
Лекція № 2 

Поняття надійності та валідності 

Мета:  

 Сформувати у студентів комплекс знань про поняття валідності та 

надійності методу.  

 Розвинути вміння студентів орієнтуватися у питаннях визначення 

валідності та надійності методу. 

Завдання: 

1. Розглянути поняття «валідності» та «надійності».  

2. Визначити види валідності.  

3. Ознайомити студентів з різними методами оцінки надійності. 

4. Визначити поняття «коефіцієнт внутрішньої погодженості тесту» .  

План: 

1. Валідність. Види валідності. 

2. Надійність. Способи перевірки надійності тесту. 

3. Методи оцінки надійності. 

 

1. Валідність. Види валідності 

 Всі методи психологічної діагностики, починаючи зі 

стандартизованих і закінчуючи нестандартизованими, спрямовані на вимір 

властивостей особистості й особливостей інтелекту.  

Кожний метод призначений для виміру якої - небудь властивості, що 

й визначає зміст цього методу. Відомості про ступінь, у якій тест дійсно 

вимірює те, для чого він призначений, входять у поняття валідності. Крім 

загального значення в поняття валідності входять багато інших відомостей. 

Існують різні типи й види валідності, у яких відбиті ці відомості. Нижче 

наведені деякі типи.  



1. Практична валідність  характеризує тест не стільки з боку 

його психологічного змісту, скільки з погляду його цінності відносно 

досягнення певної практичної мети (прогнозування, діагностики). 

Виділяють підтипи практичної валідності: прогностична й 

співпадаюча. Тест із високою прогностичною валідністю дозволяє 

зробити прогноз, наскільки успішно випробуваний буде виконувати 

певну діяльність згодом. Тест із високою співпадаючою валідністю 

дозволяє відповістити на запитання: "Яка ймовірність того, що індивід 

Х має властивість У в теперішній момент часу?"  

2. Валідність по обсягу відбиває ступінь, у якому обсяг тесту 

вибірково репрезентує той клас ситуацій або навчального матеріалу, 

щодо якого повинні бути зроблені висновки. Валідність по обсягу 

показує, у якому обсязі, якою мірою психічна властивість відбита в 

методиці.  

3. Оцінна валідність виражає ступінь кореляції (відповідності) 

між показниками, отриманими випробуваними по даному методі, і 

оцінками вимірювальної властивості з боку експертів. Наприклад, при 

валідизації (перевірці тесту на валідність) тестів оцінки розумових 

здібностей школярів в якості експертів звичайно виступають вчителі.  

4. Зовнішня валідність  означає, що враження, які  

створюються в неспеціалістів при знайомстві зі стимульним 

матеріалом і  зовнішньою стороною тестування, відповідає заявленому 

змісту методу.  

Ефективна методика може бути створена, якщо вона пройшла всі 

етапи валідизації, тобто коли вжиті заходи для додання їй як змістовної 

валідності, так і практичної.  

 

 



2. Надійність. Способи перевірки надійності тесту. 

Про високу надійність методу говорять у тому випадку, коли метод 

точно вимірює ту властивість, для виміру якої він призначений. Як критерії 

точності можна відзначити наступні:  

1. При повторному застосуванні методу до тих же самим 

випробуваних у тих самих умовах через певний інтервал часу 

результати обох тестувань істотно не розрізняються між собою.  

2. Дії випадкових сторонніх факторів не роблять істотного 

впливу на результати тестування. В якості  сторонніх факторів можна 

назвати наступні: емоційний стан і стомлення, якщо вони не входять у 

коло досліджуваних характеристик, температура, освітленість 

приміщення й ін. Такі сторонні випадкові фактори ще називають 

факторами нестабільності вимірювальної процедури .  

3. При повторному застосуванні методу до тих же самим 

випробуваних через певний інтервал часу в змінених умовах 

результати обох тестувань істотно не розрізняються між собою. Під 

зміненими вважаються наступні умови: інший експериментатор, стан 

респондента й ін.  

         3. Методи оцінки надійності. 

Існують різні методи оцінки надійності:  

Ретестовий метод – повторне тестування вибірки випробуваних тим 

самим тестом через певний інтервал часу при тих самих умовах. Часовий 

інтервал залежить від віку (наприклад, у маленьких дітей зміни можуть 

відбутися протягом одного місяця), а також подій, що відбуваються з 

випробуваним у житті.  

ТЕСТ ІНТЕРВАЛ РЕТЕСТ  



За індекс надійності приймається коефіцієнт кореляції між 

результатами двох тестувань. Отримана висока кореляція може бути 

результатом тренованості випробуваного на завданнях подібного типу; 

низька кореляція може бути результатом змін, що відбулися  з випробуваним, 

а також може свідчити про ненадійність тесту.  

Надійність взаємозамінних форм – повторне тестування вибірки 

випробуваних паралельною формою тесту через мінімальний інтервал часу 

при тих самих умовах.  

ТЕСТ А ІНТЕРВАЛ ТЕСТ А'  

За індекс надійності приймається коефіцієнт кореляції між 

результатами тестування двома паралельними формами тесту. Високий 

коефіцієнт кореляції й великий інтервал між двома випробуваннями свідчать 

про високу надійність тесту.  

Можливий обман з боку випробуваного, його досвідченність, події, 

що були в інтервалі між тестуваннями, не роблять особливого впливу (як у 

ретестовом методі) на ступінь надійності тесту. Якщо фактор тренування 

знижений при тестуванні паралельними формами, то ефект переносу 

принципу завдань часто має місце. Ефект переносу варто враховувати при 

побудові паралельних форм.  

Вимоги до побудови паралельних форм:  

 паралельні форми повинні бути незалежно побудованими 

тестами, але відповідати тим самим вимогам;  

 повинні містити однакову кількість завдань із подібним 

ступенем труднощів;  

 еквівалентність паралельних форм необхідно перевіряти 

ретестовим методом.  



Метод розщеплення полягає в тому, що тест розбивають на дві 

порівняні частини. Респондент виконує завдання цих двох частин протягом 

одного сеансу з одержанням двох результатів (наприклад, тест Равена 

містить дві частини: парні й непарні завдання).  

За індекс надійності приймається коефіцієнт кореляції між 

результатами тестування двома цими частинами. Він називається 

коефіцієнтом внутрішньої погодженості тесту .  

Підведення підсумків: 

1. Розкрийте поняття «валідність» та «надійність» методу. 

2. Про які види валідності ви дізналися? 

3. Які існують методи оцінки надійності? 
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