
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 

Варіант 2 

Тестове завдання №1. Напишіть визначення, що відповідає кожному з перерахованих понять:  
(кожна правильна відповідь оцінюється  у 1  бал). 

1. Предметом (узагальненим) соціальної психології є:________________________________________ 

2. Гуманістична функція (соціальної психології) полягає в __________________________________ 

3. До сфери спілкування належать  такі категорії:____________________________________________ 

4. До основних форм соціально-психологічного знання належать:________________________________ 

5. До спеціальних принципів соціальної психології 

належать:________________________________________________________________________ 

6. Зміст прикладної функції (соціальної психології) полягає в тому, _____________________________ 

7. Когнітивна психологія бере початок з роботи ______ «Магічне число сім, плюс-мінус два: межі 

наших здібностей обробки інформації» (1956) 

8. Соціально-психологічні уявлення про групові процеси були найповніше описані в праці З. Фройда 

«______» 

9. Професор Харківського університету Олександр Потебня є представником концепції «__________» 

і обгрунтував розвиток ________ та її ролі в суспільних відносинах. 

10. Міжособистісні стосунки – це____________________________________________________________ 

 

Тестове завдання №2. Установіть відповідність у вигляді комбінацій цифр і букв (за зразком: 1-а;  

 6). 1–b; 2–а і т.д.),  (кожна правильна відповідь оцінюється  у 1 бал).

1. Виберіть правильну відповідь: 

Уподібнення (як правило, неусвідомлене) себе 

іншій людині (напр. батьку) як зразку на підставі 

емоційного зв'язку з ним – це: 

a) ідентифікація; 

b) депривація; 

c) зараження;  

d) навіювання; 

e) каузальна атрибуція; 

f) емпатія. 

2. Виберіть правильну відповідь: 

Комунікація, що спрямовує свої сигнали до 

якогось окремого отримувача інформації 

(індивідуального чи групового) – це 

a) рефлексивне слухання; 

b) аксіальна комунікація; 

c) афіліація;  

d) ретиальна комунікація; 

e) перцептивна сторона спілкування. 

3. Виберіть правильну відповідь: 

Спілкування, яке передбачає стосунки, що 

опосередковуються соціальними чи професійними 

ролями – це: 

a) особистісно-орієнтоване; 

b) сугестивне спілкування; 

c) офіційне (рольове) спілкування; 

d) діалогічне; 

e) маніпулятивне. 

4. Виберіть правильну відповідь: 

Маніпулятор, який намагається керувати іншими 

за допомогою активних методів називається: 

a) пасивним;  

b) байдужим;  

с)   актуалізатор; 

d) активним;  

e) сугестор; 

f) реципієнт. 

5. Виберіть правильну відповідь: 

Сукупність особливостей і певних властивостей 

людини, які характеризують її неповторність і 

виявляються у рисах характеру, у специфіці 

інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від 

іншої – це: 

a) самоактуалізація; 

b) актуалізація; 

c) інтеріоризація; 

d) інтроспекція; 

e) індивід; 

f) індивідуальність. 

6. Установіть відповідність між основними 

знаковими системами і особливостями, що їх 

виражають: 

1. візуальне спілкування; 

2. оптико-кінетична система; 

3. паралінгвістична система; 

4. екстралінгвістична система; 

a. контакт очима; 

b. пантоміміка; 

c. система вокалізації; 

d. сміх. 

7. Установіть відповідність між невербальними 

засобами спілкування і особливостями, що їх 

виражають: 

1. візуальні; 

2. акустичні; 

3. тактильні;  
a. сміх, скрегіт зубів; 

b. висота звуку; 

c. сукупність рухів людини: ніг, голови, рук; 

d. дотик; 

e. потиск руки. 



8. Установіть відповідність між класифікацією 

методу вивчення документів і особливостями, що 

його виражають: 

1. за статусом; 

2. за формою; 

3. за джерелом інформації; 

4. за ступенем персоніфікації; 

a. особові і безособові;  

b. первинні і вторинні; 

c. фонетичні, іконографічні і письмові тексти; 

d. офіційні і неофіційні. 

9. Установіть відповідність між класифікацією 

методів соціальної психології і особливостями, 

що їх виражають: 

1. бесіда; 

2. інтерв`ю; 

3. тест; 

4. контент-аналіз; 

5. техніка репертуарних решіток; 

a. одержання необхідної інформації шляхом 

безпосередньої цілеспрямованої бесіди 

інтерв`юера з респондентом; 

b. отримання глибинної інформації про 

соціально-психологічні особливості 

особистості в групі; 

c. теоретично і емпірично обгрунтована система 

висловлювань (завдань), яка дає змогу 

одержати вимірювання відповідних 

психічних властивостей; 

d. вияв та оцінка специфічних характеристик 

текстів та інших носіїв інформації, в яких 

виокремлені певні смислові одиниці змісту та 

форми інформації; 

e. одержання інформаціїї за допомогою 

вербальної комунікації у ході вільного 

діалогу між дослідником та досліджуваним 

на певну тему. 

10. Установіть відповідність між авторами та 

їхніми працями: 

1. В. Вундт; 

2. Моріс Лацарус, Герман Штейнталь; 

3. Габріель Тард; 

4. Гюстав Лебон; 

5. Мак-Дугалл; 

6. З. Фройд; 

7. С. Сігеле. 

a.  «Злочин маси» 

b.  «Масова психологія і аналіз людського 

Я». 

c. «Вступ до соціальної психології»;  

d. «Психологія народів і мас»; 

e.  «Закони наслідування»; 

f.  «Журнал психології народів та 

мовознавства»; 

g.  «Психологія народів».

 

Тестове завдання №3. Назвіть прізвища та основні ідеї  учених (кожна правильна відповідь 

оцінюється  у 1  бал)

1. Автор поділу спілкування на комунікацію, інтеракцію і перцепцію______________________________ 

2. Представник класичної теорії управління___________________________________________________ 

3. Основоположник прикладних аспектів (вчення про колектив)  соціальної психології у 30-ті роки ХХ ст.. 

4. Дослідник психології вчинку ____________________________________________________________ 

 

Теоретичне завдання №4.  (правильне виконання двох завдань оцінюється  в 10  балів, по 5 балів за 

кожну правильну відповідь).  

1. Проаналізуйте основні етапи соціально-психологічного дослідження. 

2. Опишіть механізми міжособистісної перцепції. 

 

Практичне завдання №5.  (правильне виконання оцінюється  в  8  балів). 

1. Проаналізуйте 20 власних соціальних ролей. 

 

Творче завдання № 6 (правильне виконання оцінюється  в  8  балів). 

Опишіть ситуації із шкільного життя  у яких мали місце комунікативні бар`єри між  вчителем  та учнями. 
Критерії оцінювання виконання завдань модульного контролю 

Відповідь за кожне завдання тестового контролю №1 оцінюється за такою схемою: 1 бал, 0 балів 

1 бал - стисле, повне розкриття сутності завдання, що доводить високий рівень вміння письмового відтворення матеріалу та розуміння відповідних 

елементів основних знань з визначених тем. Грамотність і охайність оформлення відповідей, які є свідченням високої внутрішньої культури виконання 
завдання. 

0 балів - відсутність відповіді або не правильна відповідь, що свідчить про не сформованість знань з відповідних тем навчального матеріалу. Недбале 

ставлення до якості оформлення результатів роботи. 
Відповідь за кожне завдання тестового контролю №2 оцінюється за такою схемою: 1 бал, 0 балів 

1 бал - вибір правильного варіанту відповіді, що доводить високий рівень знання навчального матеріалу та розуміння його основних елементів. 
0 балів - вибір неправильного варіанту відповіді, що свідчить про недостатню підготовку з визначених тем навчального матеріалу. 

Відповідь за кожне наступне завдання оцінюється залежно від набраної кількості балів за кожне з них відповідно до заданих критеріїв. 

При оцінюванні теоретичних, практичного та творчого завдання враховується вірно вибрана термінологія, розкрита сутність, логічний виклад 

питання, повнота розкриття, аргументовані висновки. 

 

 
Викладачі:                                                                            канд. псих. наук, доц. Гриник І.Я., канд. псих. наук, доц. Хавула Р.М. 

Завідувач кафедри:                                                               к. філос. наук, доцент  Стець В.І. 


