
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 

Варіант 4 
Тестове завдання №1. Напишіть визначення, що відповідає кожному з перерахованих понять:  

(кожна правильна відповідь оцінюється  у 1  бал). 
1. Комунікативна функція – це___________________________________________________________ 
2. На початку 30-х рр. були розроблені шкали маскулінності – фемінінності для оцінки 

розташування індивідуумів в гіпотетичному континуумі, що охоплює діапазон характеристик від типово 
________ ознак до типово __________ ознак. 

3. Соціально-психологічні явища – це__________________ , до яких належать__________________ 
4. Засновник  «__________»  Вільгельм Вундт стверджував, що душа конкретної людини є лише 

частиною народної душі, психологія якої виражена в ______________________. 
5. Історія гештальтпсихології бере початок з роботи _____________ «Експериментальні дослідження 

сприймання руху» (1912) і основним поняттям цієї теорії є _______ (від нім. — форма, структура) 
6. Гуманістична психологія сформувалась на поч. 1960-х рр., представники_____________предметом 

вивчення якої _________________________________________________________________________ 
7. Поняття ролі належить _______ – це _________________________________________________ 
8. Методологія – це __________________________________________________________________ 
9. Соціометрія – це ___________________________________________________________________ 
10. Перелічіть основні розділи соціальної психології:_______________________________________ 

 
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: 
Ситуація, в якій зміна поведінки індивіда 

відбувається в присутності інших людей, що 
поводять себе пасивно як глядачі одержала назву 
ефекту: 

a. публічного; 
b. новизни; 
c. бумерангу; 
d. струпа; 
e. первинності; 
f. ореолу; 
g. експериментатора. 
 
2. Виберіть правильну відповідь: 

Зниження продуктивності виконуваної людиною 
діяльності в присутності сторонніх людей – це 

a) соціальна ідентичність; 
b) соціальна інгібіція; 
c) соціальна установка; 
d) соціалізація особистості; 
e) соціальна фасилітація. 

 
3. Виберіть правильну відповідь: 
Один з процесів соціальної ідентифікації, який 

полягає в тому, що у міру того як усередині групи 
стосунки все більш стабілізуються, ідентифікація 
її членів стає більш деперсоналізованою, 
індивідуальні властивості стають психологічно 
менш важливими, ніж загальні групові 
властивості, а також визначає саму людину як 
члена одних груп, але не інших. 

a) соціальна індиферентність; 
b) інтеріоризація; 
c) соціальна ідентичність; 
d) соціальна установка; 
e) інтроспекція; 
f) автосугестія. 

 
4. Виберіть правильну відповідь: 
Комунікація, яка має своїм адресатом багатьох 

реципієнтів, великі соціальні групи, які 
розосереджені в просторі й у більшості випадків є 
анонімними для комунікатора – це 

a) аксіальна; 

b) вербальна; 
c) невербальна; 
d) ретиальна; 
e) стихійна. 
 
5. Виберіть правильну відповідь: 
Стосунки у яких не виявляється зацікавлення між 
учасниками спілкування та спостерігається байдуже 
ставлення називаються: 

a) діалогічними; 
b) антидіалогічними; 
c) інтимно-міжособистісними; 
d) стосунки кооперації; 
e) індиферентними. 

 
6. Установіть відповідність між 

невербальними засобами спілкування і 
особливостями що їх виражають: 

1. акустичні;  
2. візуальні; 
3. тактильні; 

a. шкірні реакції: почервоніння, піт; 
b. мовні паузи та їх локалізація; 
c. контактний танець; 
d. хлопання по плечу. 

 
7. Установіть відповідність між основними 
компонентами спілкування і особливостями, що 
їх виражають: 
1. гностичний; 
2. афективний;  
3. інтерактивний; 
4. праксичний; 
5. комунікативний; 

a. діяльний; 
b. обмін інформацією; 
c. організація взаємодії; 
d. пізнавальний; 
e. емоційний. 
 

 



8. Установіть відповідність між класифікацією 
методу вивчення документів і особливостями, що 
його виражають: 
 

1. за джерелом інформації; 
2. за статусом; 
3. за формою;  
4. за ступенем персоніфікації; 

a. фонетичні, іконографічні і письмові тексти; 
b. офіційні і неофіційні; 
c. первинні і вторинні; 
d. особові і безособові. 

 
9. Установіть відповідність між психологічними 
ефектами і особливостями що їх виражають: 

1.  ефект бумерангу; 
2. ефект новизни; 
3. ефект стереотипності; 
4. ефект ореолу;  
5. ефект проекції; 
6. ефект Пігмаліона (Розенталя); 

a. при сприйнятті людьми один одного полягає 
в тому, щo стосовно знайомої людини найбільш 
значимою є остання, тобто новіша інформація 
про неї, а стосовно незнайомої людини більш 
значимою є перша інформація; 

b. полягає у тому, що при деяких впливах 
джерела інформації на аудиторію або окремих 
осіб досягається результат, зворотній 
очікуваному; 

c. це поширення першої загальної оцінки 
людини (людей) на сприйняття її (їхніх) вчинків і 
особистих якостей; 

d. виражається в спрощеному й схематичному, 
але стійкому уявленні про що-небудь (чи кого-
небудь); 

e. пов`язаний з очікуванням експериментатора. 
Експериментатор отримує саме те, у що вірив. 
(тому гіпотеза або підтверджується, або не 
підтверджується); 
f. суть його полягає в тому, що людина 
приписує іншій людині ті риси характеру і 
якості, які притаманні їй самій. Припустимо, 
дуже заздрісний вважає, що всі навколо заздрять 
йому, а добряк впевнений в тому, що в світі 
набагато більше добрих людей, ніж злих. 

 
10.  Установіть відповідність між основними 

поняттями і особливостями, що їх виражають. 
1. кон’юнкція; 
2. диз’юнкція; 
3. атракція; 
4. амбівалентність;  

a. одночасне існування двох 
протилежних почуттів, настанов, прагнень, 
які проявляються стосовно інших осіб, 
предметів, ситуацій. За канонами класичного 
психоаналізу, наша внутрішня, глибинна суть 
є суперечливою, у глибині нашої любові 
лежить ненависть, а в глибині ненависті — 
любов; 
b. почуття, які роз`єднують людей у 
процесі спілкування; 
c. поняття, яке позначає почуття 
привабливості, що виникає між людьми під 
час спілкування та сприяє взаємному 
потягові; 
d. почуття, які зближують, покращують 
спілкування людини з людиною. 

Тестове завдання №3. Назвіть прізвища та основні ідеї  учених (кожна правильна відповідь 
оцінюється  у 1  бал)

1. Структура спілкування за Б. Паригіним__________________________________________ 
2. Засновники «психології народів»_______________________________________________ 
3. Автор ієрархічної моделі мотивації_____________________________________________ 
4. Представник концепції символічного інтеракціонізму______________________________ 

 
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. Складіть анкету розвитку комунікативних здібностей. 
 
Творче завдання № 6 (правильне виконання оцінюється  в  4  балів). 

1. Охарактеризуйте систему власних найтиповіших засобів невербальної комунікації. 
 

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. 


