КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

Варіант 3
Тестове завдання №1. Напишіть визначення, що відповідає кожному з перерахованих понять:
(кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал).
1. Предметом соціальної психології за Д. Майєрсом є:________________________________________
2. Соціальна психіка – це ________________________________________________________________
3. Прогностична функція передбачає_______________________________________________________
4. Представники соціальної психології в Україні _____________________________________________
5. Основними напрямками наукового знання в сучасній зарубіжній соціальній психології є:________
6. У концепції «психології народів» абсолютизувалися існування «________________» і принцип
«_________________» розв`язання суперечностей між людиною і суспільством.
7. Історія біхевіоризму розпочинається з доповіді ____________ «Психологія з точки зору біхевіориста»
(1913) і предметом психології за цією теорією є ________________________________________________
8. Валідність – це ______________________способами перевірки на валідність є:___________________
9. Референтометрія – це
10. Гюстав Лебон виокремив такі ознаки маси: _____________________________ і ототожнюючи масу з
натовпом сформулював концепцію ___________________________________________________________
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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).
Виберіть правильну відповідь:
Соціальна роль – це:
c)
експертом і підекспертним;
соціально-побутова випадкова поведінка людини;
d)
піддослідним і респондентом;
соціальна маска, що приховує справжнє обличчя;
e)
експериментатором і експертом;
соціально-критична силова позиція щодо підлеглих;
f)
інтерв`юером і респондентом.
група досліджуваних, відібраних для експерименту
чи дослідження;
5.
Виберіть правильну відповідь:
соціальна функція людини, що визначає її поведінку Якісно-кількісний аналіз масиву документальної
в конкретній ситуації;
інформації, який грунтується на застосуванні
соціально-виховний вплив на учнів з асоціальною елементів
формалізованого
спостереження
і
поведінкою.
статистичних прийомів дослідження з метою
виявлення характеристик авторів текстів або
характеристик і закономірностей соціального
Виберіть правильну відповідь:
Для конкретизації характеру стосунків між середовища, відображеного в цих документах – це
індивідом і групою під час вивчення ефекту
a. контент-аналіз;
соціальної фасилітації виокремлюють такий ефект:
b. експеримент;
a) ореолу;
c. соціометрія;
b) досліджуваного;
d. референтометрія;
c) первинності;
e. техніка репертуарних решіток.
d) коакційний;
e) бумерангу;
6. Установіть відповідність між основними
f) струпа;
знаковими системами і особливостями, що їх
g) новизни.
виражають:
1. оптико-кінетична система;
2. проксеміка;
Виберіть правильну відповідь:
Творчий процес витлумачення, роз`яснення
3. паралінгвістична система;
(вичерпного пояснення) після обробки та аналізу
4. екстралінгвістична система;
даних, який не піддається чіткій алгоритмізації і
a. організація простору і часу спілкування;
потребує врахування і використання багатьох інших
b. моторика різних частин тіла;
даних теоритичних та емпіричних досліджень
c. діапазон і тональність голосу;
називається:
d. пауза.
валідністю;
7. Установіть відповідність між невербальними
незалежними змінними;
засобами спілкування і особливостями, що їх
інтерпретацією;
виражають:
гіпотезою;
1. візуальні;
пілотажним дослідженням;
2. акустичні;
генеральною сукупністю;
3. тактильні;
вибірковою сукупністю.
a. кінесика;
b. вираз очей;
c. інтонація;
4.
Виберіть правильну відповідь:
Двобічний зв`язок під час бесіди здійснюється між:
d. тембр;
інтерв`юером і дослідником;
e. дотик.
дослідником і респондентом;
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8. Установіть відповідність між завданнями, а
відповідь подайте у вигляді правильної
комбінації цифр і букв:
егоцентризм;
емпатія;
ідентифікація;
рефлексія;
прагнення емоційно відгукнутися на проблеми
іншого, вміння відчувати внутрішній стан іншої
людини;
розуміння іншої людини шляхом уподібнення себе з
нею;
зосередженість індивіда на власних інтересах і
переживаннях;
усвідомлення суб`єктом того, як його сприймають і
оцінюють інші індивіди або спільноти.
9. Установіть відповідність між класифікацією
методів соціальної психології і особливостями,
що їх виражають:
соціометрія;
спостереження;
експеримент;
референтометрія;
анкетування;
a.
цілеспрямоване фіксування тих явищ, які
цікавлять дослідника за попередньо розробленим
планом, з метою їх аналізу і використання для
потреб практичної діяльності;
b.
оцінювання
міжособистісних
стосунків
неформального типу: симпатій та антипатій,
привабливості;

c.
організована дослідником взаємодія між
досліджуваним або групою досліджуваних і
експериментальною
ситуацією
з
метою
встановлення закономірностей цієї взаємодії та
змінних, від яких вона залежить;
d.
вид опитування яке передбачає збір
первинної інформації за заздалегідь визначеними за
змістом та кількістю питаннями;
e. виявляє значущих для особистості осіб (груп), на
яких вона орієнтується в розв`язанні проблеми.
10. Установіть відповідність між групами
стереотипів і особливостями, що їх виражають:
1.
антропологічні;
2.
етнонаціональні;
3.
соціально-рольові;
4.
експресивно-естетичні;
5.
вербально-поведінкові.
a. пов`язані із залежністю оцінки особистості
від особливостей знакових систем;
b. визначаються
залежністю
оцінки
особистості від зовнішньої привабливості
людини;
c. полягають в залежності оцінки особистісних
якостей індивіда від його становища в соціумі;
d. виявляються тоді, коли психологічна оцінка
людини опосередкована її належністю до тієї чи
іншої великої соціальної групи;
e. проявляються тоді, коли оцінка внутрішніх,
психологічних якостей людини, оцінка її
особистості
залежить
від
особливостей
фізичного вигляду.

Тестове завдання №3. Назвіть прізвища та основні ідеї учених (кожна правильна відповідь
оцінюється у 1 бал)
Основні теоретичні уявлення про каузальну атрибуцію сформулював _______________________
Представник концепції людських стосунків_____________________________________________
Назвіть представників психології мас__________________________________________________
Структура спілкування за О. Бодальовим ______________________________________________
Теоретичне завдання №4. (правильне виконання двох завдань оцінюється в 10 балів, по 5 балів за
кожну правильну відповідь).
1. Основні форми соціально-психологічного знання та їхній внесок у психологічну науку.
2. Поняття, предмет, завдання, види, переваги та недоліки методу спостереження.
Практичне завдання №5. (правильне виконання оцінюється в 8 балів).
1. Складіть програму саморозвитку власних невербальних умінь та навичок.
Творче завдання № 6 (правильне виконання оцінюється в 8 балів).
1. Проаналізуйте вікові особливості соціальної перцепції та опишіть власну специфіку сприймання
інших людей.
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:
Завідувач кафедри:

канд. псих. наук, доц. Гриник І.Я., канд. псих. наук, доц. Хавула Р.М.
к. філос. наук, доцент Стець В.І.

