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1. Введение в биостатистику. Предмет и задачи биостатистики. 

2. Типы данных: количественные и качественные. Примеры.  

3. Двумерная описательная статистика 

4. Параметрические методы. Применяемые критерии и их характеристики 

5. Параметические методы: Т критерий Стьюдента для независимых выборок  

6. Параметические методы: Т критерий Стьюдента для зависимых выборок  

7. Параметические методы: Однофакторный дисперсионный анализ 
8.  Непараметрические методы. Применяемые критерии и их характеристики 

9. Непараметрические методы для анализа количественных данных 

10. Непараметрические методы для анализа номинальных и ранговых данных   

11. Параметрические и непараметрические критерии анализа качественных данных. 

12. Регрессионный анализ  
13. Анализ выживаемости 

14. Расчет выборки для поперечного исследования 
15. Расчет выборки для исследования типа случай-контроль, когортного исследования 
16. Расчет выборки для РКИ 

17. Средние величины: определение, виды и методы их расчета. 
18. Дискриминантный анализ 

19. Однофакторный линейный регрессионный анализ 
20. Многофакторный дисперсионный анализ. 

21. Методы стандартизации данных, значение и применение 

22. Оценка моделей 

23. Дисперсионный анализ: условия использования, применение, пример и интерпретацией 

значения дисперсионного анализа с формулировкой вывода. 

24. Корреляционный анализ: условия использования, пример и интерпретацией значения 

коэффициента корреляции с формулировкой вывода 

25. Анализ таблиц сопряженности с помощью критерия Хи-квадрат: условия использования, 

применение на практике, пример и интерпретацией значения Хи-квадрат с формулировкой 

вывода по примеру. 

26. Графические изображения в статистическом исследовании: виды графического изображения, 

наиболее оптимальные варианты для разных переменных.  

27. Оценка достоверности результатов исследования: стандартное отклонение, стандартное 

ошибка среднего, 95% доверительный интервал. 

28. Основы проверки статистических гипотез. 

29. Распределение, отличающееся от нормального: характеристика левостороннего и 

правостороннего распределения, критерии проверки 

30. Числовая характеристика интервального дискретного статистического ряда. Гистограмма 

31. Отношение шансов: определение, расчет, применение, пример и интерпретацией значения 

ОШ с формулировкой вывода.  

32. Относительный риск: определение, расчет, применение, пример и интерпретацией значения 

ОР с формулировкой вывода. 

33. Статистическая гипотеза: виды, Н0, Н1 ,уровень значимости. 

34. Кривая выживаемости. Кривая смертности. Ее значение, интерпретация.  

35. Статистическая гипотеза: Альфа и бета –ошибки. 

36. Прямой метод стандартизации: определение, условия использования,  

37. Анализ качественных переменных при помощи критерия Хи-квадрат с поправкой Йейтса: 

условия использования, применение на практике.  



G-041.18.10.04-2013 Вопросы вступительного экзамена (докторантура) Ред. 1.  Страница 2 из 4 

 

38. Нормальное распределение: характеристика, критерии проверки, правило трех сигм 

39. Числовая характеристика дискретного статистического ряда. Полигон 

40. Анализ выживаемости: условия использования, пример и интерпретацией значения 

выживаемости с формулировкой вывода 

41. F – критерий Фишера.  

42. Анализ качественных признаков. 

43. Критерия согласия Колмогорова –Смирнова. 

44. Оценка параметров линейной регрессии по методу наименьших квадратов. 

45. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена.  
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1. Биостатистикаға кіріспе. Биостатистика пәні мен міндеттері 

2.  Деректер түрлері: сандық және сапалық. Мысалдар. 

3. Екі өлшемді сипаттау  

4. Параметрлік әдістер.  Қолданылатын өлшемдер және олардың сипаттамалары 
5. Параметрлік әдістер: t-тәуелсіз іріктемелерге арналған Стьюдент критерийі  

6. Параметрлік әдістер: t-тәуелді іріктемелерге арналған Стьюдент критерийі 

7. Параметрлік әдістер: бірфакторлы дисперсиялық талдау 

8. Параметрлік емес әдістер. Қолданылатын өлшемдер және олардың сипаттамалары 

9. Сандық деректерді талдау үшін параметрлік емес әдістер 

10. Номиналды және рангтік деректерді талдау үшін параметрлік емес әдістер  

11. Сапалы деректерді талдау үшін параметрлік және параметрлік емес әдістер 

12. Регрессиялық талдау 
13. Өміршеңдікті талдау  
14. Көлденең зерттеуге арналған іріктеуді есептеу 

15. Кездейсоқ-бақылау, когортты зерттеу түрін зерттеу үшін іріктеуді есептеу 

16. Рандомизацияланған клиникалық зерттеуді зерттеуге арналған іріктеуді есептеу 

17. Орташа құндылықтар: анықтамалар, оларды есептеудің түрлері мен әдістері. 

18. Дискриминанттық талдау 
19.  Факторлы сызықтық регрессиялық талдау 
20. Көп факторлы дисперсиялық талдау  

21. Деректерді, мағынаны және қолдануды стандарттау әдістері 

22. Үлгілерді бағалау  

23. Дисперсияны талдау: қолданылу шарттары, қолдану, мысал және қорытынды жасау 

тұжырымдамасымен дисперсиялық талдаудың мәнін түсіндіру. 

24. Корреляциялық талдау: корреляциялық коэффициентті пайдалану шарттарын, мысалын және 

интерпретациясын тұжырымдау 

25.  Хи-квадрат тестін пайдалана отырып, өзара байланыстылық кестелерін талдау: пайдалану 

шарттары, тәжірибелік қолдану, мысалға сәйкес шығуды қалыптастыру арқылы Чи-шаршы 

мәнінің мысалын және интерпретациясы. 

26. Статистикалық зерттеудегі графикалық кескіндер: графикалық көріністің түрлері, түрлі 

айнымалылар үшін оңтайлы опциялар. 

27. Зерттеу нәтижелерінің сенімділігін бағалау: стандартты ауытқу, орташа қалыпты қателік, 

95% сенім аралық. 

28. Статистикалық болжамдарды тестілеу негіздері. 

29. Қалыптыдан ерекшеленетін тарату: сол жақ және оң жақ бөлудің сипаттамалары, тексеру 

критерийлері 

30. Аралық дифференциалды статистикалық қатардың сандық сипаттамасы. Гистограмма 

31. Мүмкіндіктің арақатынасы: тұжырымның тұжырымдамасын анықтай отырып, ОЖ мәнін 

анықтау, есептеу, қолдану, мысал және түсіндіру. 

32. Салыстырмалы тәуекел: тұжырымның тұжырымдамасы арқылы ПР құндылығын анықтау, 

есептеу, қолдану, мысал және түсіндіру. 

33. Статистикалық гипотеза: түрлері, H0, H1, маңыздылық деңгейі 

34.  Құтқару қисықтары. Өлім қисықтары. Оның мағынасы, түсіндірмесі. 

35. Статистикалық гипотеза: альфа және бета қателері. 

36. Стандарттаудың тікелей әдісі: анықтау, пайдалану шарттары, 

37. Йейтс түзетуімен Хи-Квадрат сынағын пайдаланып, сапалы айнымалыларды талдау: 

пайдалану шарттары, іс жүзінде қолдану. 

38. Қалыпты бөлу: сипаттамалық, сынақ критерийлері, үш сигма ережесі 

39. Дискретті статистикалық қатардың сандық сипаттамасы. Полигон 

40. Құтқару талдауы: пайдалану шарттары, өмір сүру құндылықтарын мысалға келтіру және 

тұжырымдарды қалыптастыру арқылы түсіндіру 

41. F-Фишер өлшемі. 

42. Сапалық белгілерді талдау. 
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43. Колмогоров –Смирнов келісім критерийі. 

44. Сызықтық регрессия параметрлерін ең кіші квадраттар әдісі бойынша бағалау. 

45. Спирмен корреляциясының дәрежелер коэффициенті. 


