки; в) 5-6 років;
г) 6-7 років; д) молодшому шкільному віці.
48. Чи правильним є твердження: «Жінки
трансформаційного лідерства, ніж чоловіки»?
а) так; б) ні.
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49. Бар’єр, який обмежує кар’єрне просування жінок певною сходинкою в
кар’єрі, безвідносно до їх професійних якостей, – це:
а) страх успіху; б) скляна стеля; в) дискримінація.
50. Гендерні аспекти лідерства почали вивчати:
а) з 70-х років минулого століття; б) з 90-х років минулого століття;
в) після 2000 року.
51. Відмінності в стилі керівництва жінок та чоловіків вивчають у
напрямі:
а) дослідження поведінки лідера залежно від статі;
б) дослідження гендерної ідентичності лідера;
в) крос-культурні дослідження гендерних аспектів лідерства;
г) дослідження особистості лідерів різної статі;
д) дослідження психологічних перешкод для лідерства жінок.
52. Чи згодні Ви з твердженням, що трансформаційне лідерство частіше
зустрічається серед жінок?
а) так; б) ні.
53. Концепція, згідно до якої сприйняття лідера, у тому числі і його
ефективності, залежить, перш за все, від його статі, належить:
а) Б. Гутек; б) Дж.Боумену; в) Р.Кентер; г) Дж. Бергер; д) Е.Іглі.
54. Яка з гендерних теорій лідерства стверджує, що жінка, щоб отримати
менеджерську посаду, повинна продемонструвати набагато вищу
компетентність, ніж чоловік, щоб зняти вплив упереджень щодо неї?
а) концепція «гендерного потоку»; б) теорія гендерної відбору лідерів;
в) концепція токенізму; г) статусна теорія; д) теорія рольової конгруентності.
55. Відмітьте напрями формування лідерського потенціалу жінок:
а) усвідомлення значущості для себе лідерства в кар’єрі;
б) орієнтація в моделях лідерства; в) ідентифікація з роллю лідера;
г) засвоєння гендерних норм; д) рефлексія гендерних стереотипів.
56. Яка з гендерних теорій лідерства стверджує, що, оскільки, згідно зі
стереотипами роль лідера є маскулінною, жінки-лідери будуть відчувати
конфлікт між гендерною та лідерською ролями?
а) концепція «гендерного потоку»; б) теорія гендерного відбору лідерів;
в) концепція токенізму; г) статусна теорія; д) теорія рольової конгруентності.
57. Кого можна віднести до токенів в організаціях?
а) чисельну більшість; б) символічну меншість; в) жінок.
58. У якому рядку правильно перераховані чинники, що визначають
тяжкість наслідків насильства?
а) індивідуальні особливості жертви та насильника, тривалість, частота та
тяжкість зловживань, реакція близьких оточуючих;
б) вік жертви, тривалість зловживань, реакція близьких оточуючих, рівень
інтелектуального розвитку дитини;
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в) індивідуальні особливості жертви, частота та тяжкість зловживань, реакція
оточуючих.
59. Один із неконструктивних механізмів захисту, що відгороджує жертву
насильства від травматичних переживань, спогадів таким чином, що
певні психічні процеси, які зазвичай є інтегрованими, діють відокремлено та знаходяться поза зоною свідомого контролю індивіда, – це:
а) дисоціація; б) заперечення; в) ізоляція.
60. Умисне маніпулювання людиною як об’єктом, ігнорування її
суб’єктивних характеристик (свободи, достоїнства, прав тощо), що
руйнує стосунки прихильності між людьми, або, навпаки, таке, що
фіксує ці стосунки і призводить до різних деформацій та порушень
психічного (поведінкового, інтелектуального, емоційного, вольового,
комунікативного та особистісного) розвитку, – це:
а) фізичне насильство; б) сексуальне насильство;
в) психологічне насильство; г) нехтування.
61. Поняття психологічне насильство є ширшим, ніж поняття фізичне
насильство:
а) так; б) ні.
62. У якій із названих позицій свідок переживає найбільший емоційний
стрес?
а) свідок розуміє ситуацію і на цій основі здійснює компетентне втручання;
б) свідок втручається у ситуацію без достатнього її розуміння;
в) свідок не має достатнього розуміння ситуації і не втручається у неї;
г) свідок розуміє ситуацію, але не відчуває сили щось змінити у ній.
63. Дослідження взаємозв’язку мови та гендеру було розпочато у:
а) 60-ті роки минулого століття; б) 70-80-ті роки минулого століття;
в) 90-ті роки минулого століття.
64. Нерозуміння між статями в теорії лінгвістичних гендерних субкультур,
пояснюється:
а) умовами соціалізації в гомогенних за статтю групах;
б) гендерною нерівністю; в) дефіцитом вербальних здібностей у жінок.
65. Який з поглядів відповідає сучасному розумінню взаємозв’язку мови та
гендеру?
а) гендер передує мовному оформленню;
б) гендер є продуктом дискурсу.
66. Певна послідовність взаємопов’язаних мовленнєвих актів – це:
а) дискурс: б) мова; в) мовлення; г) мовна ідентичність.
67. Відмітьте функцію пліток, як жіночої вербальної практики:
а) стабілізація групи; б) вияв агресії;
в) ідентифікація із значущими фігурами; г) домагання на статус.
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68. Жіноча вербальна практика, яка описується як поведінка, орієнтована
на потреби інших і спрямована на досягнення консенсусу і гарних
робочих відносин, що може допомогти просунути головні цілі організації,
– це:
а) реляційна розмова; б) плітки; в) активне слухання.
69. В якому відношенні знаходяться пари наступних понять?

АБ

1

А

2

Б

Б

А
А

3

А

Б
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Встановіть відповідність:
А) гендерологія – Б) гендерна психологія;
А) гендерна ідентичність – Б) статева ідентичність;
А) гендерний стереотип – Б) гендерна роль;
А) стать – Б) гендер;

Б

5

1
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3
4
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70. Які з названих понять не відносяться до категоріального апарату
гендерної психології? Викресліть зайве:
Андрогенія, гендерна ідентичність, гендерна роль, гендерні відносини,
велика соціальна група, гендерні норми, соціальна ситуація розвитку,
сексизм, статевий диморфізм, гендерна взаємодія, гендерний дисплей.
71. Завершіть запропоновані висловлювання правильно:
«Метод отримання інформації у ході усного безпосереднього спілкування,
що передбачає реєстрацію і аналіз відповідей на запитання, а також
вивчення особливостей невербального спілкування – це …».
«Комбінування якісних і кількісних методів, що приводить до з’єднання
переваг обох методологій, і як наслідок, – одержання більш надійних
даних, – це …».
«Комплексну характеристику психодіагностичної методики, яка вказує на
обґрунтованість і ефективність її застосування, називають...».
«Зафіксована в культурі сукупність особистісних якостей і способів
соціальної взаємодії, з якою співвідносить себе кожен індивід певної статі,
впорядковує і типізує індивідуальний досвід, а також організовує і типізує
поведінку чоловіків і жінок, – це...».
«Тип гендерної ідентичності, який є наслідком поєднання стандартів
фемінності та маскулінності, – це …».
«Соціально конструйовані категорії «маскулінності» і «фемінності», які
підтверджуються різною (в залежності від статі) поведінкою, різним
розподілом всередині соціальних ролей і статусів, підтримуються
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психологічними потребами людини поводитися в соціально бажаній
манері та відчувати свою цілісність і несуперечливість – це …».
«Усвідомлення людиною своїх сексуальних переваг, віднесення людиною
себе до гетеро-, гомо- чи бісексуальності – це …».
«Механізм відтворення гендерної системи, побудованої на домінуванні
чоловіків над жінками та біполярності гендерів, – це…».
72. Оцініть правильність висловлювань («+» правильно/ «–» неправильно):
«Соціальне конструювання гендеру відбувається за активної участі
особистості в створенні гендерних відносин».
«Процес конструювання гендеру – це процес засвоєння особистістю
культурних норм та правил, що стосуються статі».
«Уест та Зімерман вважають, що ми з дитинства навчаємося створювати
свою гендерно відповідну поведінку у взаємодії та слідкувати за виявами
такої у інших».
«Квір-ідентичність та гомосексуальна ідентичність є синонімічними
поняттями».
«Концепція культури зґвалтування розглядає сексуальне насильство як
частину великої культури, яка нормалізує і раціоналізує насильство».
«Феміністичні принципи психотерапії передбачають нейтральність
психотерапевта та не надають значення політичній природі
психотерапевтичної роботи і владній позиції психотерапевта».
73. Вставте пропущені слова на місце крапок у визначення:
«В межах …. хвилі фемінізму підкреслюється, що досягнення рівних прав не
завжди передбачає досягнення рівних можливостей. Завдання жіночого
руху – озвучити особливу жіночу позицію, розкрити нерівності, вплетені в
наше повсякденне життя».
«Експеримент – це провідний метод психологічних досліджень,
спрямований на виявлення ... залежностей».
«Період первинної соціалізації пов’язаний в основному з … механізмами
засвоєння культури».
«З точки зору теорії …. статева типізація здійснюється завдяки здатності
дітей групувати та переробляти інформацію, тобто готовності засвоювати
інформацію про себе у контексті понять маскулінності / фемінності».
«…– практика, за допомогою якої одній людині віддається перевага над
іншою за статевою ознакою».
«Лідерство, яке втілює ідею …, називається трансформаційним. Воно
пов’язане з індивідуальним підходом, турботою про розвиток, мотивацією,
увагою до іншого».
74. Виправте неточність у визначеннях:
«Фемінізм – це філософська концепція, що становить основу соціальнополітичного, культурного, інтелектуального руху, спрямованого на
забезпечення домінування жінок над чоловіками в усіх сферах суспільного
життя».
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«Гендер – це біосоціальний конструкт, що представляє собою задані
характеристики так званої «чоловічої» та «жіночої» поведінки, стилю і
способу життя, норм, уподобань, життєвих прагнень».
«Гендерна соціалізація – результат засвоєння норм, правил поведінки,
соціальних установок відповідно до культурних уявлень про роль,
становище і призначення чоловіка і жінки в суспільстві».
«Гендерна ідентичність – базова структура соціальної ідентичності, що
характеризує людину з точки зору її належності до чоловічої або жіночої
групи, при цьому не важливо, як сама людина себе категоризує».
«Страх успіху у жінок – це переживання, пов’язані з неможливістю успіху
для жінки».
«Андроцентризм – глибинна культурна традиція, що не зводить
загальнолюдську суб’єктивність до єдиної чоловічої норми, а репрезентує
інші суб’єктивності».
75. З’єднайте стрілками характеристику та методику, встановивши між
ними взаємозв’язок. У лівому стовпці перераховані гендерні
характеристики особистості, а у правому – конкретні психодіагностичні
методики:
Характеристика:
Методика:
1) гендерна ідентичність
а) статево-рольовий опитувальник С. Бем;
2) сексуальна орієнтація
б) шкала статево-рольової поведінки;
3) гендерна роль
в) шкали А. Кінзі та Ф. Клайна.
76. З’єднайте стрілками стереотип та характеристику, встановивши між
ними взаємозв’язок. У лівому ряду перераховані різновиди стереотипів, а
у правому – їхні характеристики:
Стереотипи:
Характеристики:
1) стереотипи фемінності
а) приписують те, що для жінок головними
та маскулінності
соціальними ролями є сімейні ролі (мати,
господиня), для чоловіків – професійні;
2) стереотипи сімейних та
б) приписують те, що покликанням жінок є
професійних ролей
експресивна сфера діяльності, а чоловіків
– інструментальна;
3) стереотипи, пов’язані з
в) приписують людям думку про соматичні,
діяльністю чоловіків та
психологічні та поведінкові якості,
жінок
властиві чоловікам та жінкам.
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1. Оберіть твердження, яке розкриває поняття «гендерний розрив на ринку
праці»:
А) нерівні результати, досягнуті жінками та чоловіками на ринку праці, а
також обмежений доступ жінок до прав та активів у всьому світі;
Б) соціальний чи соціально-психологічний феномен, в основі якого лежать
гендерні стереотипи щодо професійних можливостей та компетенцій
чоловіків та жінок, їх норми поведінки, мотиви, цінності;
В) показник індивідуального професійного життя людини, досягнення
бажаного статусу та відповідних рівня та статусу життя, а також
досягнення визнання та слави;
Г) показник вияву гендерних переслідувань та насильства у сфері зайнятості.
2. Оберіть твердження, яке відображає критерії показника гендерної
рівності:
А) економічна участь і кар’єрні можливості, здоров’я, сімейний стан,
соціальний статус;
Б) рівень освіти, політичні можливості, рівень заробітної плати, сімейний
стан;
В) економічна участь і кар’єрні можливості, освіта, здоров’я, політичні права
і можливості;
Г) економічна участь і кар’єрні можливості, досягнення бажаного статусу,
досягнення визнання та слави, ознаки гендерної дискримінації.
3. Оберіть країни світу зі списку топ-10 з найвищим індексом гендерної
рівності за останні кілька років:
А) Норвегія, Україна, Польща, Німеччина;
Б) Норвегія, Чехія, Україна, Грузія;
В) Норвегія, Швеція, Сирія, Пакистан;
Г) Норвегія, Швеція, Ісландія, Філіпіни.
4. Оберіть твердження, яке найбільше відображає тенденції на ринку праці
в Україні:
А) за останні десятиліття зменшується рівень зайнятості жінок на ринку
праці;
Б) за останні десятиліття збільшується рівень зайнятості жінок на ринку
праці;
В) за останні десятиліття не відмічається динаміка щодо рівня зайнятості
жінок на ринку праці;
Г) жодна відповідь не правильна.
5. Оберіть твердження, яке найкраще відображає тенденції на ринку праці
в Україні (згідно з даними Державної служби зайнятості України):
А) чоловіча зайнятість домінує серед так званих «чоловічих» професій,
жіноча – серед «жіночих»;
Б) чоловіча зайнятість домінує серед всіх видів професій;
В) жіноча зайнятість домінує серед всіх видів професій;
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Г) чоловіча зайнятість домінує серед фахових видів діяльності, жіноча – не
залежить від рівня професійної підготовки.
6. Як впливає рівень освіти на рівень зайнятості жінок?
А) не виявлено зв’язку між рівнем освіти і рівнем зайнятості;
Б) рівень зайнятості зростає із здобуттям вищої освіти;
В) рівень зайнятості зростає із здобуттям професійної середньої освіти;
Г) рівень зайнятості спадає із зростанням рівня освіти.
7. Оберіть твердження, яке відображає особливості зайнятості жінок за
статусом зайнятості:
А) серед жінок домінує зайнятість за наймом;
Б) серед жінок домінує самозайнятість;
В) серед жінок домінують роботодавці;
Г) серед жінок домінують безробітні.
8. Оберіть твердження, яке відображає поняття «нерівність в оплаті праці
чоловіків і жінок»:
А) тенденція на ринку праці, коли є відмінності в оплаті праці чоловіків і
жінок виникають через різний рівень їх кваліфікації;
Б) тенденція на ринку праці, коли в середньому чоловіки зароблять на 2030% більше, аніж жінки;
В) тенденція на ринку праці, коли в середньому жінки зароблять на 20- 30%
більше, аніж чоловіки;
Г) тенденція на ринку праці, коли в середньому особи з домінуванням ознак
маскулінності заробляють на 20-30% більше, ніж особи з домінуванням
ознак фемінності.
9. Оберіть чинник, який не впливає (опосередковано) на виникнення
нерівності в оплаті праці серед чоловіків і жінок:
А) гендерна сегрегація, ефект «скляної стелі»;
Б) умови праці;
В) гендерні стереотипи та упередження стосовно професійних можливостей
жінок та шляхів їх кар’єрного росту;
Г) рівень задоволеності особистості її професійною діяльністю.
10. Оберіть твердження, яке розкриває поняття «гендерна сегрегація на
ринку праці»:
А) виражається у зосередженні працюючих жінок і чоловіків у певних
професіях чи видах економічної діяльності;
Б) сукупність правил, практик, які створюють перешкоди для просування
жінок до вищих рівнів управління;
В) опис нерівних результатів, досягнутих жінками та чоловіками на ринку
праці, а також обмежений доступ жінок до прав та активів у всьому світі;
Г) відображає причини та наслідки безробіття чоловіків і жінок.
11. Оберіть твердження, яке не відповідає поняттю «кар’єра»:
А) життєвий показник соціальних та професійних досягнень людини в
організаційній структурі;
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Б) індивідуальні зміни позиції та поведінки, які пов’язані з досвідом роботи і
всієї трудової діяльності людини;
В) діяльність людини за ознаками певної сукупності професійних завдань та
обов’язків (робіт), які виконує фахівець;
Г) динаміка рівня освіти і кваліфікації працівника впродовж трудового життя
та посадових пересувань, а також як індивідуально визначені позиція і
поведінка, пов’язані з накопиченням та використанням людського капіталу
впродовж робочого життя.
12. Оберіть твердження, яке відповідає ознакам поняття «професійна
діяльність»:
А) сукупність посад, які працівник займає на цей момент часу або може
займати, як ланка, що зв’язує прагнення індивіда та соціальних систем;
Б) професійна мобільність, висока заробітна плата, реалізація політики
гендерної рівності;
В) високий рівень майстерності, високий соціальний статус, ефект «скляної
стелі»;
Г) обмежений вид трудової діяльності, передбачає спеціальну підготовку,
виконується за певну винагороду, надає певний соціальний статус.
13. До чинників макрорівня, які впливають на досягнення кар’єри,
відносять:
А) мотивацію, прийняття рішень щодо зміни професійних ролей, етапи
професійної соціалізації працівника;
Б) особливості ринку праці, специфіку національної культури, економіку,
політику країни, соціальні стереотипи, вплив ЗМІ;
В) взаємодію особистості з організаційним середовищем, стиль керівництва,
корпоративну культура організації;
Г) планування родини, співвідношення інтересів родини з інтересами роботи,
досягнення «плато» кар’єри.
14. Оберіть твердження, яке пояснює модель гіпергамії як модель
зайнятості чоловіків і жінок:
А) жінка одружується із чоловіком, який має рівень освіти однаковий із
жінкою або ж вищий за рівень освіти дружини;
Б) жінка має вищий рівень освіти, аніж чоловік;
В) жінка виступає годувальником у сім’ї;
Г) чоловік є годувальником сім’ї, основне завдання жінки – підтримка
сімейного затишку, турбота про сім’ю, дітей.
15. Оберіть твердження, яке пояснює модель гіпогамії як модель
зайнятості чоловіків і жінок:
А) жінка одружується із чоловіком, який має рівень освіти однаковий із
жінкою або ж вищий за рівень освіти дружини;
Б) у сім’ї чоловік і дружина однаковою мірою зайняті у професійній
(трудовій) діяльності, роблять приблизно однаковий внесок у сімейний
бюджет;
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В) жінка має вищий рівень освіти, аніж чоловік;
Г) чоловік є годувальником сім’ї, основне завдання жінки – підтримка
сімейного затишку, турбота про сім’ю, дітей.
16. Якщо жінка виступає головним годувальником сім’ї, то це суттєво
впливає на:
А) рівень освіти чоловіка і жінки;
Б) рішення щодо народження дітей у сім’ї;
В) можливості подальшого кар’єрного просування чоловіка;
Г) гендерну ідентичність жінки.
17. Дайте визначення поняття «ефект скляної стелі»:
А) нерівний розподіл жінок та чоловіків у різних професіях та видах
діяльності;
Б) штучно створений бар’єр, заснований на стереотипах, що унеможливлює
просування кваліфікованих працівників (в основному жінок) по службі,
отримання керівних посад в організації;
В) бар’єр у розвитку кар’єри, в основному для жінок, який виявляється в
тому, що жінки набагато довше залишаються на одній посаді, ніж чоловіки
або ж «зупинка» жінок на посадах, які є нижчими за рівнем доходу та
статусом;
Г) концепція гендерного поділу домашньої праці, згідно з якою передбачено
рівну участь чоловіка і дружини у виконанні домашніх справ за умови
залучення обох членів подружжя в оплачувану зайнятість.
18. Оберіть, які чинники розвитку кар’єри жінок відображає даний
перелік: «рівень розвитку суспільства, його культури, суспільних норм,
цінностей, традицій, наявність етнічних гендерних установок та
стереотипів».
А) соціокультурні та етнопсихологічні;
Б) організаційно-психологічні;
В) індивідуально-психологічні;
Г) громадська думка.
19. Оберіть твердження, яке відображає вплив ЗМІ на досягнення кар’єри
жінками:
А) формує уявлення про професійні ролі чоловіків і жінок;
Б) закладає образ маскулінності та фемінності, їх вияв у професійній
діяльності;
В) формує образ успішної жінки чи чоловіка;
Г) всі відповіді правильні.
20. Оберіть твердження, яке відображає сприятливий вплив
організаційних чинників на розвиток кар’єри жінок:
А) у корпоративній культурі передбачено і дотримується реалізація політики
гендерної рівності;
Б) на основі корпоративної культури будується індивідуальний план
досягнення кар’єри окремо для жінок, окремо для чоловіків;
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В) в організації виявляються ефекти «скляної стелі» та гендерної сегрегації;
Г) в організації виявляється нерівність в оплаті праці за гендерною ознакою.
21. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями:
1. Кар’єра
А) професійні статус, посада, рівень майстерності,
потенційна;
матеріальне забезпечення особистості, які є у певний
момент;
2. Кар’єра
Б) гнучка, різноспрямована кар’єра, для реалізації якої
фактична;
людині
необхідно
бути
багатогранною,
різносторонньою особистістю, постійно виявляти
соціальну та професійну мобільність, бути готовою до
самоосвіти та навчання впродовж життя, передбачає
урахування всіх аспектів життя людини;
3. Кар’єра
В) кар’єрні орієнтації, плани, цілі, розвиток професійно
багатогранна;
важливих якостей, рис, компетентностей, тобто та
кар’єра, якої людина могла б досягти;
4. Кар’єра трудова. Г) послідовність змін праці особи, пов’язана із
положенням його на вертикальній службовій драбині, зі
складністю діяльності або зміною соціального статусу
праці.
22. Оберіть твердження, яке відображає підхід біологічної детермінації
лідерства:
А) визначає відмінності у тому, як саме чоловіки і жінки досягають
лідерства;
Б) вивчає вплив процесу соціалізації особистості та формування гендерної
ролі як одного з визначальних чинників лідерства;
В) лідерство є вродженою характеристикою, притаманною в основному
чоловікам;
Г) лідерство є вродженою характеристикою, притаманною в основному
жінкам.
23. Оберіть твердження, яке пояснює теорію гендерного відбору лідерів
(Дж. Боумена та С. Суттон):
А) люди і в організаціях, і в приватному житті висувають різні вимоги до
лідерів різної статі – жінкам треба більше працювати, щоб довести свої
лідерські якості;
Б) жіноче лідерство розглядається як ненатуральна, нехарактерна для жінок
маскулінна гендерна роль;
В) лідерство розглядається як поєднання показників високої маскулінності і
високої фемінності або як баланс між маскулінністю та фемінністю;
Г) у лідерстві чинник статі є домінуючим, сприйняття лідера підлеглими
залежить, насамперед, від його та їхньої статі.
24. Згідно до З.Фрейда, жіноче лідерство:
А) є природним феноменом, жінки мають лідерські якості;
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Б) формується у дитинстві, суттєво залежить від стосунків дівчинки з
батьком;
В) формується у дитинстві, суттєво залежить від стосунків дівчинки з
матір’ю;
Г) є неприродною для жінок маскулінною гендерною роллю, як прояв
неповноцінності жінки, як заздрість чоловікові.
25. Оберіть, якому підходу щодо вивчення лідерства відповідає дане
твердження: «чоловіки і жінки, які займають подібні посади та успішно
виконують подібні лідерські ролі, не повинні значно відрізнятися один від
одного ні за поведінкою, ні за факторами ефективності»?
А) біологічно детермінований підхід;
Б) ситуаційно-посадовий підхід (Р. Хауз, Дж. Хант);
В) теорія гендерного відбору лідерів (Дж. Боумен, С. Суттон);
Г) імовірнісна модель лідерства (Ф. Фідлер та К. Шнейєр).
26. Згідно статусного підходу до лідерства:
А) сприйняття людини групою ототожнюється зі статусом цієї людини у
суспільстві; якщо статус чоловіків у суспільстві в цілому вищий, ніж
жінок, то і первинне сприйняття жінки-лідера групою нижче, а чоловіка –
вище;
Б) жінки і чоловіки будуть відрізнятися лідерською ефективністю лише у
тому випадку, коли будуть демонструвати різний лідерський стиль;
В) сприйняття групою жінки-лідера буде залежати від її соціальної
поведінки, рівня професіоналізму, сімейного становища та статуснорольових позицій у групі;
Г) лідер має поєднувати у собі риси маскулінності і фемінності, таке
поєднання забезпечить високий соціальний статус у групі.
27. Згідно соціально-рольової теорії гендерних відмінностей лідерів Е.Іглі:
А) жінки найчастіше стають керівниками у таких професійних сферах як
фітнес і краса, мистецтво та ЗМІ, наука та освіта, туризм, торгівля, а також
маркетинг;
Б) щоб досягти успіху у суспільстві, чоловіки-лідери і жінки-лідери мають
відповідати ґендерному стереотипові;
В) лідерам обох статей притаманні ознаки нарцисизму, нарцисичної тривоги;
Г) жінки і чоловіки будуть відрізнятися лідерською ефективністю лише у
тому випадку, коли будуть демонструвати різний лідерський стиль.
28. Оберіть твердження, яке зазвичай характеризує чоловічий стиль
керівництва:
А) в управлінні персоналом більше уваги приділяє відносинам між членами
колективу;
Б) більша емоційність як особливість стилю управління та процесу прийняття
рішень, опора на інтуїцію;
В) об’єктивність, упевненість у собі, відсутність дріб’язковості, вимогливість
до підлеглих;
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Г) схильність до наставлянь та повчань.
29. Оберіть твердження, яке відображає результати досліджень Powell G. та
Butterfield D. щодо характеристик молоді, які прагнуть до вищого
керівництва:
А) до вищого керівництва прагнуть молоді люди з домінуванням андрогіних
характеристик;
Б) до вищого керівництва прагнуть молоді люди з домінуванням маскулінних
ознак;
В) до вищого керівництва прагнуть молоді люди з високими показниками
маскулінних і фемінних ознак;
Г) до вищого керівництва прагнуть молоді люди з домінуванням фемінних
характеристик.
30. Оберіть ознаки успішних жінок-керівників згідно з результатами
біографічних досліджень:
А) були старшою чи єдиною донькою, мали хороші стосунки з батьком;
Б)
використовували
компетенцію
як
найважливіший
чинник
самоствердження;
В) в дитинстві навчились свідомо зважувати власні шанси на успіх або
програш;
Г) всі відповіді правильні.
31. Оберіть твердження, яке розкриває зміст поняття «гендерні
переслідування на робочому місці»:
А) упереджене ставлення до людей через їхню гендерну приналежність;
впливи, що принижують особу іншої статі, яка перебуває з кривдником у
певних трудових відносинах;
Б) дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або
привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або
унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних
підставах прав і свобод людини для чоловіків і жінок;
В) порушення прав людини та форма дискримінації щодо жінок і означає всі
акти насильства за ознакою статі, які призводять до фізичних, сексуальних,
психологічних негативних наслідків у жінок або економічних втрат;
Г) дії сексуального характеру виражені словесно (погрози, залякування,
образи, непристойні вислови) чи фізично (дотики, поплескування тощо),
що принижують або ображають осіб у трудових, службових чи
матеріальних відносинах із кривдником.
32. Оберіть твердження, яке НЕ є ознакою гендерних переслідувань на
робочому місці:
А) уявлення про те, що під час кава-брейку на переговорах каву мають
заварювати працівниці-жінки;
Б) уявлення про те, що із складним професійним завданням краще впорається
працівник-чоловік;
В) уявлення про те, що вихованням дітей має завжди займатись дружина;
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Г) всі відповіді правильні.
33. Оберіть твердження, яке розкриває поняття «насильство щодо жінок»
згідно досліджень Європейського Інституту Гендерної Рівності (EIGE):
А) термін, який використовують для опису нерівних результатів, досягнутих
жінками та чоловіками на ринку праці, а також обмежений доступ жінок
до прав та активів у всьому світі;
Б) дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або
привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або
унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних
підставах прав і свобод людини для чоловіків і жінок;
В) порушення прав людини та форма дискримінації щодо жінок і означає всі
акти насильства за ознакою статі, які призводять до фізичних, сексуальних,
психологічних негативних наслідків у жінок або економічних втрат;
Г) упереджене ставлення до людей через їхню гендерну приналежність,
впливи, які принижують особу іншої статі, яка перебуває з кривдником у
певних трудових відносинах.
34. Якому виду гендерного насильства буде відповідати дане твердження:
«результат такого виду гендерного насильства впливає на процес
прийняття рішень стосовно можливостей професійного просування
працівника-жертви, можливостей його фінансового благополуччя»?
А) економічний вид гендерного насильства;
Б) психологічний вид гендерного насильства;
В) фізичний вид гендерного насильства;
Г) сексуальне насильство.
35. Оберіть, що НЕ відноситься до форм вияву гендерних домагань у сфері
зайнятості:
А) вербальна (наприклад, образа чи безпредметні зауваження, жарти) під час
вечірньої прогулянки;
Б) невербальна або жестикуляційна (наприклад, хтиво або витріщаючись із
прихованим підтекстом) під час кава-брейку на переговорах;
В) психологічні (наприклад, небажані соціальні запрошення) одного
працівника щодо свого колеги;
Г) фізичне переслідування (наприклад, неприйнятні дотики) під час
виконання спільного професійного завдання.
36. Оберіть твердження, яке відображає наслідки гендерних та сексуальних
домагань на робочому місці:
А) у жертв виникає професійний стрес, незадоволеність роботою;
Б) створення несприятливого соціально-психологічного клімату в колективі,
емоційного напруження;
В) плинність кадрів, бажання змінити роботу у працівників (особливо, у
жертв гендерних домагань);
Г) всі відповіді правильні.
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37. Оберіть твердження, яке НЕ відображає ознаки сексуального
домагання на робочому місці:
А) gоведінка образливого, небажаного, примусового характеру під час
професійної діяльності;
Б) сексуальні впливи (спосіб спілкування, жарти, дії), що визнаються обома
сторонами, є спільна згода щодо цих дій;
В) переважно сексуальні домагання використовують як вплив на можливості
приймати рішення, реалізовувати кар’єрний розвиток, бути фінансово
незалежним, можливість залишитись у сфері діяльності;
Г) жертви сексуальних домагань – переважно жінки.
38. Оберіть твердження, яке НЕ відповідає принципам феміністичної
психотерапії у роботі із жертвами гендерного психологічного
насильства:
А) увага до соціального контексту, в якому живе клієнтка;
Б) орієнтація на відновлення контролю жінки над власним життям;
В) робота над темою відповідальності у ситуації насильства, концентрація
відповідальності тільки на жертві;
Г) увага до сексуальності та жіночності, образу тіла жінки.
39. Дайте визначення поняттю «ефект липкої підлоги»:
А) штучно створений бар’єр, заснований на стереотипах, що унеможливлює
просування кваліфікованих працівників (в основному жінок) по службі,
отримання керівних посад в організації;
Б) бар’єр у розвитку кар’єри, в основному для жінок, який виявляється в
тому, що жінки набагато довше залишаються на одній посаді, ніж чоловіки
або ж працюють на посадах, які є нижчими за рівнем доходу та статусом;
В) концепція гендерного поділу домашньої праці, згідно з якою передбачено
рівну участь чоловіка і дружини у виконанні домашніх справ за умови
залучення обох членів подружжя в оплачувану зайнятість;
Г) феномен, що відображає страх жінок досягати успіху, в основі якого
лежить оцінка соціальних винагород і покарань для жінок, що
підкоряються гендерним стереотипам чи відхиляються від них у ситуаціях
досягнення успіху.
40. Дайте визначення поняття «гендерно орієнтований підхід у
психологічній роботі з персоналом організацій» (за М. Ткалич):
А) складник корпоративної культури організації, спрямований на розробку
методів і способів кар’єрного розвитку чоловіків і жінок;
Б) складник корпоративної культури організації, що полягає у підтримці
молодих сімей і виявляється у наданні гнучкого графіку роботи молодим
батькам, створенні дитячих виховних закладів при організації тощо;
В) сукупність етичних принципів, які визначають специфіку діяльності
психолога в організації у вирішенні гендерних проблем персоналу;
Г) методологічна основа діяльності психолога в організації, яка ґрунтується
на забезпеченні рівних прав і можливостей в особистісно-професійному
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розвитку працівників, незалежно від їхньої належності до певної гендерної
групи.
41. Оберіть, в чому проявляється сприятлива до сім’ї політика організації:
А) у підтримці молодих сімей, працюючих матерів, у наданні гнучкого
графіку роботи молодим батькам, створенні дитячих виховних закладів
при організації тощо;
Б) у забезпеченні рівних прав і можливостей в особистісно-професійному
розвитку працівників, незалежно від їхньої належності до певної гендерної
групи;
В) у забезпеченні управління професійним досвідом персоналу в організації,
реалізації її кар’єрної стратегії;
Г) в утвердженні рівних прав та забезпечення рівних можливостей осіб
чоловічої та жіночої статі через надання їм гарантій рівної участі в усіх
сферах громадського життя.
42. Оберіть визначення поняття «професійні цінності»:
А) предметно спрямована активність певної сили, усвідомлена причина, яка
лежить в основі вибору дій та вчинків особистості;
Б) вроджена мотиваційна тенденція, властива всім людям, яка є основним
двигуном поведінки і розвитку особистості;
В) стратегічна лінія, що проходить крізь все життя людини і скеровує її
вчинки і поведінку; відхилення від неї або її втрата можуть призвести до
внутрішніх конфліктів індивіда;
Г) емоційно та оцінно поляризовані особистісні конструкти, що впливають на
прийняття рішень щодо професійної діяльності.
43. Оберіть, як впливає рівень домінування професійних цінностей на
кар’єрний розвиток особистості:
А) професійні цінності завжди визначають напрямок кар’єрного розвитку,
незалежно від того, наскільки дана цінність є значимою для особистості;
Б) високий рівень домінування професійних цінностей призводить до втрати
інтересу щодо досягнення кар’єри;
В) зниження актуальності певної професійної цінності викликає зміну
ставлення до професії, зменшення її значущості у житті особистості;
Г) всі відповіді правильні.
44. Оберіть, яка універсальна життєва цінність характерна жінкам різних
професій згідно досліджень О. Мірошниченко:
А) власне здоров’я та здоров’я сім’ї;
Б) досягнення кар’єри;
В) щасливе сімейне життя;
Г) прагнення до саморозвитку.
45. Оберіть, які виміри у вивчення мотивації досягнення заклали
феміністичні психологи Spens і Helmreich:
А) робота, задоволеність, виміри часу;
Б) робота, професіоналізм, задоволеність;
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В) робота, майстерність, конкурентоспроможність;
Г) робота, майстерність, складність завдань.
46. Оберіть твердження, яке відображає результати досліджень М.Хорнер
щодо ставлення жінок і чоловіків до власного успіху:
А) чоловіки відчувалт щастя і задоволення від досягнутого, жінки –
побоювання соціального відторгнення, турботу про збереження
жіночності;
Б) чоловіки відчували тривогу, заперечення реальності успіху, жінки –
побоювання соціального відторгнення, турботу про збереження
жіночності;
В) жінки відчували щастя і задоволення від досягнутого, чоловіки –
побоювання соціального відторгнення, турботу про збереження
маскулінності;
Г) і чоловіки, і жінки демонстрували радість, задоволення, самоповагу від
отриманого успіху.
47. Оберіть, які чинники НЕ впливають на формування страху успіху у
жінок:
А) гендерні стереотипи, згідно з якими досягнення і «жіночність»
сприймаються і визначаються у суспільстві як конфліктуючі між собою;
Б) соціальний контекст професійної діяльності (успіх у «чоловічих»
професіях, конкурентній взаємодії чи співпраці);
В) реалістична оцінка соціальних винагород і покарань для жінок, що
підкоряються чи відхиляються від гендерних стереотипів у ситуаціях
досягнення;
Г) мотивація досягнення успіху, батьківська модель професійного успіху,
орієнтація на компетентність при вирішенні професійних завдань.
48. Оберіть твердження, яке відображає соціально-психологічні чинники,
що стримують кар’єрний розвиток жінок:
А) високий показник індексу гендерної рівності в країні;
Б) реалізація політики гендерної рівності у корпоративній культурі
організації;
В) гендерна сегрегація;
Г) мотивація досягнення успіху, впевненість у собі.
49. Оберіть твердження, яке відображає чинник успішної жіночої кар’єри
(згідно з дослідженнями М.В.Сафонової):
А) гендерні стереотипи стосовно виконання професійних чоловічих і
жіночих ролей;
Б) вплив ЗМІ на формування образу успішної жінки;
В) модель батьківської сім’ї, освітній та соціопрофесійний статус батьків;
Г) тип кар’єрних орієнтацій жінки, її професійні цілі та кар’єрні плани.
50. Оберіть, які показники («референти») «страху успіху» у жінок
виявлено у дослідженнях Г. В. Турецької:
А) недооцінка власних професійних досягнень та перспектив;
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Б) незадоволеність власними проявами у професійній ролі;
В) відчуття браку жіночності, її втрату у зв’язку з розвитком кар’єри;
Г) всі відповіді правильні.
51. Оберіть твердження, яке пояснює егалітарний характер ґендерного
поділу домашньої праці:
А) чоловіки займаються «важкими» видами діяльності у домашньому
господарстві (сантехніка, ремонт меблів тощо), жінки – прибиранням,
приготуванням їжі тощо;
Б) рівна участь чоловіка і дружини у виконанні домашніх справ за умови, що
обидва подружжя залучені в оплачувану зайнятість;
В) чоловіки зайняті професійною діяльністю, жінки, окрім професійної
діяльності, займаються веденням домашнього господарства;
Г) чоловік залучений в оплачувану зайнятість, є годувальником сім’ї, жінка
залучена у виконання домашніх справ.
52. Оберіть думку, яка залишається найбільш поширеною у нашому
суспільстві щодо розподілу зайнятості, рівня доходів та ведення
домашнього господарства у сім’ї:
А) член подружжя, який має більш високий рівень доходів виконує меншу
частину домашньої роботи або ж взагалі її уникає, а той, чий фінансовий
внесок у сімейний бюджет є значно меншим, компенсує це щоденним
веденням домашнього господарства;
Б) член подружжя, який має більш високий рівень доходів виконує більшу
частину домашньої роботи, а той, чий фінансовий внесок у сімейний
бюджет є значно меншим, компенсує особистісним розвитком;
В) якщо члени подружжя роблять однаковий внесок у сімейний бюджет, то
для ведення домашнього господарства наймають хатню працівницю;
Г) член подружжя, який має більш високий рівень доходів, не обов’язково
робить більший фінансовий внесок у сімейний бюджет, тому може
компенсувати це обсягом буденної роботи по дому.
53. Оберіть твердження, що відображає гендерно-рольовий конфлікт
чоловіків у процесі розвитку кар’єри:
А) потреба підтримувати і доводити професійний успіх, здобувати владу,
конкурувати,
отримувати
фінансове
збагачення,
доводити
платоспроможність;
Б) потреба поєднувати ефективне ведення домашнього господарства та
професійну самореалізацію, розвивати кар’єру;
В) подвійне навантаження: після робочого дня – догляд за дітьми, старшими
родичами, ведення домогосподарства, побуту;
Г) ситуація гендерної сегрегації на ринку праці (ефекти «скляної стелі»,
«скляних стін» та «липкої підлоги»), які створюють бар’єри розвитку
кар’єри чоловіків.
54. Оберіть вияви гендерно-рольового конфлікту чоловіків і жінок
(знайдіть відповідність):
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1. Гендрено-рольові конфлікти чоловіків;
2. Гендерно-рольові конфлікти жінок.
А) конфлікт «сім’я – кар’єра»;
Б) конфлікт «кар’єра – сім’я»;
В) емоційний самоконтроль, заборона на прохання психологічної підтримки;
Г) потреба досягати професійного успіху, влади, конкурувати, прагнути
фінансового збагачення;
Д) гендерна специфіка ринку праці, гендерна нерівність;
Е) конфлікт характеристик гендерної ідентичності, оскільки професійна
діяльність часто вимагає прояву андрогінних чи маскулінних рис, у той час
як сімейна сфера частіше потребує прояву фемінних рис.
55. Оберіть твердження, яке НЕ відображає наслідки гендерно-рольового
конфлікту маскулінності:
А) значна кількість чоловіків зазнає довготривалої невдачі при виконанні
норм чоловічої гендерної ролі, переживає невідповідність їй;
Б) значна кількість чоловіків досягає вершин кар’єри, високого соціального
статусу, ефективно поєднує кар’єру та сім’ю;
В) реалізація чоловіком очікувань щодо виконання гендерної ролі часто
буває ускладненою, травматичною;
Г) успіх виконання очікувань професійної чоловічої ролі призводить до
небажаних наслідків для чоловіків в інших сферах;
56. Оберіть твердження, яке НЕ відображає соціальних гарантій жінкам,
спрямованих на захист материнства, законодавством України:
А) заборона залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3
років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні та направлення їх у
відрядження;
Б) право на додаткові оплачувані відпустки для жінок, які мають двох та
більше дітей;
В) сприяння і забезпечення кар’єрного зростання жінок, які мають двох та
більше дітей;
Г) право на додаткові оплачувані перерви для годування дитини для жінок,
що мають дітей віком до півтора року.
57. Оберіть, які небезпеки можуть виникати, якщо жінка обирає спочатку
розвиток кар’єри, а потім – планування сім’ї:
А) формування «страху успіху», що призведе до зупинки подальшого
кар’єрного розвитку та ускладнення професійної самореалізації;
Б) реалізація індивідуального плану кар’єри, професійна самореалізація;
В) потреба у професійних досягненнях може постійно зростати, і важко
визначити той момент, коли уже є бажаний рівень кар’єри і можна
планувати сім’ю;
Г) потреба у професійних досягненнях спадає, і жінка готова реалізувати себе
у сімейній та материнській ролях.
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58. Оберіть твердження, яке пояснює поняття «подвійна зайнятість»
жінок:
А) жінка працює на кількох роботах з метою покращення свого
матеріального стану;
Б) жінка працює понаднормово з метою досягнення кар’єри;
В) жінка займається вихованням дітей, а також веденням домашнього
господарства;
Г) жінка займається професійною діяльністю, а також веденням домашнього
господарства та вихованням дітей.
59. Оберіть, який страх молодих жінок щодо народження дітей та кар’єри
НЕ виокремлює Н.Холоденко:
А) страх стати «поганою» дружиною для чоловіка через брак часу;
Б) страх «Я буду поганою мамою» ;
В) страх «Я втрачу кар’єру»;
Г) страх втрати фінансової незалежності.
60. Оберіть, які рекомендації надає психолог Н.Холоденко молодим жінкам
при виникненні страху втрати фінансової незалежності при народженні
дитини:
А) розподіл ролей між партнерами, довіра до партнера у процесах виховання
дитини, формування у дитини розуміння, що мама може бути зайнята,
самостійності; формування сімейних традицій, згідно яких діти розуміють,
що за будь-яких умов у сім’ї є час на спілкування та взаємодію тощо;
Б) допомога близьких, розподіл обов’язків із партнером, виділяти власні
сильні професійні сторони, усвідомлювати їх, розглядати як ресурс та
підтримувати; розвивати особистісні якості та риси, які можуть бути
професійно необхідними (розвивати віру в себе);
В) під час декретної відпустки дослідити власні нові здібності, інтереси, хобі,
які можуть стати частиною заробітку, займатись улюбленою справою,
удосконалювати уже набуті навики; розвиватись разом з дитиною
(наприклад, вивчати іноземну мову тощо); пошук діяльності з гнучким
графіком роботи; продавати результати хобі тощо;
Г) розвивати комунікативні навички, відвідувати тренінги щодо дитячобатьківської взаємодії, більше часу проводити з дітьми, брати активну
участь у дитячих іграх, вести з дитиною діалог на рівні «дорослийдорослий».
61. Оберіть, до яких теорій, що відображають гендерні особливості кар’єри,
відноситься наступне твердження: «Представники цих теорій
підкреслювали роль шлюбу, материнства, ведення домашнього господарства
у кар’єрному розвитку жінки. Основна роль жінки – господиня дому.
Професійна діяльність та ведення домашнього господарства практично
протиставлені»:
А) комплексні теорії, що застосовуються до жінок і чоловіків;
Б) соціокогнітивні теорії;
В) реляційні та культурні теорії розвитку кар’єри;
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Г) специфічні теорії жіночої кар’єри.
62. Оберіть твердження, яке пояснює суть комплексних теорій розвитку
кар’єри, що застосовуються до жінок і чоловіків:
А) вивчення розвитку кар’єри жінок на основі дослідження індивідуальних
відмінностей між жінками та чоловіками, враховуючи конкретні змінні
(Farmer, Betz, Fitzgerald and Fassinger);
Б) представники здійснюють спробу врахувати різні впливи на розвиток
кар’єри чоловіків та жінок: індивідуальні, демографічні, економічні зміни
та навколишнє середовище (А. Astin, L. S. Gottfredson);
В) теорія дозволила встановити зв’язок між величезною кількістю впливів на
кар’єрне зростання усіх людей; відзначено, що визначальним чинником
кар’єрного розвитку особи є її життєвий шлях;
Г) теорія спирається на багатофункціональність жіночих ролей та обов’язків,
а також на уявлення, що жінки самовизначаються у відносинах або
колективі.
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Желіба О. В. Тестові завдання до курсу «ОСВІТА І ГЕНДЕР»
1. Цілі і завдання ґендерного підходу в освіті відповідають....
А) Гельсінським документам НБСЄ;
Б) Загальній декларації прав людини;
В) Міжнародному пакту про права людини;
Г) Пакту про громадянські і політичні права.
2. Яка мета ґендерного підходу в освіті?
А) ліквідація культури взаємодії статей;
Б) заміна відносин партнерства на відносини ієрархії;
В) проведення ґендерної експертизи учнів та учениць;
Г) забезпечення комплексного впровадження ґендерної рівності.
3. Як називають державну стратегію впровадження ґендерної рівності в
освіту?
А) «Освіта з ґендером»;
Б) «Ґендер в освіті. ХХІ століття»;
В) «Освіта: ґендерний вимір – 2021»;
Г) «Освітній процес без ґендерного насильства».
4. У якому віці проходить ґендерна соціалізація?
А) юнацькому;
Б) дошкільному;
В) підлітковому;
Г) молодшому шкільному.
5. У якому Законі зазначено, що слід поважати жінок?
А) «Про освіту»;
Б) «Про вищу освіту»;
В) «Про середню освіту»;
Г) «Про дошкільні навчальні заклади».
6. Який елемент відсутній у системі освіти України?
А) самоосвіта;
Б) ґендерна освіта;
В) позашкільна освіта;
Г) післядипломна освіта;
7. Що НЕ є проблемою при вступі до конкретної початкової школи?
А) наявність вакантних місць;
Б) наявність дітей з пільгами, наприклад;
В) надання пріоритету тим дітям, які живуть якнайближче до школи;
Г) надання пріоритету тим дітям, батьки яких подали заяву на вступ
найраніше.
8. До яких навчальних закладів приймають виключно осіб чоловічої статі?
А) до духовних академій;
Б) до військових училищ;
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В) до академій внутрішніх справ;
Г) до академії управління при Президентові України.
9. Якому процесу піддаються діти у навчальному закладі?
А) гіпнотичної залежності;
Б) вторинної соціалізації;
В) первинної соціалізації;
Г) психоаналітичному впливу.
10. Визначте елемент освітнього середовища, на яке НЕ впливає фактор
статі:
А) душ;
Б) туалет;
В) читальний зал бібліотеки;
Г) приміщення для занять з фізичної культури.
11. Які з наведених нижче заходів мають забезпечувати безпеку місця
навчання? Вкажіть зайве.
А) встановити відеокамери в душі;
Б) зробити прозорими стіни чи двері в аудиторіях;
В) заборонити педагогам зустрічатися зі студентами/студентками наодинці;
Г) заборонити будь-які сексуальні контакти між педагогом і студентом/
студенткою.
12. Ґендерні стосунки у навчальному процесі виявляються у різному
ставленні до представників різних статей. У чому ж вони НЕ
проявляють себе в Україні?
А) у методах та формах навчання;
Б) у розподілі обов’язків та ролей;
В) у допуску до написання підручників;
Г) у критеріях оцінювання навчання та поведінки.
13. Вкажіть нововведення останнього часу, яке часто і не завжди
виправдано пов’язують з ґендерною освітою:
А) типізація учнів за статтю;
Б) відтворення шкіл з роздільним навчанням;
В) протиставлення власних переваг іншій статі;
Г) диференційоване ставлення до хлопчиків і дівчаток.
14. Статева типізація здійснюється завдяки здатності дітей....
А) концентрувати увагу;
Б) швидко вчитись чогось нового;
В) групувати і переробляти інформацію;
Г) пов’язувати свої здібності з певною сферою діяльності.
15. Прикладом соціальної нерівності в українській освіті НЕ є…
А) необхідність для дітей, хворих на грип, відвідувати уроки фізкультури;
Б) відсутність доступних навчальних матеріалів для людей із інвалідністю;
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В) упереджене ставлення викладачів до студентів і студенток із ЛГБТ
спільноти;
Г) відмова з боку шкіл брати учнів-ромів у зв’язку з відсутністю у них
документів, що засвідчують особу.
16. Відмінності та нерівності між якими групами людей може відтворювати
«прихований навчальний план»?
А) геями і лесбійками;
Б) чоловіками і жінками;
В) гомофобами та гомосексуалами;
Г) транссексуалами і трансвеститами.
17. Яке законодавство гарантує рівний доступ до педагогічної діяльності?
А) лише світове;
Б) лише національне;
В) і світове, і національне;
Г) ні світове, ні національне.
18. Ґендерні стосунки у професійній педагогічній діяльності виявляються у
різному ставленні до представників різних статей. Де вони НЕ
виявляються?
А) у змісті роботи;
Б) в обсязі відпустки;
В) у критеріях оцінювання обов’язків та ролей;
Г) у методах та формах заохочення та покарання.
19. Скільки українських вищих навчальних закладів названо іменами
жінок?
А) 0;
Б) 3;
В) 19;
Г) 45.
20. У яких освітніх установах жінки домінують серед керівного складу?
А) вищих навчальних закладах;
Б) дошкільних навчальних закладах;
В) загальноосвітніх навчальних закладах;
Г) професійно-технічних навчальних закладах.
21. Вважається, що експресивна сфера діяльності, де головним є
виконавський і обслуговуючий характер праці властива...
А) жінкам;
Б) чоловікам;
В) ні чоловіка, ні жінкам;
Г) як жінкам, так і чоловікам.
22. Як називають явище, коли при однаковому рівні кваліфікації жінки у
порівнянні з чоловіками довше затримуються на початкових позиціях
посадової ієрархії?
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А) «скляні стіни»;
Б) «скляна стеля»;
В) «липка підлога»;
Г) «волохаті руки».
23. Схематизовані, стандартизовані образи чи уявлення про освіту або
учасників освітнього процесу – це…
А) освітні стереотипи;
Б) ґендерні стереотипи;
В) освітня дискримінація;
Г) ґендерна дискримінація.
24. Проявом «прихованого навчального плану» НЕ є..
А) наявність у дітей приватного простору (власної кімнати);
Б) наявність і характер розділеного за статтю навчання деяких предметів;
В) організація фізичного простору і символічного порядку навчального
закладу;
Г) передача інформації про належну поведінку через плакати, дошки
оголошень, написи на стінах.
25. Коли дівчаток навчають бути лише вправними господинями, а
хлопчиків – захисниками вітчизни, то це приклад…
А) фемінізму;
Б) психоаналізу;
В) гендерної теорії;
Г) статево-рольового підходу.
26. Який шкільний предмет в Україні переважно ґендерносегрегований?
А) історія;
Б) біологія;
В) українська мова;
Г) трудове навчання.
27. Так звані «дівчачі» та «хлопчачі» території у школі – це ознака…
А) фемінізму;
Б) ґендерної рівності;
В) ґендерованості навчального закладу;
Г) ґендерної турботи про майбутнє покоління.
28. Ґендерні стереотипи в освіті НЕ ґрунтуються на уявленнях про
відмінності статей у…
А) психічному розвитку;
Б) здатності до навчання;
В) здатності до харчування;
Г) інтелектуальному розвитку;
29.
Якщо
обов’язкове
носіння
певного
виду
представникам/представницям певної статі прописано у
освітньої установи, то це можна вважати ознакою…
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А) ґендерної рівності;
Б) ґендерної чутливості;
В) ґендерного насильства;
Г) ґендерної дискримінації.
30. Чи варто уникати поділу за ґендерною ознакою під час роботи у малих
групах на уроках та поза ними?
А) не варто;
Б) обов’язково варто;
В) за бажанням групи;
Г) за власним бажанням.
31. У молодших класах такі речі як щипання, штовхання, смикання
дівчаток за волосся є ознаками…
А) ґендерної чутливості;
Б) ґендерних упереджень;
В) ґендерного насильства;
Г) ґендерної дискримінації.
32. Сексуальне домагання в освітньому середовищі можливе від…
А) керівника/ці;
Б) педагога/ині;
В) учня/учениці;
Г) будь-якого учасника/ці.
33. Кампанія #яНеБоюсьСказати спрямована на боротьбу в першу чергу
проти…
А) ґендерної черствості;
Б) ґендерних упереджень;
В) ґендерного насильства;
Г) ґендерної дискримінації.
34. Критичний аналіз змісту літератури задля виявлення у ній певних
гендерних стереотипів, традиційних ролей для жінок і чоловіків
називають…
А) комплексним аналізом;
Б) ґендерною експертизою;
В) есенціалістським моніторингом;
Г) соціально-конструктивістським реконструюванням.
35. Робота з ґендернонедосконалим підручником можлива. Які заходи НЕ
варто робити?
А) разом з дітьми замальовувати, заклеювати стереотипні тексти, вправи,
задачі;
Б) запитувати дітей, чи вважають вони справедливим той чи інший вислів і
чому саме;
В) давати короткі коментарі: жартувати над недолугістю задачі, малюнку,
вправи;
81

База тестових завдань

Г) наголошувати дітям, що жінки залишили не такий помітний слід в історії
не тому, що дурніші, а тому що довгий час просто не мали доступу до
публічних сфер.
36. Об’єктами ґендерної експертизи освітніх видань є поширені в них
дискримінаційні практики. Що НЕ варто перевіряти?
А) стать авторів/ок освітніх видань;
Б) сегрегацію і поляризацію статей;
В) ролі представників/представниць;
Г) кількісні показники представлення статей.
37. Ґендерні стосунки у родині виявляються у різних правах та обов’язках
представників різних статей. У чому дані стосунки не проявляться?
А) у розподілі обов’язків;
Б) у доступі до відпочинку;
В) у доступі до прийняття рішень;
Г) у ставленні до домашніх тварин.
38. Яка мета ґендерної роботи з батьками?
А) виконання державної програми поширення ґендерної просвіти в освітніх
установах;
Б) виховання дітей як справжніх чоловіків і жінок, здатних правильно
виконувати ґендерні ролі;
В) деконструювання наявних ґендерних стереотипів, сприяння формуванню
ґендерночутливого простору в родині;
Г) підготовка батьків до виконання ролі батька та матері згідно до наявних у
суспільстві уявлень про ґендерні сімейні ролі.
39. Вкажіть, для кого призначена гендерна просвіта?
А) лише жінок;
Б) лише чоловіків;
В) усіх членів соціуму;
Г) осіб, які проходять соціалізацію.
40. Вкажіть один із інститутів ґендерної просвіти:
А) ЗМІ;
Б) суди;
В) армія;
Г) церква.
41. Зайвими у багаторівневій системі заходів ґендерної освіти є…
А) скорочення освітніх ґендерних програм для співробітників міністерств,
відомств, адміністрацій міст;
Б) створення навчально-методичної бази для реалізації ґендерного підходу в
системі освіти всіх рівнів;
В) організація проблемних дискусій, форумів, конференцій, круглих столів
по формуванню необхідних навичок, знань і умінь;
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Г) розробка та впровадження в систему освіти спеціалізованих навчальних
курсів та програм, орієнтованих на отримання ґендерних компетентностей;
42. Сукупність знань, умінь, навичок і ставлень, що дають змогу людині
ефективно впроваджувати принцип рівних можливостей обох статей в
усі сфери життєдіяльності суспільства – це....
А) ґендерна освіта;
Б) ґендерний підхід;
В) ґендерна рівність;
Г) ґендерна компетентність.
43. Як називається курс ґендерної освіти за вибором в середній школі?
А) «Людина»;
Б) «Він і вона»;
В) «Сімейні цінності»;
Г) «Ми – різні, ми – рівні».
44. Хто ввів термін «ґендерні студії» до наукового обігу?
А) С. Бем;
Б) Дж. Скотт;
В) І. Клецина;
Г) А. Костенко.
45. На якому теоретико-методологічному підході базуються гендерні студії?
А) психоаналіз;
Б) статево-рольовий підхід;
В) біологічний детермінізм;
Г) соціальний конструктивізм.
46. Вкажіть, чому запровадження гендерних курсів в багатьох випадках не
дає очікуваних результатів, таких як впровадження принципів гендерної
рівності у життя?
А) курси виділяють основні теорії ґендеру в контексті соціуму та
особистості;
Б) курси переносять ґендерні стосунки у суспільстві із площини конфлікту у
площину дискусії;
В) курси поглиблюють різницю у ставленні до ґендерних стосунків
вмотивованих і невмотивованих студентів;
Г) відсутність опонентів на ґендерних курсах може призвести до захоплення
радикальними концепціями теорії ґендеру.
47. Комплекс міждисциплінарних досліджень (соціології, психології,
економіки, політології, педагогіки та ін.), присвячених феномену статі в
її соціальних вимірах – це…
А) ґендерні студії;
Б) ґендерна рівність;
В) ґендерне виховання;
Г) ґендерна толерантність.
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48. Яка тема відсутня в типових ґендерних студіях?
А) анатомія статей;
Б) ґендерні стереотипи;
В) статева дискримінація;
Г) егалітарне суспільство.
49. Яка мета ґендерних магістерських програм?
А) підготовка активісток/ів громадських жіночих організацій;
Б) підготовка викладачок/ів ґендерних студій для середньої та вищої школи;
В) підготовка працівниць/ків органів місцевого самоврядування з опіки над
сім’ями;
Г) підготовка фахівців/инь до роботи ґендерними експертами/ками та
дослідницями/ками.
50. Який елемент відсутній у вступній частині заняття з ґендерних студій?
А) рефлексія;
Б) принципи;
В) очікування;
Г) знайомство.
51. Яка технологія розкриває різницю понять «стать» і «ґендер»?
А) «Валіза»;
Б) «Близнюки»;
В) «Віртуальний портрет»;
Г) «Колесо дискримінації».
52. Інтерактивна вправа «Гість із іншої
галактики»
передбачає
використання…
А) книг;
Б) плакатів;
В) журналів;
Г) відеофільмів.
53. Даний малюнок варто використати
для вивчення питань...
А) ґендерної рівності;
Б) ґендерних стереотипів;
В) ґендерних упереджень;
Г) ґендерної дискримінації.
54. Інтерактивна вправа «Фото
домашнього
дня»
передбачає
використання досвіду…
А) лише жінок;
Б) лише чоловіків;
В) всіх членів родини;
Г) лише чоловіка і дружини;
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55.
Даний
малюнок
варто
використати
для
вивчення
питань...
А) ґендерної рівності;
Б) ґендерного насилля;
В) ґендерних стереотипів;
Г) ґендерної дискримінації.

56. Даний символ варто
позначення...
А) ґендерної рівності;
Б) ґендерного насилля;
В) ґендерних стереотипів;
Г) ґендерної дискримінації.

використати

для

57. Які проблеми, крім ґендерних, піднімає вправа «Місце в житті»?
А) соціальні;
Б) політичні;
В) міжнародні;
Г) фізіологічні.
58. Інтерактивна вправа «Різна заробітна плата» сприяє вивченню…
А) ґендерного насильства;
Б) ґендерних стереотипів;
В) ґендерної дискримінації;
Г) егалітарного суспільства.
59. Після інтерактивної вправи «Домашні справи» потрібно…
А) зібрати побоювання;
Б) розпитати про особистий досвід;
В) здійснити психологічне розвантаження;
Г) зробити об’єднання у малі групи по п’ять осіб.
60. Яка технологія формує уявлення про егалітарне суспільство?
А) «Валіза»;
Б) «Близнюки»;
В) «Віртуальний портрет»;
Г) «Карта в країну ґендерної рівності».
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Бойко О. Д. Тестові завдання до курсу «ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА»
1. Що з перерахованого означає поняття «гендер»?
А) працюючі по найму жінки і чоловіки;
Б) визначення взаємин статей: чоловіків і жінок;
В) соціальні та культурні характеристики чоловіків і жінок.
2. Гендерні стереотипи це:
А) поширені в суспільстві спрощені уявлення про сутність чоловіка і жінки;
Б) óбрази чоловіка і жінки у конкретної людини;
В) ідеальні типи жінки і чоловіки.
3. Подвійна статева мораль – це:
А) особливе природне призначення жінки і чоловіки;
Б) різні соціальні очікування і різні вимоги до жінок і чоловіків;
В) виконання жінками і чоловіками різних соціальних ролей.
4. Гендерні ролі це:
А) ролі, які виконує жінка на вимогу чоловіка;
Б) ролі, які повинні грати жінки і чоловіки у відповідності з уявленнями
більшості сучасних людей;
В) наукове визначення природного призначення жінки і чоловіки.
5. Гендерна рівність це:
А) рівність прав усіх жінок;
Б) рівні права чоловіків і жінок;
В) рівні права і можливості жінок і чоловіків.
6. Гендерна політика як нова наукова дисципліна виникла:
А) у 70-80 рр. XX ст.;
Б) у 20-30 рр. XX ст.;
В) наприкінці XIX ст.;
Г) у 50-60 рр. XX ст.
7. Термін «гендер» запровадив у науковий обіг:
А) Ж.-Ж Руссо;
Б) Р. Столлер;
В) Т. Кампанелла;
Г) Г. Рабін.
8. Хто є автором теорії про гендер як стратифікаційну категорію:
А) Р. Столер;
Б) Г. Рабін;
В) Дж. Скотт;
Г) Р. Унгер.
9. Поєднання високого розвитку фемінності та маскулінності в одній
людині називають:
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А) андрогінністю;
Б) андроцентризмом;
В) андрофобією.
10. Жіночі дослідження вперше почали проводитися:
А) наприкінці XIX ст.;
Б) у 50-х роках XX ст;
В) у 60-70-х роках XX ст;
Г) у 80-90-х роках XX ст.
11. Ессе «Про підкорення жінок» написав:
А) Ш. Фур’є;
Б) Ф.Ніцше;
В) Дж.. Мілль;
Г) Р. Унгер.
12. Перший ідейний маніфест жіночого руху «Декларація прав жінки і
громадянки» з’явився у:
А) 1764 р.;
Б) 1791 р.;
В) 1805. р.;
Г) 1824 р.
13. Перша хвиля жіночого руху в Україні охоплює:
А) першу половину ХІХ ст.;
Б) другу половину XIX – початок XX ст.;
В) початок ХХ ст.;
Г) середину ХХ ст.
14. Термін фемінізм вперше використав:
А) Д. Міль;
Б) Ш. Фур’є;
В) О. де Гуж;
Г) С. де Бовуар.
15. Суфражизм зародився у:
А) Південній Америці;
Б) Східній Європі;
В) Північній Америці;
Г) Західній Європі.
16. Яскравим представником екзистенційного фемінізму була:
А) К. Уоррен;
Б) Ф. Дюбон;
В) Е. Сікс;
Г) С. де Бовуар.
17. Тип політики, в межах якого здійснюється державний протекціонізм по
відношенню до жінок називають:
А) патерналістський тип політики;
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Б) ліберальний тип політики;
В) патріархальний тип політики;
Г) консервативний тип політики.
18. У якій країні найменше поширені гендерні квоти у політичних партіях:
А) Швеція;
Б) Греція;
В) Франція;
Г) Литва.
19. Стратегія гендерного мейстримінгу була започаткована у:
А) 1964 р.;
Б) 1975 р.;
В) 1980 р.;
Г) 1985 р.
20. Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
прийнято у:
А)1980 р.;
Б) 1 979 р.;
В) 1989 р.;
Г) 2000 р.
21. Закон України «Про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків в
Україні» прийнято у:
А) 2000 р.;
Б) 2005 р.;
В) 2002 р.;
Г) 2009 р.
22. Синонімом терміна «Гендерна демократія» є:
А) Ідентична демократія;
Б) Андрогінна демократія;
В) Паритетна демократія;
Г) Статева демократія.
23. Принцип гендерної справедливості:
А) виходить за межі принципу гендерної рівності;
Б) тотожний з принципом гендерної рівності.
24. Ґендерний підхід
А) враховує інтереси жінок;
Б) враховує інтереси чоловіків та жінок;
В) ігнорує інтереси чоловіків;
Г) акцентує увагу на проблемі трансгендерів.
25. Упереджена думка про представників того чи іншого ґендеру, що
супроводжується їхньою дискримінацією називається:
А) гінофомія;
Б) емпатія;
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В) сексизм;
Г) гетероцентризм.
26. Сукупність норм поведінки, які асоціюються з особами чоловічої і
жіночої статі в будь-якому суспільстві – це …
А) гендер;
Б) сім’я;
В) закон;
Г) мораль.
27. Культури матріархату:
А) Шумер, Аккад, Крит, Мікени;
Б) Давній Єгипет;
В) Стародавні Греція і Рим;
Г) Вавілон.
28. Базові фактори у формуванні патріархату:
А) розвиток приватної власності;
Б) вплив релігії і держави;
В) формування традиційної сім’ї;
Г) гендерна дисфорія.
29. Історичні види сім’ї:
А) моногамія, полігамія;
Б) полігінія;
В) моногінія;
Г) громадянський шлюб.
30. Фізичне насильство – це контроль суспільства за …
А) життям жінки, жіночим тілом, сексуальністю;
Б) вибором професії;
В) вільним часом;
Г) особистими уподобаннями.
31. Модель симетричних ролей:
А) чоловік і дружина роблять кар’єру і порівну ділять сімейні обов’язки;
Б) кожна людина повинна мати як чоловічі, так і жіночі якості;
В) чоловік і жінка існують відокремлено;
Г) чоловік і жінка разом беруть декретну відпустку.
32. Феміністські ідеї в епоху Відродження обстоювали:
А) Крістіна де Пізан, Корнелій Агріппа;
Б) Маргарита Наварська, Фома Аквінський;
В) Джордано Бруно;
Г) Мікаєлло Хаммерслі.
33. Авторкою «Декларації прав громадянки і жінки» є:
А) Сюзанна де Бомон;
Б) Олімпія де Гуж;
В) Наталі де Вал’є;
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Г) Соломія Павличко.
34. Автором вислову «соціальне становище жінки є мірилом суспільного
прогресу» є:
А) К. Маркс;
Б) Дж. Ст. Мілль;
В) Ш. Фур’є;
Г) К. Абрагам.
35. Суфражизм – це рух за:
А) рівні права власності;
Б) рівне виборче право;
В) рівність у сім’ї;
Г) рівність між статтями.
36. Спосіб розв’язання проблем у ліберальному фемінізмі:
А) революційні перетворення;
Б) реформи в рамках існуючого суспільства;
В) еволюція;
Г) революція досліджень.
37. Представниці соціалістичного фемінізму:
А) Коллонтай, К. Цеткін;
Б) Е. Россі, Дж. Річардс;
В) О. Петрова;
Г) А. Гутман.
38. Основа теорії радикального фемінізму:
А) аналіз форм пригнічення жінки;
Б) визнання жіночої другорядності;
В) соціальна пасивість;
Г) соціальна активність.
39. Практика сексуальної дискримінації, яка еротизує насильство над
жінкою, це:
А) сегрегація;
Б) порнографія;
В) дискримінація;
Г) гетересексуальність.
40. «Природа зробила жінку відмінною від чоловіка, а суспільство відмінним
від людини», – це вислів …
А) Суламіфь Файєрстоун;
Б) Симони де Бовуар;
В) Маргарет Тетчер;
Г) Ітелл Фрідман.
41. Гендер – це організована модель соціальних відносин між жінками і
чоловіками – в теорії:
А) культурної метафори;
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Б) соціального конструювання;
В) соціального миру;
Г) матерії світу.
42. Стійка тенденція працевлаштування чоловіків і жінок за чітко
визначеними професіями, галузями, посадовими позиціями:
А) інституціональна дискримінація;
Б) професійна сегрегація;
В) іммотивація;
Г) фемінізація.
43. «Чоловіча» сфера зайнятості:
А) політика, юриспруденція, викладання;
Б) сфера послуг, бібліотеки, школи;
В) сфера виховання;
Г) сфера розваг.
44. Міра сегрегації:
А) коєфіціент інтелектуальності;
Б) індекс дисиміляції Дункана, індекс жіночої зайнятості;
В) індекс Бера;
Г) кодекс районованості.
45. Види неформальної економіки:
А) домашня економіка;
Б) нелегальна економіка, нефіксована економіка;
В) легка промисловість;
Г) фермерська економіка.
46. Домашня економіка включає:
А) діяльність виробничого характеру;
Б) працю в суспільному виробництві;
В) фізичне відтворення.
47. Вплив індустріалізації на зайнятість жінки:
А) ігнорування контрактного права;
Б) глобальна фемінізація робочої сили;
В) покращання життя;
Г) дереалізація.
48. Фактори, що заважають адекватному представництву жінок в сферах
політики і управління:
А) конкуренція з боку жінок;
Б) соціокультурні стереотипи;
В) вплив глобалізації.
49. В якій сфері сучасної соціальної політики необхідний гендерний підхід:
А) в сфері економічних прав;
Б) в сфері соціальних прав;
В) в сфері виховання;
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Г) в сфері фізичного виховання.
50. Тривалість життя вища:
А) у чоловіків;
Б) у жінок;
В) рівна;
Г) статистика відсутня.
51. Гендерна система, в якій чоловіки мають владу над жінками, це:
А) теорія патріархату;
Б) патерналізм;
В) фідеїзм;
Г) гомосексуалізм.
52. Основна течія фемінізму:
А) ліберальна;
Б) онтологічна;
В) радикальна;
Г) емпатійна.
53. Гендерні відносини – це відносини:
А) співпраці;
Б) влади;
В) віри;
Г) почуття.
54. Незалежний шлюб характеризується:
А) свободою від обов’язків;
Б) взаємною турботою;
В) звичками;
Г) взаємовідповідальністю.
55. У взаємозалежному шлюбі:
А) присутні любов і партнерство;
Б) один з подружжя в усьому залежить від іншого;
В) панує байдужість;
Г) подружжя залежить від батьків.
56. Риси жіночої гендерної ідентичності:
А) терпіння, стриманість, турботливість;
Б) нетерпіння, нестриманість, владність;
В) егоїзм;
Г) любов до усіх чоловіків.
57. Відображення статі в мові:
А) лексикон, синтаксис;
Б) фетишизм;
В) фідеїзм;
Г) лібералізація.
92

Гендер у поведінкових науках

58. Феміністський неомарксизм представляють:
А) Т. Шульц, Г. Беккер;
Б) К. Дільтей, Х. Хартман;
В) Д. П’єтро;
Г) П. Лазарсфельд.
59. Процеси розподілення в сім’ї, досліджені в моделях:
А) сімейного консенсусу;
Б) рівноваги;
В) альтруїзму;
Г) сексизму.
60. Центральне поняття в економічному аналізі гендерної нерівності:
А) дискримінація в зайнятості за ознакою статі;
Б) неформальна економіка;
В) власність;
Г) відмінність поглядів.
61. Однією з головних представниць радикального фемінізму є:
А) Б. Фрідан;
Б) М. Востонкрафт;
В) С. Файєрстоун;
Г) К. Цеткін.
62. Вперше в Україні застосувала феміністичний метод прочитання та
аналізу творів українського та світового письменництва:
А) Н. Кобринська;
Б) С. Павличко;
В) О. Ярош;
Г) Л. Трофіменко.
63. Фемінізм, що орієнтований на мирне співіснування жінок і чоловіків в
межах цивілізації і заперечує будь-які аморальні прояви чоловічих
детермінант над жіночою сутністю, називається:
А) елітний фемінізм;
Б) гуманістичний фемінізм;
В) постмодсрний фемінізм;
Г) психоаналітичний фемінізм.
64. Перші феміністичні ідеї та концепції зародилися:
А) у Стародавньому світі;
Б) в епоху Відродження;
В) в епоху Середньовіччя;
Г) у Новий час.
65. «Декларацію прав жінок і громадянки» написала:
А) К. де Пізан;
Б) О. де Гуж;
В) М. Волстанкрафт;
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Г) С. де Бовуар.
66. Першою країною, в якій жінки отримали виборчі права, стала:
А) Великобританія;
Б) Німеччина;
В) Нова Зеландія;
Г) Фінляндія.
67. Родоночальницею неофемінізму називають:
А) С. де Бовуар;
Б) С. Павличко;
В) Л. Українку;
Г) Н. Кобринську.
68. Першу Жіночу Національну раду в Україні у 1918 р. створила:
А) X. Алчевська;
Б) С. Русова;
В) О. Кобилянська;
Г) М. Рудницька.
69. Жіночий рух в Україні зародився у:
А) 1920 р;
Б) 1948 р.;
В) 1884 р.;
Г) 1900 р.
70. Під категорією «гендер» розуміють:
А) фізичні, фізіологічні, біологічні відмінності між чоловіками та жінками;
Б) соціокультурні міжстатеві відмінності;
В) система норм рольової поведінки людини.
71. Автономні дії суб’єкта, спрямовані на його власне звільнення
називають:
А) емансипацією;
Б) модернізацією;
В) матріархатом;
Г) фемінізмом.
72. Процесом збору достовірної інформації з урахуванням гендерних
відмінностей
у
сфері
досліджуваного
політичного
курсу
і
прогнозуванням наслідків впливу політичних рішень і соціальних
програм на статусні характеристики чоловіків та жінок називають:
А) гендерну експертизу;
Б) гендерний аналіз;
В) гендерну статистику;
Г) гендерний моніторинг.
73. Станом справ, за яким порівнюють соціальне, економічне, політичне
становище чоловіків і жінок, називають:
А) гендерний розрив;
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Б) гендерну стратифікацію;
В) гендерний паритет;
Г) дискримінацію;
74. Концепція суспільного устрою, яка базується на принципі рівності всіх
людей у різних сферах суспільного життя – це:
А) егалітаризм;
Б) фемінізм;

В) андрогінія;
Г) токенізм.
75. Теорія гендерного відбору лідерів розроблена:
А) А. Сержентом;
Б) Д. Спенсом;
В) С. Бемом.
76. Державна політика, в межах якої
протекціонізм по відношенню до жінок це;
А) патерналістський тип політики;
Б) ліберальний тип політики;
В) патріархальний тип політики;
Г) марксистський тип політики.

здійснюється

державний

77. Конвенція щодо ліквідації всіх форм дискримінації по відношенню до
жінок прийнята ООН у:
А) 1951 р.;
Б) 1969 р.;
В) 1979 р.;
Г) 1990 р.
78. Гендерний мейнстримінг – це:
А) комплексний підхід до проблем рівності жінок і чоловіків;
Б) підхід до планування політики, який ставить на перше місце особливі
потреби вразливих груп з увагою до їхньої статі, віку, фізичного стану;
В) дискримінаційний відбір за ознакою статі;
Г) мистецтво ведення гендерної тактики та політики.
79. Засновницею першої української жіночої організації «Товариство
руських жінок» є:
А) М. Рудницька;
Б) С. Русова;
В) О. Кобилянська.
80. Концепція, відповідно до якої людина, незалежно від її біологічної статі,
може мати як риси маскулінності, так і фемінності, поєднуючи в собі як
традиційно жіночі, так і традиційно чоловічі якості, має назву:
А) концепція гендерного потоку;
Б) концепція інформаційного опрацювання;
В) концепція «природнього» взаємодоповнювання статей;
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81. Відомою представницею ліберального (поміркованого) фемінізму, або
фемінізму рівності є:
А) М. Вольстонкрафт;
Б) К. Цеткін;
В) С. де Бовуар;
Г) Д. Мітчелл.
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СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ У ГЕНДЕРНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ
Акбаш К.С. Тестові завдання до курсу «СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ»
1. Який з перерахованих індексів розраховують НЕ в Програмі розвитку
Організації Об’єднаних націй?
1) Індекс гендерного розвитку;
2) Показник реалізації прав жінок;
3) Індекс гендерної нерівності;
4) Індекс гендерної рівності.
2. Які з перерахованих сфер людської діяльності НЕ охоплює індекс
гендерного розвитку?
1) політичні права та можливості;
2) довголіття;
3) знання;
4) гідний рівень життя.
3. Яких кроків НЕ включає методика розрахунку індексу гендерного
розвитку?
1) нормалізація показників;
2) обрахунок середнього геометричного по всіх вимірах індексу;
3) розрахунок індексу людського розвитку для жінок і чоловіків окремо;
4) розрахунок індексу гендерного розвитку як відношення людського
розвитку жінок до людського розвитку чоловіків.
4. Які сфери аналізу охоплює показник реалізації прав жінок?
1) участь і повноваження з прийняття рішень у політичній області;
2) участь і повноваження з прийняття рішень у економічній області;
3) повноваження з розпорядження економічними ресурсами;
4) очікувана та середня тривалості шкільного навчання.
5. Індекс гендерної нерівності відображає неблагополучний стан у
гендерному відношенні для таких вимірів:
1) репродуктивне здоров’я;
2) рівень насилля;
3) розширення прав і можливостей;
4) ринок праці.
6. Яким чином виконують агрегування за вимірами у рамках кожної
гендерної групи в індексі гендерної нерівності?
1) за допомогою середніх геометричних величин;
2) за допомогою середніх арифметичних величин;
3) за допомогою середніх гармонійних величин;
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4) за допомогою нормалізації величин.
7. Яким чином виконують агрегування за гендерними групами в індексі
гендерної нерівності?
1) за допомогою середнього геометричного;
2) за допомогою середнього арифметичного;
3) за допомогою середнього гармонійного;
4) за допомогою нормалізації.
8. Який з показників Не входить до складу індексу гендерної нерівності?
1) коефіцієнт материнської смертності;
2) коефіцієнт дитячої смертності;
3) коефіцієнт народжуваності серед підлітків;
4) представництво у парламенті.
9. За якими показниками визначають екстремальні значення по Світу при
розрахунку індексу гендерного розвитку?
1) очікувана тривалість шкільного навчання;
2) середня тривалість шкільного навчання;
3) очікувана тривалість життя при народженні;
4) середня тривалість життя.
10. Які дві допоміжні області аналізу окрім 6-ти основних охоплює індекс
гендерної рівності?
1) перехресні нерівності;
2) знання;
3) робота;
4) насилля.
11. Які з перерахованих індексів можна віднести до простих гендерних
індексів?
1) індекс гендерного паритету;
2) індекс глобального гендерного розриву;
3) абсолютний гендерний розрив;
4) коефіцієнт гендерної асиметрії.
12. Для якого виду статистики використовують питомі показники (індекс
питомого гендерного паритету, коефіцієнт гендерної питомої асиметрії
та абсолютний питомий гендерний розрив)?
1) для демографічної статистики;
2) для соціальної статистики;
3) для демографічної і соціальної статистики.
13. В яких межах знаходиться коефіцієнт гендерної асиметрії?
1) від 0 до 1;
2) від –1 до 1;
3) від 0 до ∞.
14. В яких межах знаходиться індекс гендерного паритету?
1) від 0 до 1;
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2) від –1 до 1;
3) від 0 до ∞.
15. Які форми є загальноприйнятими для вимірювання праці у
відповідності до стандартів Міжнародної організації праці?
1) виробнича діяльність;
2) робота за наймом;
3) неоплачувана робота учня;
4) робота добровольця.
16. Джерелами даних для визначення економічної активності є:
1) обстеження;
2) анкетування;
3) переписи;
4) адміністративні записи.
17. Яка ситуація щодо гендерного паритету в сфері економічної активності
в Україні?
1) в усіх вікових групах асиметрія в сторону чоловіків;
2) в усіх вікових групах асиметрія в сторону жінок;
3) в усіх вікових групах ситуація близька до гендерного паритету.
18. Яка ситуація щодо гендерного паритету у безробітті в Україні?
1) у всіх вікових групах асиметрія в сторону чоловіків;
2) у всіх вікових групах асиметрія в сторону жінок;
3) у всіх вікових групах ситуація близька до гендерного паритету.
19. Скільки освітніх рівнів
класифікацією освіти?
1) п’ять;
2) шість;
3) сім;
4) вісім.

визначено

міжнародною

стандартною

20. Які основні джерела для виявлення гендерної рівності в освіті?
1) адміністративні записи;
2) анкетування;
3) обстеження домашніх господарств;
4) переписи населення.
21. Що таке гендерний мейнстримінг?
1) комплексний підхід до проблеми рівності жінок та чоловіків;
2) інтерпретація показників гендерної статистики;
3) анкетування жінок та чоловіків для виявлення проблем гендерної
рівності.
22. Показники гендерної статистки:
1) є інформаційним джерелом для забезпечення моніторингу становища
чоловіків та жінок;
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2) допомагають забезпечити вироблення рішень соціально-економічної
політики для реалізації принципу рівноправності у суспільстві;
3) передбачають вивчення соціально-конструйованих жіночих і чоловічих
ролей та відносин, ідентичності та статевих особливостей,
психологічних характеристик;
4) передбачають впорядкування знань про гендер на принципах логічної
побудови цілісної концепції та визначення місця цих знань як в системі
суспільствознавчих наук, так і в рамках окремих соціальних або
гуманітарних наук.
23. Як інтерпретувати показник дитячої смертності?
1) кількість померлих дітей у віці до 1 року у конкретному році;
2) кількість померлих дітей у віці до 5 років у конкретному році;
3) ймовірність того, що дитина, яка народилася у конкретному році, не
доживе до одного року у перерахунку на 1000 живонароджених;
4) ймовірність того, що дитина, яка народилася у конкретному році, не
доживе до одного року у перерахунку на 10000 живонароджених.
24. Як інтерпретувати показник середнього віку у першому шлюбі?
1) скільки років проживають жінки або чоловіки у першому шлюбі;
2) середній вік жінок або чоловіків, які одружуються вперше;
3) середній вік жінок або чоловіків, які одружуються вперше при умові,
що і чоловік і дружина у шлюбі вперше.
25. Як інтерпретувати сумарний коефіцієнт народжуваності?
1) середній вік жінок, які народжують;
2) кількість народжених дітей на одну жінку;
3) кількість жінок, які народжували в певному році;
4) кількість дітей, які були народжені в певному році.
26. Як інтерпретувати показник підліткової фертильності?
1) показник народжуваності для вікової групи 15-19 років;
2) показник народжуваності для вікової групи 14-18 років;
3) показник народжуваності для вікової групи 13-17 років;
4) показник народжуваності для вікової групи 12-16 років.
27. Як інтерпретувати показник неактивності?
1) це частка осіб поза робочою силою в окремій групі населення;
2) це відношення числа людей у групі населення, які не входять до
робочої сили, до загального числа людей у цій групі населення;
3) це відношення числа людей у групі населення, які не входять до
робочої сили, до числа людей, які входять у робочу силу.
28. Як інтерпретувати показник «гендерний розрив» у погодинній оплаті
праці?
1) це різниця між кількістю чоловіків, які отримують більшу заробітну
плату, та кількістю жінок, які отримують меншу заробітну плату;
2) це різниця у погодинній оплаті праці чоловіків та жінок;
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3) це різниця у погодинній оплаті праці чоловіків та жінок, що виражена
як відсоток від середньої погодинної оплати праці чоловіків;
4) це різниця у погодинній оплаті праці жінок та чоловіків, що виражена
як відсоток від середньої погодинної оплати праці жінок.
29. Як інтерпретувати показник безробіття?
1) це частка незайнятих людей від числа людей, які складають робочу
силу;
2) це частка числа незайнятих людей від числа зайнятих людей;
3) це частка осіб поза робочою силою в окремій групі населення;
4) це відношення числа людей, які не входять до робочої сили, до
загального числа людей у даній групі населення.
30. Як інтерпретувати загальний показник числа тих, хто здобуває вищу
освіту?
1) це загальна кількість студентів вищої школи незалежно від віку,
поділена на загальну кількість населення і потім помножена на 100;
2) це загальна кількість студентів вищої школи незалежно від віку,
поділена на загальну кількість населення в офіційному віці для
університетської освіти і потім помножена на 100;
3) це загальна кількість студентів вищої школи незалежно від віку.
31. Як інтерпретувати загальний показник числа учнів старших класів
середньої школи?
1) це загальна кількість учнів старших класів середньої школи незалежно
від віку, поділена на загальну кількість населення в офіційному віці для
учнів старшої школи та помножена на 100;
2) це загальна кількість учнів старших класів середньої школи офіційного
шкільного віку, поділена на загальну кількість населення в офіційному
віці для учнів старшої школи та помножена на 100;
3) це загальна кількість учнів старших класів середньої школи поділена
на загальну кількість усіх учнів, які навчаються у школі, та помножена
на 100;
4) це загальна кількість учнів старших класів середньої школи поділена
на загальну кількість усіх учнів, які навчаються у школі.
32. Як інтерпретувати показник молодих людей, які незайняті та не
навчаються?
1) це частка молодих людей віком від 15 до 29 років, які не
працевлаштовані та не вчаться, від усієї молоді цієї вікової категорії;
2) це частка молодих людей віком від 15 до 23 років, які не
працевлаштовані та не вчаться, від усієї молоді цієї вікової категорії;
3) це частка молодих людей віком від 18 до 24 років, які не
працевлаштовані та не вчаться, від усієї молоді цієї вікової категорії;
4) це частка молодих людей віком від 20 до 29 років, які не
працевлаштовані та не вчаться, від усієї молоді цієї вікової категорії.
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33. Як інтерпретувати показник частки жінок-законодавців, старших
посадових осіб та управляючих?
1) це кількість жінок-законодавців, старших посадових осіб та
управляючих;
2) це частка числа жінок, що займають посади, які відповідають
категоріям законодавців, вищих посадових осіб та керівників від
загальної кількості осіб, віднесених до цих категорій і потім
помножена на 100;
3) це частка числа жінок, що займають посади, які відповідають
категоріям законодавців, вищих посадових осіб та керівників від
загальної кількості жінок і потім помножена на 100.
34. Які сфери охоплює індекс глобального гендерного розриву?
1) економічна участь і кар’єрні можливості;
2) рівень освіти;
3) здоров’я та тривалість життя;
4) політичні права.
35. У скільки етапів розраховують індекс глобального гендерного розриву?
1) в один;
2) у два;
3) у три;
4) у чотири.
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Лупан І.В. Тестові завдання до курсу «ВИБІРКОВІ ОБСТЕЖЕННЯ у
ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІОЛОГІЇ та ПЕДАГОГІЦІ»
1. Помилками вибірки, що виникають через те, що вибіркова сукупність
не відтворює параметри генеральної сукупності, називають:
а) помилки репрезентативності;
б) помилки реєстрації;
в) арифметичні помилки;
г) логічні помилки.
2. Обсяг повторної вибірки обернено залежить від показника:
а) коефіцієнта довіри;
б) дисперсії;
в) похибки вибірки;
г) обсягу генеральної сукупності.
3. Яким має бути вибірковий інтервал систематичного відбору, якщо обсяг
генеральної сукупності – 20000, а бажаний обсяг вибірки – 400 одиниць?
а) 4%;
б) 25;
в) 50;
г) 1/50.
4. Якщо граничну похибку вибірки зменшити у 2 рази, то обсяг повторної
вибірки:
а) збільшиться в 4 рази;
б) збільшиться в 2 рази;
в) зменшиться в 4 рази;
г) зменшиться в 2 рази.
5. Статистичне обстеження, при якому досліджувалася лише частина
одиниць сукупності, відібрана за певним правилом, називають:
а) вибірковим;
б) періодичним;
в) документальним;
г) опитуванням;
6. Можливе відхилення показників вибіркової сукупності від показників
генеральної сукупності, називають:
а) середнім лінійним відхиленням;
б) середнім квадратичним відхиленням;
в) дисперсією;
г) похибкою вибірки.
7. Який вид відбору з генеральної сукупності дає найменшу похибку
вибірки за інших рівних умов?
а) повторний відбір;
б) безповторний відбір;
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в) кластерний відбір;
г) стратифікований відбір.
8. Вибірковий інтервал систематичного відбору, якщо обсяг генеральної
сукупності – 3000, а обсяг вибірки – 300 одиниць, становить:
а) 10;
б) 5;
в) 15;
г) 20.
9. Сукупність, з якої здійснюють відбір одиниць для вивчення, називають:
а) генеральною;
б) вибірковою;
в) загальною;
г) досліджуваною.
10. Сукупність, на яку поширюються результати вибіркового обстеження,
називають:
а) основою вибірки;
б) генеральною сукупністю;
в) вибірковою сукупністю;
г) сукупністю одиниць спостереження.
11. Систематичний відбір застосовують, коли:
а) одиниці в генеральній сукупності розташовані у випадковому порядку;
б) одиниці в генеральній сукупності впорядковані;
в) генеральна сукупність розбита на однорідні групи;
г) генеральна сукупність розбита на неоднорідні групи.
12. Зменшити граничну похибку систематичної вибірки можна:
а) зменшенням обсягу вибіркової сукупності;
б) зменшенням обсягу генеральної сукупності;
в) збільшенням обсягу вибіркової сукупності;
г) збільшенням імовірності відбору.
13. Обсяг повторної вибірки прямо пропорційний до показників:
а) рівня довіри;
б) дисперсії;
в) похибки вибірки;
г) обсягу генеральної сукупності.
14. При якому відборі
досліджується один раз:
а) при повторному;
б) при безповторному;
в) при будь-якому;
г) такого відбору немає.

кожна

одиниця

генеральної

сукупності

15. Сукупність, яку безпосередньо досліджують у вибірковому обстеженні,
називають:
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а) основою вибірки;
б) генеральною сукупністю;
в) вибірковою сукупністю;
г) сукупністю вихідних одиниць.
16. Який вибірковий дизайн
жеребкування?
а) простий випадковий відбір;
б) систематичний відбір;
в) стратифікований відбір;
г) кластерний відбір.

можна

реалізувати

за

допомогою

17. Простий випадковий відбір застосовують, коли:
а) одиниці в генеральній сукупності розташовані у випадковому порядку;
б) одиниці в генеральній сукупності впорядковані;
в) генеральна сукупність розбита на однорідні групи;
г) генеральна сукупність розбита на неоднорідні групи.
18. Відбір з генеральної сукупності, при якому одиниця сукупності може
бути відібрана не один раз, називають:
а) повторним відбором;
б) безповторним відбором;
в) стратифіковним відбором;
г) кластерним відбором.
19. При розрахунку похибки кластерного відбору застосовують:
а) загальну дисперсію;
б) групову дисперсію;
в) середню величину з групових дисперсій;
г) міжгрупову дисперсію.
20. Найчисельнішою сукупністю при вибірковому обстеженні є:
а) основа вибірки;
б) генеральна сукупність;
в) вибіркова сукупність;
г) сукупність одиниць спостереження.
21. Якщо граничну похибку вибірки збільшити в 2 рази, то обсяг простої
безповторної вибірки:
а) збільшиться в 4 рази;
б) збільшиться в 2 рази;
в) зменшиться в 4 рази;
г) зменшиться в 2 рази.
22. Сукупність, з якої здійснюється відбір одиниць для вивчення,
називають:
а) генеральною сукупністю;
б) основою вибірки;
в) загальною сукупністю;
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г) досліджуваною сукупністю.
23. При якому способі вибіркових обстежень спочатку в генеральній
сукупності виділяють однорідні групи, а потім відбирають одиниці з
кожної групи?
а) при простому випадковому відборі;
б) при систематичному відборі;
в) при стратифікованому відборі;
г) при кластерному відборі.
24. Виберіть з переліку види неімовірнісного відбору:
а) простий випадковий відбір;
б) систематичний відбір;
в) стратифікований відбір;
г) кластерний відбір;
д) квотний відбір;
е) експертний відбір.
25. Що відрізняє квотний відбір від стратифікованого відбору?
а) відбір із страти здійснюється простим випадковим відбором;
б) відбір зі страти здійснюється на розсуд опитувача;
в) відбір зі страти здійснюється жеребкуванням;
г) зі страти формується систематична вибірка.
26. Випадковим чином сформовану вибірку із 1000 студентів коледжу
опитали, чи вживали вони коли-небудь наркотики. Шістнадцять
відсотків опитаних (16% або 0,16) дали ствердну відповідь. Яке з
тверджень про число 0,16 є правильним?
а) це вибіркова частка;
б) це частка генеральної сукупності;
в) це гранична похибка;
г) це випадково вибране число.
27. У випадковій вибірці обсягом 1000 студентів 80% ( ̂= 0,80) висловилися
за подовження годин роботи бібліотеки. Стандартна похибка ̂
(вибіркової частки) становитиме:
а) 0,013;
б) 0,160;
в) 0,640;
г) 0,800.
28. Для випадкової вибірки з 9 жінок середня частота пульсу спокою
становить ̅ = 76 ударів на хвилину, а стандартне відхилення вибірки –
s = 5. Стандартна помилка оцінки середнього значення вибірки
становитиме:
а) 0,557;
б) 0,745;
в) 1,667;
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г) 2,778.
29. За результатами деякого обстеження випадкової вибірки чоловіків і
жінок побудовано 95% довірчі інтервали для часток тих, хто відповідає
"так" на запитання «Чи є ви членом будь-яких спортивних клубів?».
Для жінок довірчий інтервал становить від 13 до 19%, а для чоловіків –
від 24,7 до 33%. Виходячи з цих результатів, можна обґрунтовано
зробити висновок:
а) принаймні 25% чоловіків і жінок належать до спортивних клубів;
б) щонайменше 16% жінок належать до спортивних клубів;
в) існує різниця між частками чоловіків і жінок, які належать до спортивних
клубів;
г) немає переконливих доказів гендерної різниці у частці членів спортивних
клубів.
30. Припустимо, що 95% довірчий інтервал для частки людей, які
регулярно займаються спортом, становить від 0,29 до 0,37. Яке з
наступних тверджень є хибним?
а) доцільно сказати, що більше 25% людей регулярно тренуються;
б) доцільно сказати, що більше 40% людей регулярно тренуються;
в) гіпотеза про те, що 33% людей регулярно тренуються, не може бути
відхилена;
г) можна сказати, що менше 40% людей регулярно тренуються.
31. При перевірці гіпотез виникає помилка другого роду, коли
а) нульову гіпотезу не відхиляють, коли вона істинна;
б) нульову гіпотезу відхиляють, коли вона істинна;
в) нульову гіпотезу не відхиляють, коли істинна альтернативна гіпотеза;
г) нульову гіпотезу відхиляють, коли істинна альтернативна гіпотеза.
32. Нульова та альтернативна гіпотези є твердженнями про:
а) параметри популяції;
б) параметри вибірки;
в) статистичні дані вибірки;
г) іноді параметри популяції, а іноді вибіркові статистичні дані.
33. Перевіряють гіпотезу, для якої альтернативна гіпотеза полягає у тому,
що більше 10% населення є шульгами (тобто ліворукими). Значення p
для теста обчислено як 0,25. Яке з тверджень правильне?
а) можна зробити висновок про те, що більше 10% населення шульги;
б) можна зробити висновок про те, що більше 25% населення шульги;
в) можна зробити висновок про те, що рівно 25% населення шульги;
г) не можна зробити висновок про те, що більше 10% населення шульги.
34. Що із наведеного нижче НЕ правильно по відношенню до стандартної
помилки деякої статистики?
а) стандартна помилка показує, приблизно, середню різницю між
статистикою та параметром популяції;
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б) стандартна помилка є розрахунковим стандартним відхиленням розподілу
вибірки для статистики;
в) стандартна помилка ніколи не може бути від’ємним числом;
г) стандартна помилка зростає із збільшенням розміру вибірки.
35. Розглянемо випадкову вибірку із 100 жінок і 100 чоловіків. Нехай 15
жінок та 12 чоловіків з вибірки шульги. Яка оцінка різниці між
частками ліворуких жінок та ліворуких чоловіків у популяції? Оберіть
варіант з правильним позначенням і числом:
а) p1 − p2 = 3;
б) p1 − p2 = 0,03;
в) p̂ 1 – p̂ 2 3;
г) p̂ 1 – p̂ 2 0,03.
36. Результат називається "статистично значущим", коли
а) нульова гіпотеза є істинною;
б) альтернативна гіпотеза правильна;
в) p-значення менше або дорівнює рівню значущості;
г) p-значення більше за рівень значущості.
37. Рівень довіри для довірчого інтервалу для середнього значення це
а) ймовірність того, що процедура забезпечує інтервал, який охоплює
середнє значення вибірки;
б) ймовірність внесення помилки першого роду 1, якщо інтервал
використовується для перевірки нульової гіпотези про середнє значення
генеральної сукупності;
в) ймовірність того, що індивіди в популяції мають значення, які
потрапляють в інтервал;
г) ймовірність того, що процедура забезпечує інтервал, що охоплює середнє
значення генеральної сукупності.
38. Тест на перевірку нульової гіпотези (H0: µ = 0) проти альтернативної
(H1: µ> 0) проводиться на одній популяції незалежно двома різними
дослідниками. Обидва вони використовують один і той самий розмір
вибірки і однакове значення α = 0,05. Що з перерахованого нижче буде
однаковим для обох дослідників?
а) p-значення тесту;
б) Потужність тесту, якщо істинне значення µ 6;
в) Значення статистики теста;
г) Рішення про прийняття або відхилення нульової гіпотези.
39. Випадковій вибірці з 25 юнаків студентів коледжу було запропоновано
повідомити про їхній фактичний зріст і той, який вони вважають
ідеальним для себе. 95% довірчий інтервал для µd = середньої різниці
між ідеальним та фактичним зростом становив від 0,8 до 2,2 дюймів.
Виходячи з цього, яку з нижченаведених нульових гіпотез (проти
двосторонньої альтернативи) можна відхилити?
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а) H0: µd 0,5;
б) H0: µd 1,0;
в) H0: µd 1,5;
г) H0: µd 2,0.
40. Порівнювали середній термін отримання вищої освіти з комп’ютерних
наук для чоловіків і жінок. Були створені випадкові вибірки із 100
чоловіків і 100 жінок фахівців з комп’ютерних наук. Виберіть відповідні
параметри для цієї ситуації.
а) частка з однієї генеральної сукупності p;
б) різниця між частками двох сукупностей p1 – p2;
в) середнє для однієї генеральної сукупності µ1;
г) різниця між середніми двох сукупностей µ1 – µ2.
41. Для опитування відібрано випадковим чином 5000 студентів. Їх
запитали, якій системі навчання вони надають перевагу: 10-тижневій
квартальній чи 15-тижневій семестровій. З 5000 опитаних відповіді
надали 500 студентів. Результати цього дослідження …
а) можна узагальнити для всіх студентів, оскільки вибірка була випадковою;
б) може бути поширеним на всіх студентів, оскільки похибка становить 4,5%;
в) не слід поширювати на всіх студентів, оскільки рівень невідповідей
становить 90%;
г) не слід узагальнювати на всіх студентів, оскільки похибка становить 4,5%.
42. На основі обстеження 3617 дорослих жителів США старших 25 років
дослідник сказав: «Підвищений рівень смертності від пухлин свідчить про
вплив фізичних, хімічних і біологічних факторів у міських районах… Життя у
містах також включає потенційно стресові рівні шуму, сенсорну
стимуляцію та перевантаження, межособистісні стосунки і конфлікти, а
також пильність у відношенні небезпек від злочинів до нещасних випадків».
Чи є висновок про те, що життя в міському середовищі викликає
підвищений ризик смерті, виправданим?
а) так, тому що дослідження було рандомізованим дослідженням;
б) так, оскільки багато чоловіків у дослідженні перебували під стресом;
в) ні, тому що дослідження було ретроспективним дослідженням;
г) ні, тому що дослідження було оглядовим дослідженням.
43. Тест на значущість, що базується на невеликій вибірці, може не давати
статистично достовірного результату, навіть якщо справжня величина
істотно відрізняється від нульового значення. Цей тип результату
відомий як
а) рівень значимості тесту;
б) потужність дослідження;
в) помилка першого роду;
г) помилка другого роду.
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Для наступних двох запитань: У дослідженні виявлено статистично значуще
співвідношення між регулярним вживанням томатних продуктів (так, ні) і
розвитком раку передміхурової залози (так, ні), з меншим ризиком для тих, хто
споживає томатні продукти.
44. Що з наведеного нижче НЕ є можливим поясненням такого висновку?
а) щось у томатних продуктах призводить до зниження ризику раку
передміхурової залози;
б) існує мішана змінна, яка спричиняє менший ризик раку передміхурової
залози, наприклад, вживання в їжу овочів в цілому, що також пов’язано з
вживанням продуктів з томатів;
в) велику кількість харчових продуктів перевіряли на зв’язок з раком, і
томатні продукти були виявлені лише випадково;
г) використовувався великий розмір вибірки, тому навіть якщо не було б
ніяких зв’язків, то їх можна було виявити.
45. Що з наступного є правильним наслідком з цього висновку?
а) щось у томатних продуктах призводить до зниження ризику раку
передміхурової залози;
б) виходячи з цього дослідження, відносний ризик розвитку раку
передміхурової залози для тих, хто не вживає томатні продукти регулярно
в порівнянні з тими, хто вживає, більше одиниці;
в) якщо буде проведено нове дослідження з використанням вибірок одного і
того ж розміру та вимірювання тих самих змінних, воно виявить такий
самий зв’язок;
г) раку передміхурової залози можна запобігти шляхом вживання правильної
дієти.
46. Найкращим способом визначити, чи статистично значуща різниця двох
середніх, є
а) знайти 95% довірчий інтервал і з’ясувати величину різниці;
б) повторювати дослідження з однаковим розміром вибірки і перевіряти, чи є
різниця знову статистично значущою;
в) побачити, якщо p-значення надзвичайно мало;
г) побачити, якщо p-значення надзвичайно велике.
47. Велика компанія перевіряє щорічні зарплати для всіх чоловіків і жінок,
які виконують певну роботу, і з’ясовує, що кошти і їхні стандартні
відхилення становлять 32120 і 3220 доларів для чоловіків та 34093 і 3521
доларів для жінок відповідно. Найкращим способом визначити, чи існує
різниця у середній зарплаті для сукупності чоловіків і жінок, які
виконують цю роботу в даній компанії, є
а) обчислити 95% довірчий інтервал для різниці;
б) обчислити різницю між двома вибірковими середніми;
в) перевірка гіпотези про те, що середні сукупності є однаковими проти
гіпотези про те, що вони різні;
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г) перевірка гіпотези про те, що середні сукупності однакові проти гіпотези
про те, що середнє для чоловіків вище.
48. Однією з проблем при перевірці гіпотез є те, що реальний ефект не
може бути виявлений. Така проблема швидше за все трапляється, коли
а) ефект невеликий і розмір вибірки невеликий;
б) ефект великий і розмір вибірки невеликий;
в) ефект невеликий і розмір вибірки великий;
г) ефект великий і розмір вибірки великий.

Яременко Л.І., Лісова Т.В., Лупан І.В. Тестові завдання до курсу
«СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДАНИХ у ПОВЕДІНКОВИХ
НАУКАХ»
Теоретична частина
1. До якого виду спостереження можна віднести соціологічне опитування
студентів фізико-математичного факультету для дослідження гендерних
стереотипів?
а) суцільне;
б) несуцільне;
в) обидві відповіді а) і б) неправильні;
г) обидві відповіді а) і б) правильні.
2. Спостереження з метою визначення бюджету студентської сім’ї може
бути:
а) поточним;
б) періодичним;
в) разовим;
г) всі відповіді правильні.
3. Реєстрація абітурієнтів, які вступають до вишів, можна віднести до
такого виду дослідження:
а) безпосередній облік;
б) документальний облік;
в) опитування;
г) всі відповіді правильні.
4. Репрезентативність вибірки – це:
а) поняття, яке відображає рівень відповідності обсягу вибірки обсягу
генеральної сукупності;
б) поняття, яке відображає рівень відповідності методу дослідження вибірки
методу дослідження генеральної сукупності;
в) поняття, яке відображає рівень відповідності структури вибірки структурі
генеральної сукупності;
г) всі відповіді правильні.
111

База тестових завдань

5. Чим більша вибіркова сукупність, тим вищою буде:
а) наукова значимість результатів;
б) точність наукових результатів;
в) статистична значимість наукових результатів;
г) всі відповіді правильні.
6. Шкала найменувань і шкала порядку є:
а) числовими шкалами;
б) якісними шкалами;
в) кількісними шкалами;
г) всі відповіді правильні.
7. Шкала інтервалів і шкала відношень є:
а) метричними шкалами;
б) атрибутивними шкалами;
в) якісними шкалами;
г) всі відповіді правильні.
8. Aтрибутивною є шкала:
а) найменувань;
б) порядку;
в) інтервалів;
г) відношень.
9. Для будь-якої шкали можна використовувати статистичні міри шкал …
рівнів.
а) будь-яких;
б) сусідніх;
в) усіх попередніх;
г) усіх наступних.
10. Шкала найменувань – це шкала, яка класифікує об’єкти:
а) за величиною;
б) за назвою;
в) за кількісною ознакою;
г) за порядком.
11. Якщо використовується шкала найменувань, то класам об’єктів для
їхнього позначення можна приписувати:
а) тільки букви;
б) тільки числа;
в) тільки словесні позначки;
г) будь-які символи: словесні позначки, числа, букви чи інші знаки.
12. Для результатів, одержаних за допомогою шкали порядку, як міру
центральної тенденції викорстовують:
а) моду і медіану;
б) середнє арифметичне значення;
в) дисперсію;
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г) розмах.
13. Якщо дані впорядковані й встановлено рівність суб’єктивних
інтервалів, то таку шкалу називають:
а) шкалою найменувань;
б) шкалою порядку;
в) шкалою інтервалів;
г) шкалою відношень.
14. Шкала інтервалів класифікує об’єкти за принципом: «більше на певну
кількість одиниць – менше на певну кількість одиниць», але не дає
можливості порівнювати, у скільки разів одна величина більша чи
менша за іншу, бо вона:
а) враховує лише якісні характеристики об’єктів;
б) не має точки абсолютного нуля;
в) є якісною шкалою;
г) має масштаб.
15. При використанні стандартних інтервальних шкал здійснюється прехід
від … до балів стандартної шкали.
а) статистичних характеристик;
б) середніх значень;
в) мір розсіювання;
г) «сирих» балів (первинних показників тестів).
16. Для переходу до стандартних інтервальних шакал треба за дослідними
даними знайти:
а) значення моди;
б) значення медіани;
в) коефіцієнт кореляції;
г) оцінки середнього арифметичного значення і стандартного відхилення.
17. При інтерпретації даних, виміряних за допомогою інтервальної шкали,
як характеристики центральної тенденції можна використовувати:
а) кореляційне відношення;
б) коефіцієнт кореляції Пірсона;
в) дисперсію;
г) моду, медіану, середнє арифметичне значення.
18. Виберіть характеристики, вимірювання яких здійснено у шкалі
найменувань:
а) належність до політичної партії (ліберал, соціаліст, демократ, консерватор
тощо);
б) тип шкільної оцінки (задовільно, добре, відмінно);
в) тип отриманої нагороди у спортивних змаганнях (золота, срібна, бронзова
медаль);
г) тип правовідносин (земельне право, трудове право, адміністративне право
тощо).
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19. Виберіть характеристики, вимірювання яких здійснено у порядковій
шкалі:
а) тип отриманої нагороди у спортивних змаганнях (золота, срібна, бронзова
медаль);
б) тип правовідносин (земельне право, трудове право, адміністративне право
тощо);
в) тип шкільної оцінки (задовільно, добре, відмінно);
г) належність до політичної партії (ліберал, соціаліст, демократ, консерватор
тощо).
20. Для яких з цих даних має сенс обчилення середнього арифметичного:
а) середній командний результат, якщо у турнірну таблицю заноситься
зайняте місце (1, 2 та 3-е);
б) середній рівень води у річці за три останні роки;
в) середній бал атестата з оцінками типу Задовільно, Добре, Відмінно;
г) середня температура за три останні доби.
21. Кожній із наступних характеристик поставте у відповідність тип
шкали:
а) рейтинг кандидатів у президенти;
1. Номінальна;
б) відстань від Землі до планет Сонячної системи;
2. Інтервальна;
в) тип характеру людини від холерика до сангвініка;
3. Порядкова;
г) температура тіла людини;
4. Відношень
д) оцінка студента з предмета за 100-бальною шкалою
22. Генеральна сукупність – це...
а) сукупність первинних об’єктів;
б) множина всіх можливих значень випадкової величини, яка підлягає
дослідженню;
в) множина значень випадкової величини, одержана в результаті
спостереження або дослідження;
г) універсальна множина значень явища.
23. Статистична сукупність – це...
а) число всіх варіант;
б) сукупність первинних об’єктів;
в) множина всіх можливих значень випадкової величини;
г) множина значень випадкової величини, яка одержана в результаті
спостережень (вибірки).
24. Варіаційний ряд – це...
а) послідовність варіант, записаних за зростанням їхніх значень;
б) послідовність інтервалів, які записані у порядку зростання;
в) послідовність інтервалів, які містять усю сукупність варіант;
г) відповідність між варіантами та їхніми частотами або відносними
частотами.
25. Інтервальний варіаційний ряд – це...
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а) послідовність варіант, записаних за зростанням їхніх значень;
б) послідовність інтервалів, які записані у порядку зростання;
в) послідовність інтервалів, які містять усю сукупність варіант;
г) немає правильної відповіді.
26. Дискретним статистичним розподілом є:
а) елементи вибірки, розміщені у порядку зростання;
б) простий варіаційний ряд, в який відібрані усі різні значення в порядку
зростання;
в) відповідність між варіантами та їхніми частотами або відносними
частотами, зображена у вигляді таблиці;
г) відповідність між проміжками, у яких знаходяться варіанти ознаки, та
їхніми частотами або відносними частотами, зображена у вигляді таблиці.
27. Інтервальним статистичним розподілом вибірки є:
а) відповідність між проміжками варіаційного ряду та їхніми частотами або
відносними частотами;
б) відповідність між рівними проміжками варіаційного ряду та їхніми
частинами;
в) відповідність між серединами проміжків та їхніми значеннями частот або
відповідних частот;
г) немає правильної відповіді.
28. Полігон розподілу вибірки частіше використовується для зображення...
а) інтервальних статистичних рядів;
б) дискретних статистичних рядів;
в) як дискретних, так і інтервальних рядів;
г) немає правильної відповіді.
29. Щоб побудувати полігон відносних частот, потрібно:
а) побудувати ламану за точками, ординатами яких є варіанти, а абсцисами –
відповідні їм частоти;
б) побудувати ламану за точками, абсцисами яких є значення середин
частинних інтервалів, а ординатами – відповідні їм значення частот;
в) на осі абсцис відкласти частинні проміжки, а на осі ординат – частоти;
г) побудувати ламану за точками, абсцисами яких є варіанти, а ординатами –
відповідні їм значення відносних частот.
30. Гістограму розподілу вибірки найчастіше використовують для
зображення...
а) інтервальних статистичних рядів;
б) дискретних статистичних рядів;
в) як дискретних, так і інтервальних рядів;
г) немає правильної відповіді.
31. Щоб побудувати гістограму частот, потрібно:
а) побудувати прямокутники, основами яких є частинні інтервали, а їхніми
висотами – відповідні частоти;
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б) побудувати ламану за точками, абсциси яких є середини інтервалів, а
ординати – відповідні частоти;
в) на осі ординат відкласти частинні проміжки, а на осі абсцис – частоти;
г) немає правильної відповіді.
32. Числова характеристика центральної тенденції – це:
а) дисперсія вибірки;
б) вибіркове середнє вибірки;
в) середнє квадратичне відхилення вибірки;
г) ексцес.
33. Числова характеристика варіації – це:
а) дисперсія вибірки;
б) вибіркове середнє вибірки;
в) коефіцієнт асиметрії;
г) медіана вибірки.
34. Числова характеристика форми кривої розподілу – це:
а) мода;
б) вибіркове середнє вибірки;
в) розмах вибірки;
г) ексцес.
35. Середнє арифметичне значення варіант вибірки з урахуванням їхніх
частот називають:
а) дисперсією вибірки;
б) вибірковим середнім вибірки;
в) середнім квадратичним відхилення вибірки;
г) немає правильної відповіді.
36. Зроблено вибірку з 5 елементів: 1, 1, 4, 2, 10. Знайти середнє вибіркове
(результат вводити десятковим дробом з двома знаками після крапки).
Відповідь: __________________________.
37. Значення середнього вибіркового вибірки є
а) незміщеною оцінкою генерального середнього;
б) зміщеною оцінкою генерального середнього;
в) незміщеною оцінкою генеральної медіани;
г) зміщеною оцінкою генеральної дисперсії.
38. Дисперсія – це
а) алгебраїчна сума відхилень значень ознаки від середньої величини;
б) сума модулів усіх відхилень ознаки від середньої величини;
в) середній квадрат відхилень значень ознаки від середньої величини;
г) це відношення середнього квадратичного відхилення до середньої
величини.
39. Зроблено вибірку з 5 елементів: 6, 4, 3, 7, 6. Знайти вибіркову дисперсію
(результат вводити десятковим дробом з двома знаками після крапки).
Відповідь: __________________________.
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40. Для ряду {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5} середнє вибіркове та вибіркова
дисперсія відповідно дорівнюють:
а) 3, 2.2; б) 2, 3; в) 3, 2; г) 3.5, 2.2; д) 3.5, 2.
41. Значення вибіркової дисперсії вибірки є
а) зміщеною оцінкою генеральної дисперсії;
б) незміщеною оцінкою генеральної дисперсії;
в) ефективною оцінкою генеральної дисперсії;
г) спроможною оцінкою генеральної дисперсії.
42. Мода – це
а) варіанта, яка ділить варіаційний ряд на дві рівні за обсягом частини;
б) варіанта, що в статистичному ряді зустрічається найчастіше;
в) відношення суми всіх результатів вимірів до обсягу вибірки;
г) відношення абсолютних характеристик варіації до середньої величини.
43. Медіана – це...
а) варіанта, яка є серединою невпорядкованого ряду;
б) варіанта, що в статистичному ряді зустрічається найчастіше;
в) варіанта, яка ділить варіаційний ряд на частини і найчастіше зустрічається;
г) варіанта, яка ділить варіаційний ряд на дві рівні за обсягом частини.
44. Варіанту статистичного розподілу, яка поділяє варіаційний ряд на дві
частини, рівні за кількістю варіант, називають
а) другим квартилем;
б) п’ятим процентилем;
в) п’ятим квартилем;
г) п’ятим децилем;
д) медіаною;
е) модою.
45. Середину варіаційного ряду визначає
а) Мода;
б) Медіана;
в) Середнє вибіркове.
46. Що є розмахом варіації?
а) сума найбільшого і найменшого значення ознаки;
б) різниця між найбільшим та найменшим значенням ознаки;
в) відхилення індивідуальних значень ознаки від середньої величини;
г) сума абсолютних відхилень від середньої величини.
47. Як розраховують квадратичний коефіцієнт варіації?
а) як відношення середнього квадратичного відхилення до середньої
величини;
б) як середній квадрат відхилень значень ознаки від середньої величини;
в) як алгебраїчну суму відхилень значень ознаки від середньої величини;
г) як суму модулів усіх відхилень значень ознаки від середньої величини.
48. Якщо A < 0, то асиметрію вважають...
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а) лівосторонньою;
б) симетричною;
в) правосторонньою;
г) немає правильної відповіді.
49. Якщо A > 0, то асиметрію вважають...
а) лівосторонньою;
б) симетричною;
в) правосторонньою;
г) немає правильної відповіді.
50. Якщо Е > 0, то розподіл вважають...
а) туповершинним;
б) гостровершинним;
в) плосковершинним;
г) нормальним розподілом.
51. Якщо Е = 0, то розподіл вважають...
а) гостровершинним;
б) туповершинним;
в) нормальним розподілом;
г) плосковершинним.
52. Якщо Е < 0, то розподіл вважають...
а) нормальним розподілом;
б) гостровершинним;
в) плосковершинним;
г) немає правильної відповіді.
53. Статистична оцінка  * , яка визначається одним числом називається...
а) незміщеною оцінкою;
б) інтервальною оцінкою;
в) точковою оцінкою;
г) зміщеною оцінкою.
54. Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності можуть бути:
а) Ймовірнісні статистичні оцінки параметрів;
б) Точкові статистичні оцінки параметрів;
в) Інтервальні статистичні оцінки параметрів;
г) Варіаційні статистичні оцінки параметрів.
55. Якщо математичне сподівання точкової оцінки дорівнює оцінюваному
параметру, а саме M (*)   , то статистична оцінка є:
а) зміщеною;
б) незміщеною;
в) ефективною;
г) спроможною.
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56. Якщо математичне сподівання точкової оцінки не дорівнює
оцінювальному параметру, а саме M (*)   , то статистична оцінка є:
а) зміщеною;
б) незміщеною;
в) ефективною;
г) спроможною.
57. Точкову статистичну оцінку, яка при заданому обсязі вибірки має
мінімальну дисперсію, називають...
а) зміщеною;
б) незміщеною;
в) ефективною;
г) спроможною.
58. Якщо точкова статистична оцінка у разі необмеженого збільшення
обсягу вибірки  * наближається до оцінюваного параметру  , а саме:
*
lim P(      )  1 , то її називають...
n  

а) зміщеною;
б) незміщеною;
в) спроможною;
г) ефективною.
59. Точкова статистична оцінка, яка при заданому об’ємі вибірки має
мінімальну дисперсію, називається
а) незміщеною;
б) інтервальною;
в) точною;
г) ефективною;
д) спроможною.
60. Якщо середнє значення статистичної оцінки дорівнює оцінюваному
параметру, то вона є
а) незміщеною;
б) інтервальною;
в) точною;
г) ефективною;
д) спроможною.
61. Без додаткового дослідження однозначно можна стверджувати, що
вибіркова дисперсія є
а) незміщеною оцінкою генеральної дисперсії;
б) ефективною оцінкою генеральної дисперсії;
в) слушною оцінкою генеральної дисперсії;
г) неефективною оцінкою генеральної дисперсії;
д) зміщеною оцінкою генеральної дисперсії.
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62. Якщо статистична оцінка при збільшенні обсягу вибірки (
∞)
наближається за ймовірністю до значення оцінюваного параметра
генеральної скупності, то вона є
а) спроможною статистичною оцінкою;
б) ефективною статистичною оцінкою;
в) зміщеною статистичною оцінкою;
г) асимптотично ефективною статистичною оцінкою.
63. Незміщеною оцінкою генерального середнього є...
а) виправлена вибіркова дисперсія;
б) вибіркова дисперсія;
в) вибіркове середнє;
г) виправлене середнє арифметичне xi .
64. Чи зміниться незміщена оцінка математичного сподівання M (X )
генеральної сукупності, якщо всі варіанти у вибірці збільшити у 5 разів?
а) не зміниться;
б) збільшиться у 5 разів;
в) зменшиться у 5 разів;
г) збільшиться у 25 раз.
65. Незміщеною оцінкою генеральної дисперсії є...
а) виправлена вибіркова дисперсія;
б) вибіркова дисперсія;
в) вибіркове середнє;
г) середнє арифметичне xi .
66. Зміщеною оцінкою генеральної дисперсії є...
а) виправлена вибіркова дисперсія;
б) вибіркова дисперсія;
в) вибіркове середнє;
г) середнє арифметичне xi .
67. За вибіркою з 20 об’єктів обчислено вибіркову дисперсію, яка дорівнює
4. Виправлена дисперсія тоді дорівнює:
а) 3.8; б) 4.2; в) 5.1; г) 3.2; д) 4.8.
68. Чи зміниться зміщена оцінка дисперсії D Г генеральної сукупності,
якщо всі варіанти ознаки у вибірці збільшити на 12?
а) не зміниться;
б) збільшиться на 144;
в) зменшиться на 144;
г) збільшиться у 12 разів.
69. Чи зміниться оцінка середнього квадратичного відхилення, якщо всі
значення варіант ознаки у вибірці збільшити у 4 рази?
а) збільшиться у 4 рази;
б) збільшиться на 4;
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в) збільшиться у 16 разів;
г) не зміниться.
70. Статистичну оцінку  * , яка визначається двома числами, кінцями
інтервалів, називають...
а) незміщеною оцінкою;
б) інтервальною оцінкою;
в) точковою оцінкою;
г) зміщеною оцінкою.
71. Точністю оцінки називають...
а) різницю між найбільшим та найменшим значенням ознаки;
б) суму між статичною оцінкою  * та оцінюваним параметром  , взяту за
абсолютним значенням;
в) різницю між статичною оцінкою  * та оцінюваним параметром  , взяту за
абсолютним значенням;
г) суму абсолютних відхилень від середньої величини.
72. Який інтервал називають довірчим (надійним) для параметра
розподілу випадкової величини?
а) інтервал, який із близькою до одиниці ймовірністю „накриває” точне
значення параметра;
б) інтервал, який визначає положення статистичної оцінки;
в) інтервал, за допомогою якого знаходять наближене значення параметра
розподілу випадкової величини;
г) немає правильної відповіді.
73. Надійність (довірча ймовірність) точкової оцінки параметра розподілу
випадкової величини це...
а) імовірність, з якою точне значення параметра розподілу цієї величини не
потрапляє в інтервал;
б) імовірність, з якою точне значення параметра розподілу цієї величини
„накривається” інтервалом, симетричним відносно точкової оцінки
параметра;
в) імовірність знаходження наближеного значення параметра розподілу
випадкової величини;
г) немає правильної відповіді.
74. Гістограма деякого статистичного розподілу має такий вигляд:

Це дає підстави для висунення гіпотези про те, що розподіл сукупності є
а) виключно показниковим;
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б) нормальним або показниковим;
в) рівномірним або нормальним;
г) виключно нормальним;
д) показниковим або рівномірним.
75. Задано закон розподілу деякої дискретної ознаки:
хі
–2
–1
0
1
3
ni
10
15
20
35
20
Оберіть відповідне значення емпіричної функції у заданих точках:
1. 0
а)
2. 0,45
б)
3. 0,8
в)
4. 0,35
г)
5. 0,1
д)
6. 0,75
е)
7. 0,25
8. 1
76. Чи зміниться довірчий інтервал для оцінки невідомого математичного
сподівання M (X ) нормального розподіленої ознаки Х генеральної
сукупності зі зменшенням вибіркового середнього?
а) зменшиться;
б) збільшиться;
в) не зміниться;
г) немає правильної відповіді.
77. Чи зміниться довірчий інтервал для оцінки невідомого математичного
сподівання M (X ) нормального розподіленої ознаки Х генеральної
сукупності за збільшенням вибіркового середнього?
а) зменшиться;
б) збільшиться;
в) не зміниться;
г) немає правильної відповіді.
78. Статистична гіпотеза це...
а) припущення, яке пояснює спостережуване явище;
б) гіпотеза про властивість генеральної сукупності, що перевіряється на
основі вибірки;
в) статистичні висновки;
г) спосіб мислення в цілому, який включає висування припущення, його розвиток і доведення.
79. Факторний експеримент використовуємо, якщо необхідно перевірити
складні гіпотези про взаємозв’язки між змінними, при цьому
а) залежні змінні називають;
1. результуючими ознаками;
б) незалежні змінні називають;
2. факторними ознаками;
3. функціональними ознаками.
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80. Параметрична статистична гіпотеза це...
а) статистична гіпотеза про значення параметрів ознак генеральної
сукупності;
б) статистична гіпотеза, що висувається на підставі обробки вибірки про
закон розподілу ознаки генеральної сукупності;
в) статистична гіпотеза, що підлягає перевірці;
г) статистична гіпотеза, яка повністю або частково логічно заперечує нульову
гіпотезу;
д) немає правильної відповіді.
81. Непараметрична статистична гіпотеза це...
а) статистична гіпотеза про значення параметрів ознак генеральної
сукупності;
б) статистична гіпотеза, що висувається на підставі обробки вибірки про
закон розподілу ознаки генеральної сукупності;
в) статистична гіпотеза, що підлягає перевірці;
г) статистична гіпотеза, яка повністю або частково логічно заперечує нульову
гіпотезу;
д) немає правильної відповіді.
82. Статистичну гіпотезу, що підлягає перевірці, називають …
а) конкуруючою;
б) альтернативною;
в) непараметричною;
г) основною.
83. Статистичну гіпотезу, яка повністю або частково логічно заперечує
нульову гіпотезу, називають …
а) конкуруючою;
б) нульовою;
в) непараметричною;
г) основною.
84. Яку параметричну гіпотезу називають простою?
а) гіпотезу, яка є неоднозначною;
б) гіпотезу, яка складається з скінченої чи нескінченної кількості припущень;
в) гіпотезу, яка є однозначною;
г) немає правильної відповіді.
85. Яку параметричну гіпотезу називають складеною?
а) гіпотезу, яка складається з одного припущення;
б) гіпотезу, яка є однозначною;
в) гіпотезу, яка складається з скінченої чи нескінченної кількості припущень;
г) немає правильної відповіді.
86. Що таке рівень значущості  ?
а) ймовірність відкинути неправильну гіпотезу;
б) ймовірність похибки першого роду;
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в) ймовірність похибки другого роду;
г) немає правильної відповіді.
87. У чому полягає помилка другого роду?
а) гіпотеза відхиляється, але вона істинна;
б) гіпотеза приймається, але вона неістинна;
в) гіпотеза відхиляється, але вона неістинна;
г) гіпотеза приймається, але вона істинна;
д) немає правильної відповіді.
88. Статистичним критерієм гіпотези називають …
а) випадкову величину К, за допомогою якої проводиться перевірка нульової
гіпотези;
б) випадкову величину К таку, щоб закон розподілу її ймовірностей був
невідомий;
в) випадкову величину К, яку використовують для перевірки альтернативної
гіпотези;
г) немає правильної відповіді.
89. Емпіричне (спостережуване) значення критерію – це …
а) значення критерію, обчислене за вибіркою;
б) значення критерію, обчислене за генеральною сукупністю;
в) відповіді а) і б) правильні;
г) немає правильної відповіді.
90. Областю прийняття гіпотези називають …
а) сукупність значень критерію, за яких нульову гіпотезу відхиляють;
б) сукупність значень критерію, за яких альтернативну гіпотезу відхиляють;
в) сукупність значень критерію, за яких нульову гіпотезу приймають;
г) сукупність значень критерію, за яких альтернативну гіпотезу приймають.
91. Критичною областю критерію називають …
а) сукупність значень критерію, за яких нульову гіпотезу приймають;
б) сукупність значень критерію, за яких нульову гіпотезу відхиляють;
в) сукупність значень критерію, які відокремлюють область, де приймають
гіпотезу, від області, де її відхиляють;
г) немає правильної відповіді.
92. Якщо критична область на числовій прямій визначається нерівністю
K  k kp , то її називають …
а) правосторонньою;
б) лівосторонньою;
в) двосторонньою;
г) немає правильної відповіді.
93. Якщо критична область на числовій прямій визначається нерівністю
K  k kp , то її називають …
а) правосторонньою;
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б) лівосторонньою;
в) двосторонньою;
г) немає правильної відповіді.
94. Якщо критична область на числовій прямій визначається сумою
інтервалів K  k (1) kp і K  k ( 2) kp , то її називають …
а) правосторонньою;
б) лівосторонньою;
в) двосторонньою;
г) немає правильної відповіді.
95. Якою буде критична область, якщо H 0 : M ( X )  14 за конкуруючої
гіпотези H  : M ( X )  14 ?
а) правостороння;
б) лівостороння;
в) двостороння;
г) несиметрична.
96. Яка будується критична область, якщо H 0 : M ( X )  14 за конкуруючої
гіпотези H  : M ( X )  14 ? .
а) правосторонньою;
б) лівосторонньою;
в) двосторонньою;
г) несиметричною.
97. Якою буде критична область, якщо H 0 : M ( X )  14 за конкуруючої
гіпотези H  : M ( X )  14 ?
а) правосторонньою;
б) лівосторонньою;
в) двосторонньою;
г) несиметричною.
98. Що таке потужність критерію?
а) імовірність потрапляння критерію в критичну область за умови, що
правильною є конкуруюча гіпотеза;
б) імовірність того, що нульова гіпотеза буде прийнята, якщо справджується
конкуруюча гіпотеза;
в) імовірність того, що конкуруюча гіпотеза буде відхилена, якщо
справджується нульова гіпотеза;
г) немає правильної відповіді.
99. Непараметричні критерії використовують тоді, коли дослідник має
справу з:
а) дуже малими вибірками чи з якісними даними;
б) дуже великими вибірками;
в) коефіцієнтами кореляції;
г) немає правильної відповіді.
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100. Статистичною називають таку залежність між випадковими
величинами X i Y за якої …
а) величини однозначні;
б) зміна значень однієї величини впливає на зміну розподілу ймовірностей
другої;
в) зміна значень однієї з них призводить до зміни середнього значення
другої;
г) немає правильної відповіді.
101. Якщо середні характеристики однієї досліджуваної величини залежать
від того, які значення набуває інша, то залежність між такими
величинами є
а) функціональною та статистичною;
б) статистичною, але не кореляційною;
в) кореляційною, але не статистичною;
г) функціональною та кореляційною;
д) статистичною та кореляційною.
102. Предметом кореляційного аналізу є …
а) виявлення наявності статистичної залежності;
б) вивчення залежності між однією з величин і умовним математичним
сподіванням іншої;
в) встановлення функціонального зв’язку між величинами;
г) немає правильної відповіді.
103. Предметом регресійного аналізу є …
а) виявлення наявності статистичної залежності;
б) вивчення залежності між однією з величин і умовним математичним
сподіванням іншої;
в) встановлення функціонального зв’язку між величинами;
г) немає правильної відповіді.
104. Що розуміють під функціональними зв’язками?
а) це зв’язки, за яких кожній множині значень (варіантів) факторних ознак
відповідає одне чітко визначене значення результативної ознаки;
б) це зв’язки, за яких кожному значенню ознаки X відповідає деяка множина
значень ознаки Y, які варіюють і утворюють ряд розподілу;
в) це зв’язки, за яких зі зміною ознаки-фактора змінюється середня величина
результативної ознаки;
г) немає правильної відповіді.
105. Що розуміють під стохастичними зв’язками?
а) це зв’язки, за яких кожній множині значень (варіантів) факторних ознак
відповідає одне чітко визначене значення результативної ознаки;
б) це зв’язки, за яких кожному значенню ознаки X відповідає деяка множина
значень ознаки Y, які варіюють і утворюють ряд розподілу;
в) це зв’язки, за яких зі зміною ознаки-фактора змінюється середня величина
результативної ознаки;
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г) немає правильної відповіді.
106. Що розуміють під кореляційними зв’язками?
а) це зв’язки, за яких кожній множині значень (варіантів) факторних ознак
відповідає одне чітко визначене значення результативної ознаки;
б) це зв’язки, за яких кожному значенню ознаки X відповідає деяка множина
значень ознаки Y, які варіюють і утворюють ряд розподілу;
в) це зв’язки, за яких зі зміною ознаки-фактора змінюється середня величина
результативної ознаки;
г) немає правильної відповіді.
107. За яких умов зв’язок є прямим?
а) якщо зі зростанням значень ознаки-фактора результативна ознака також
збільшується, і навпаки: при зменшенні ознаки-фактора результативна
ознака також зменшується;
б) якщо зі зростанням ознаки-фактора результативна ознака зменшується, і
навпаки, при зменшенні ознаки-фактора результативна ознака
збільшується;
в) якщо збіг і незбіг знаків відхилень у двох рядах зустрічається приблизно
однаково часто;
г) немає правильної відповіді.
108. За яких умов зв’язок є зворотним?
а) якщо зі зростанням значень ознаки-фактора результативна ознака також
збільшується, і навпаки: при зменшенні ознаки-фактора результативна
ознака також зменшується;
б) якщо зі зростанням ознаки-фактора результативна ознака зменшується, і
навпаки, при зменшенні ознаки-фактора результативна ознака
збільшується;
в) якщо збіг і незбіг знаків відхилень у двох рядах зустрічається приблизно
однаково часто;
г) немає правильної відповіді.
109. Що називають вибірковим коефіцієнтом кореляції?
а) точкову оцінку коефіцієнта кореляції, обчислену за допомогою значень
одержаної вибірки;
б) відношення величини приросту результативної ознаки до величини
приросту факторної ознаки;
в) коефіцієнт, який показує на скільки одиниць у середньому зміниться
змінна Х при збільшенні змінної Y на одиницю;
г) немає правильної відповіді.
110. Вибірковий коефіцієнт кореляції є значущим, якщо …
а) гіпотезу про рівність нулю коефіцієнта кореляції генеральної сукупності є
підстави відхилити;
б) гіпотеза про рівність нулю коефіцієнта кореляції генеральної сукупності є
підстави прийняти;
в) немає правильної відповіді.
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111. Якщо вибірковий коефіцієнт кореляції rв = 0, то це означає, що …
а) зв’язок між величинами існує і вони зменшуються або збільшуються
одночасно;
б) зв’язок між величинами існує і зі збільшенням однієї з них друга
зменшується або навпаки;
в) відповіді а) і б) правильні;
г) це означає відсутність лінійного зв’язку між величинами X і Y.
112. Якщо вибірковий коефіцієнт кореляції rв > 0, то це означає, що …
а) зв’язок між величинами існує і вони зменшуються або збільшуються
одночасно;
б) зв’язок між величинами існує і зі збільшенням однієї з них друга
зменшується або навпаки;
в) відповіді а) і б) правильні;
г) це означає відсутність лінійного зв’язку між величинами X і Y.
113. У якому з випадків між випадковими величинами X та Y не існує
кореляційного зв’язку?

114. У якому з випадків між випадковими величинами X та Y існує
лінійний кореляційний зв’язок?

115. Якщо лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,95, про який зв’язок це
свідчить?
а) слабкий;
б) помірний;
в) високий;
г) надто високий.
116. Якщо лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,75, про який зв’язок це
свідчить?
а) слабкий;
б) помірний;
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в) помітний;
г) високий.
117. Якщо лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,65, про який зв’язок це
свідчить?
а) слабкий;
б) помірний;
в) помітний;
г) високий.
118. При якому значенні вибіркового коефіцієнта кореляції зв’язку немає?
а) r = 0;
б) r = + 1;
в) r = – 1;
г) немає правильної відповіді.
119. При якому значенні вибіркового коефіцієнта кореляції зв’язок
прямий?
а) r = 0;
б) r = + 1;
в) r = – 1;
г) немає правильної відповіді.
120. При якому значенні вибіркового коефіцієнта кореляції зв’язок
зворотний?
а) r = 0;
б) r = + 1;
в) r = – 1;
г) немає правильної відповіді.
Практична частина
Заданий статистичний розподіл зображено у вигляді таблиці
xi
ni

0
1

1
2

2
6

3
4

4
7

5
7

6
8

7
6

8
3

9
4

10
2

Виконати такі дії:
1. Знайти відносну частоту варіанти 6:
а) 0,12;
б) 0,16;
в) 0,75;
г) 0,162.
2. Визначити частоту частинного інтервалу (2;5] :
а) 18;
б) 17;
в) 24;
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г) 26.
3. Визначити ординату полігона відносних частот для варіанти 9:
а) 0,4;
б) 0,9;
в) 0,08;
г) 0,5.
4. Указати значення емпіричної функції розподілу на проміжку (6;7] :
а) 0,88;
б) 0,7;
в) 0,82;
г) 0,12.
5. Знайти вибіркове середнє:
а) 5,18;
б) 1,1;
в) 4,7;
г) 6,11.
6. Обчислити вибіркову дисперсію:
а) 6,12;
б) 32,4;
в) 32,94;
г) 6,11.
7. Знайти вибіркове середнє квадратичне відхилення:
а) 5,74;
б) 2,47;
в) 5,69;
г) 5,6.
8. Знайти коефіцієнт варіації:
а) 112%;
б) 109%;
в) 47%;
г) 48%.
9. Знайти моду:
а) 10;
б) 6;
в) 7;
г) 4.
10. Знайти медіану:
а) 4;
б) 6;
в) 7;
г) 5.
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11. Знайдіть асиметрію:
а) 23,81;
б) 9,64;
в) 0,4762;
г) 0,032.
12. Обчисліть ексцес:
а) 0,72;
б) 84,9156;
в) 11,98;
г) 2,28.
13-17: Випадкова величина Х – ознака генеральної сукупності характеризується
вибіркою:
xi
4
5
6
7

ni

1

4

2

3

13. Визначте точкову оцінку математичного сподівання M (X ) :
а) 2,2;
б) 5,7;
в) 2,59;
г) 2,583.
14. Визначте точкову оцінку дисперсії D( X ) :
а) 3,89;
б) 10,1;
в) 1,01;
г) 0,516.
15. Визначте виправлену точкову оцінку дисперсії D( X ) :
а) 38,87;
б) 1,12;
в) 0,573;
г) 5,16.
16. Визначте точкову оцінку середнього квадратичного відхилення  (X ) :
а) 1,004;
б) 1,005;
в) 0,1;
г) 0,718.
17. Визначте виправлену точкову оцінку середнього квадратичного
відхилення  (X ) :
а) 0,756;
б) 0,757;
в) 0,71;
г) 1,058.
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18. За даними вибірки обсягу п = 21 обчислено вибіркову дисперсію DB  5 .
Знайти незміщену оцінку генеральної дисперсії:
а) 5,25;
б) 1,3;
в) 4,76;
г) 1,19.
19. Випадкова величина Х – ознака генеральної сукупності, нормально
розподілена з генеральною дисперсією DГ  0,09 . Яким є довірчий
інтервал для оцінки математичного сподівання a  M (X ) із надійністю
0,99, якщо вибіркове середнє x  15 і обсяг вибірки п = 40?
а) 1,288  a  2,712;
б) 14,98  a  15,02;
в) 14,96  a  15,037;
г) 14,88  a  15,12.
20. Випадкова величина Х – ознака генеральної сукупності, нормально
розподілена зі середнім квадратичним відхиленням   1,2. Для якого
мінімального обсягу вибірки оцінка математичного сподівання a  M (X )
за вибіркового середнього є інтервалом довжиною 2  0,6 із надійністю
0,975?
а) п = 81;
б) п = 75;
в) п = 102;
г) п = 40.
21. Із нормальної генеральної сукупності зроблено вибірку:
xi
– 0,5
– 0,4
– 0,2
0
0,2
0,6
0,8
1
ni
1
2
1
1
1
1
1
1

1,2
2

1,5
1

яка характеризує випадкову величину Х – деяку ознаку генеральної
сукупності. Оцінити з надійністю 0,95 математичне сподівання a  M (X ) за
допомогою довірчого інтервалу.
а) 0  a  0,4;
б)  0,7  a  0,1;
в)  0,04  a  0,88;
г) 1,288  a  2,712.
22. За даними вибірки обсягом п = 20 із генеральної сукупності нормально
розподіленої кількісної ознаки Х обчислено виправлене середнє
квадратичне відхилення   2,37. Знайти довірчий інтервал, який
„накриває” середнє квадратичне відхилення     X  із надійністю 0,95.
а) 0,12    4,62;
б) 1,49    3,25;
в) 0    14,28;
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г)  1,49    3,25.
23. Виконано 12 вимірювань одним приладом (без систематичної похибки)
деякої величини. Виправлене вибіркове середнє квадратичне відхилення
 випадкових похибок вимірювань дорівнює   0,6 . Знайти точність
приладу з надійністю   0,99, якщо результати вимірювань
розподіляються за нормальним законом.
а) 0    2;
б) 0,2    1,4;
в) 0,06    1,14;
г) 0    1,4.
24. За вибіркою із 100 об’єктів нормально розподіленої генеральної
сукупності знайдено середнє вибіркове 10 та виправлену дисперсію 4.
Оберіть довірчий інтервал з надійністю 0.99 для математичного
сподівання:
а) (9.064; 10.936); б) (8.968; 11.032); в) (9.575; 10.575);
г) (9.532; 10.468); д) (8.95; 11.05).
25. З нормальної генеральної сукупності з відомим
відібрано 36
елементів та обчислено
На рівні значущості
перевіряється основна гіпотеза H0: M(X)=9 при конкуруючій H1: M(X)≠9.
Яке із тверджень є правильним:
a) Спостережене значення критерію 2.58, критичне 2.34, гіпотеза H0
приймається;
б) Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.34, гіпотеза H0
приймається;
в) Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.58, гіпотеза H0
відхиляється;
г) Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.58, гіпотеза H0
приймається;
д) Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.34, гіпотеза H0
відхиляється.
26. З нормальної генеральної сукупності з відомим
відібрано 36
елементів та обчислено
На рівні значущості
перевіряється основна гіпотеза H0: M(X)=9 при конкуруючій H1: M(X)>9.
Яке із тверджень є правильним:
а) Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.34, гіпотеза H0
відхиляється;
б) Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.34, гіпотеза H0
приймається;
в) Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.58, гіпотеза H0
відхиляється;
г) Спостережене значення критерію 2.34, критичне 2.4, гіпотеза H0
приймається;
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д) Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.58, гіпотеза H0
приймається.
2
 3,6 зі
27. Обчислено емпіричне значення критерію Пірсона K емп   емп
степенем вільності k  9 . Для даного рівня значущості   0,05 перевірити
гіпотезу H 0 : випадкова величина Х нормально розподілена:
а) k кр  15,5, К емп  k кр ;
б) k кр  21,7, К емп  k кр ;
в) k кр  16,9, К емп  k кр ;
г) k кр  2,73, К емп  k кр .

28. Для альтернативної гіпотези Нα: а < а0 знайти zkp , якщо рівень
значущості  = 0,05,  Г = 2 :
а) –1,65;
б) –1,64;
в) –1,96;
г) –2,02.
29. Для альтернативної гіпотези H1 : a  a0 знайти z kp >0, якщо рівень
значущості   0,02. :
а) 0,1879;
б) 2,9;
в) 2,06;
г) 2,33.
30. Емпіричний закон сумісного розподілу випадкових величин задано
таблицею:
X  xi
Y  yi

1
3
Обчислити

0

2

4

1
2

2
1

3
1

Dx
:
Dy

а) 0;
б) 1,81;
в) 7,6;
г) 4,2.
31. За даними кореляційної таблиці обчисліть вибірковий кореляційний
момент:
хі
5
12
20
25
30
уi
5
8
10
12
15
а) 30,2;
б) 19,58;
134

Статистичні методи у гендерних дослідженнях

в) 11,09;
г) 19,5.
32. За результатами вибірки значень двох випадкових величин X і Y
обчислено: середні вибіркові x  128, y  136, xy  16980 і вибіркові
дисперсії D  X   576, D Y   484. Обчислити вибірковий коефіцієнт
кореляції.
а) 0,8;
б) –0,81;
в) 0,08;
г) 0,81.
33. Знайти рівняння регресії Y на X, якщо вибірка задана таблицею:
xi
4
2
3
6
yi
6
3
7
7
а) yx  2,86 x  0,77; ;
б) yx  2,6 x  0,77; ;
в) yx  2,05 x  7,35; ;
г) yx  2,86 x  0,77. ;
34. При дослідженні системи двох величин Х та У було зроблено вибірку по
100 елементів з кожної. Обчислено: 0.8 – вибірковий коефіцієнт
кореляції, 5 та 2 – відповідно середнє вибіркове та середнє квадратичне
відхилення вибірки з Х, 3 та 4 – відповідно середнє вибіркове та середнє
квадратичне відхилення вибірки з У. Тоді параметри прямої регресії
дорівнюють:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
;
д)
;
е)
.
35. За вибіркою з 10 об’єктів обчислено середнє вибіркове 9.2 та дисперсію
1.3. Критерій для перевірки гіпотези про те, що середнє генеральної
сукупності дорівнює 10, має розподіл:
а) хі-квадрат;
б) нормальний;
в) показниковий;
г) Фішера;
д) Стьюдента.
36. З двох нормальних сукупностей Х та У відібрано 16 та 25 елементів
відповідно. Вибіркова дисперсія для елементів, відібраних з Х, дорівнює
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1.2, а для елементів, відібраних з У, 1.8. Для перевірки гіпотези про
рівність дисперсій цих двох генеральних сукупностей використовується
критерій Фішера. Спостережене значення критерію дорівнює:
а) 1.49; бb) 1.5; в) 1.65; г) 1.345; д) 0.66; е) 1.465.
37. Інтервальний розподіл деякої досліджуваної ознаки Х містить 12
інтервалів, на одному з яких усього 2 спостереження. Перевіряється
гіпотеза про нормальність розподілу ознаки Х за критерієм хі-квадрат
Пірсона. Скільки степенів свободи буде мати критерій у даному
випадку?
а) 10; б) 12; в) 11; г) 8; д) 9.
38. Задано парний статистичний розподіл двох ознак Х та У
Х
У

0
3

1
2

2
1

3
0

З наведених нижче тверджень оберіть правильні:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
.
39. Для побудови регресії у вигляді показникової функції
будувати лінійну регресію
, де
а)
;
б)
;
в)
;
г)
;
д)
;
е)
.

можна

Тестові завдання до розділу «Дисперсійний аналіз»
Виберіть одну правильну відповідь:
1. Дано успішність 50 учнів з математики та хімії. Успішність 51-го учня
відома лише з математики. Для того, щоб оцінити його успішність з
хімії, доцільно використати
а) регресійний аналіз;
б) факторний аналіз;
в) кластерний аналіз;
г) дискримінантний аналіз;
д) дисперсійний аналіз.
2. Розділ статистики, який вивчає вплив факторів на мінливість
випадкової величини:
1) регресійний аналіз;
2) кореляційний аналіз;
3) дисперсійний аналіз.
3. Причини, що викликають зміни величини ознаки, називають:
1) варіантами;
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2) факторами;
3) комплексами;
4) ознаками.
4. Ступінь змін усіх ознак та відхилення від середнього характеризується:
1) дисперсією;
2) кореляцією;
3) довірчим інтервалом.
5. У чому полягає основне завдання дисперсійного аналізу?
а) Розрахунок показників тісноти зв’язку між явищами;
б) Статистичне вивчення вірогідності впливу одного або кількох факторів, а
також їхньої взаємодії;
в) Оцінка параметрів генеральної сукупності.
6. За яким критерієм у дисперсійному аналізі перевіряється нульова
гіпотеза?
а) Критерій Фішера;
б) Критерій Стьюдента;
в) Критерій Пірсона.
7. Дисперсійний аналіз називають ANOVA від англійської:
а) ansver on variance;
б) analysis of variance;
в) analysis of variability;
г) answer on variety;
д) analysis of variety.
8. Які типи факторних гіпотез перевіряють у дисперсійному аналізі?
а) гіпотези про значення математичних сподівань;
б) гіпотези про значення дисперсій;
в) гіпотези про взаємодію факторів;
г) гіпотези про окремий вплив кожного з факторів.
9. Припущення якого закону лежать в основі розв’язання задач
дисперсійного аналізу?
а) Закон нормального розподілу;
б) Показниковий закон;
в) Закон Пірсона.
10. Фактичне значення критерія Фішера обчислюють за формулою:
2
2
1) S факторна/S випадкова;
2) S2випадкова/S2факторна;
3) S2випадкова/S2загальна;
4) S2факторна/S2заагальна;
11. Якщо обчислене значення критерія Фішера Fемпіричне1, це означає, що:
1) фактор систематичного впливу не чинить;
2) фактор має систематичний вплив;
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3) необхідно порівняти це значення з Fкр.
12. Якщо обчислене значення критерія Фішера Fемпіричне1, це означає,
що:
1) фактор систематичного впливу не має;
2) фактор має систематичний вплив;
3) необхідно порівняти це значення з Fкр.
13. Якщо Fемпіричне Fкр з довірчою імовірністю, то вплив фактора на
досліджувану ознаку статистично
1) достовірний;
2) недостовірний.
14. Якщо Fемпіричне Fкр з довірчою імовірністю, то вплив фактора на
досліджувану ознаку статистично
1) достовірний;
2) недостовірний.
15. Варіацію досліджуваної ознаки, обумовлену дією неконтрольованих в
дослідженні факторів, оцінює:
1) факторна дисперсія;
2) загальна дисперсія;
3) залишкова дисперсія.
16. Варіацію досліджуваної ознаки, обумовлену дією контрольованих в
дослідженні факторів, оцінює:
1) факторна дисперсія;
2) загальна дисперсія;
3) залишкова дисперсія.
17. Варіацію досліджуваної ознаки, обумовлену дією як контрольованих,
так і неконтрольованих в дослідженні факторів, оцінює:
1) факторна дисперсія;
2) загальна дисперсія;
3) залишкова дисперсія.
18. Встановлено, що сума квадратів SSфакторна=90, SSзагальна=135. Тоді сума
квадратів для варіації в середині груп дорівнює:
1) 225;
2) 1,5;
3) 45.
19. При дослідженні впливу деякого фактора отримано такі значення:
SSфакторна=90, SSвипадкова=84, N=20, а=6. Тоді середній квадрат, що
характеризує факторну дисперсію, дорівенює:
1) 18;
2) 4,5;
3) 6;
4) 1,1;
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5) 15.
20. При дослідженні впливу деякого фактора отримані такі значення:
SSзагальна=229, SSфакторна=189, N=30, а=10. Тоді середній квадрат, що
характеризує випадкову дисперсію, дорівнює:
1) 13,9;
2) 4;
3) 2;
4) 7,6.
21. При дослідженні впливу деякого фактора отримано такі значення:
SSзагальна=256, SSфакторна=160, N=30, а=6. Тоді фактичне значення критерія
Фішера дорівнює:
1) 1,6;
2) 0,6;
3) 10;
4) 5,3;
5) 8.
22. При дослідженні впливу деякого фактора отримано такі значення:
SSфакторна=144, SSвипадкова=96, N=30, а=5. Тоді фактичне значення критерія
Фішера дорівнює:
1) 2,8;
2) 9;
3) 36;
4) 14,4;
5) 8,6.
23. Кількість усіх варіант дорівнює 50, кількість груп 5, в кожній групі
проведено 10 вимірювань, тоді dfзагальна дорівнює:
1) 45;
2) 49;
3) 40;
4) 4.
24. Кількість усіх варіант дорівнює 50, кількість груп 5, в кожній групі
проведено 10 вимірювань, тоді dfвипадкова дорівнює:
1) 49;
2) 4;
3) 45;
4) 40.
25. Кількість усіх варіант дорівнює 50, кількість груп 5, в кожній групі
проведено 10 вимірювань, тоді dfфакторна дорівнює:
1) 4;
2) 45;
3) 49;
4) 40.
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Виберіть усі правильні відповіді:
26. Значення, яких набуває в експерименті фактор, називають:
1) рівнями;
2) степенями;
3) градаціями;
4) величинами.
27. Дисперсійний аналіз буває:
1) простий;
2) однофакторний;
3) складний;
4) багатофакторний.
28. Необхідними умовами для застосування дисперсійного аналізу є такі:
1) досліджувані фактори мають бути незалежними (не зв’язаними) між
собою;
2) додатне значення коефіцієнта кореляції;
3) у вибірках з генеральної сукупності ознака має розподілятися за
нормальним законом;
4) факторами можуть бути тільки номінативні (атрибутивні ознаки);
29. Встановіть відповідність між величинами та формулами, за якими їх
обчислюють:
1. S2загальна

2. dfзагальна
3. S2випадкова

1.

2
1
( xij  x )

N 1 i j

2.

2
1
( xij  xi )

N a i j

3.

2
1
ni ( xi  x )

a 1 i

4. dfвипадкова

4. N-a

5. dfфакторна

5. а-1

6. S2фактотна

6. N-1
7.

2
1
( xi  x )

a 1 i

8. N+a-1
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Вставте у логічній послідовності слова, значення або фрази:
30. При дисперсійному аналізі варіювання в середині кожної групи
спричинено дією _______, а відмінності групових середніх дією ______.
1) випадкових факторів;
2) контрольованих факторів.
31. При дисперсійному аналізі нульова гіпотеза полягає у припущенні, що
контрольований фактор _______ на ознаку. І спостережувана різниця
між груповими середніми ____.
1) не чинить систематичної дії на ознаку;
2) має систематичну дію;
3) випадкова;
4) невипадкова.
32. При визначенні систематичного впливу деякого фактора отримано такі
результати: SSзагальна.=2600, SSфакторна.=1800, N=30, а=10. Тоді Fемп= ______,
Fкр=_______.
1) 2,16;
2) 2,39;
3) 10,5;
4) 18,0;
5) 5;
6) 2,35.
33. При визначенні систематичного впливу деякого фактора отримано такі
результати: SSфакторна=800, SSвипадкова=384, N=30, а=6. Тоді Fемп.= ______, а
Fкр=______.
1) 2,62;
2) 2,42;
3) 14,4;
4) 8;
5) 10;
6) 3,81;
7) 2,1.
34. При визначенні систематичного впливу деякого фактора отримано такі
результати: МSфакторна=144, МSвипадкова=10, N=30, а=5. Тоді Fемп.= ______,
Fкр=_______.
1) 4,5;
2) 2,69;
3) 2,53;
4) 14,4;
5) 9;
6) 2,76.
35. В результаті дисперсійного аналіза визначили Fемп.=5,45. При N=21 і
а=3, (Р=0,95) Fкр=___. Оскільки ____, то вплив фактора на ознаку ______.
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1) 3,55;
2) 19,45;
3) 8,66;
4) 3,16;
5) Fемп.Fкр;
6) Fемп.Fкр;
7) не випадковий;
8) випадковий.
36. В результаті дисперсійного аналіза визначено Fемп.=2,96. При N=24, а=4,
Fкр=___. Оскільки ___, то, вплив фактора статистично ____.
1) 2,78;
2) 5,8;
3) 8,66;
4) 3,10;
5) Fемп.Fкр;
6) Fемп.Fкр;
7) достовірний;
8) недостовірний.
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