
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 

Варіант 2 

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

(кожна правильна відповідь оцінюється  у 1  бал). 
1. Найчастіше під груповою динамікою розуміється______________________________________. 
2. Одним з найважливіших критеріїв визначення “верньої межі” групи є забезпечення _________________ 

кожного члена групи з кожним. 
3. Основними способами соціалізації є  _________________________________________________. 
4. Перші спроби дослідження стилю лідерства були здійснені в «школі групової динаміки» під 

керівництвом _________________. 
5. Соціалізація – ____________________________________________________________________. 
6. Співробітництво характеризується: __________________________________________________. 
7. Механізми соціалізації визначають як _______________________________________________. 
8. Функції сім`ї : ___________________________________________________________________. 
9. В. Роменець вирізняє такі моменти вчинку: ___________________________________________. 
10. Структура прикладної 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: 

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 формами 

соціального контролю і особливостями, що 

їх виражають: 

1. закон; 

2. звичка; 

3. етикет; 

4. манери; 

a. сукупність нормативних актів, що мають 

юридичну силу і регулюють формальні 

відносини людей у масштабах держави; 

b. неусвідомлювана дія, яка в результаті 

багаторазового повторення набула 

автоматизованого характеру; 

c. встановлений порядок поведінки, або 

сукупність правил поведінки, які 

стосуються зовнішнього прояву ставлення 

до людей;  

d. сукупність звичок поведінки саме даної 

людини або певної соціальної групи і 

розуміються як зовнішні форми поведінки, 

які характеризують певний соціальний тип. 

 7. Установіть відповідність між типами 

етнічних спільнот і особливостями, що їх 

виражають: 

1. плем`я; 

2. нація; 

3. народ; 

4. консерватизм; 



 

 

 

a. форма етнонаціональної спільноти людей, 

притаманна етапу становлення етносу 

епохи середньовіччя або феодального 

суспільства; 

b.  все населення певної країни або держави; 

c.  певний етап розвитку етносу, пов`язаний з 

творенням державно-національних 

символів та атрибутів, національно-

державної самосвідомості, національної 

ідеї та національної культури; 

d.  виникає на родовій стадії 

первіснообщинного ладу і 

характеризується кровоспорідненими 

зв`язками. 

 8. Установіть відповідність між 

поведінковими формами українців і 

особливостями, що їх виражають: 

1. індивідуалізм; 

2. формальність; 

3. раціональність; 

4. народність; 

a. прагнення до збереження в незмінному 

вигляді головних національних цінностей 

– мови, традицій, звичаїв, релігії; 

b. спрямованість на сприймання зовнішніх 

норм і ознак при мінімальному врахуванні 

змісту і суті навколишніх явищ; 

c. схильність до вибору найоптимальнішої в 

конкретній ситуації можливості, 

націленість на розв`язання проблем 

сьогодення;  

d. спрямованість на досягнення передусім 

власного успіху. 

 

 

9. Установіть відповідність між класифікацією 

груп за критерієм характеру відносин ( 

Петровського, Платонова) і особливостями, що їх 

виражають: 

1. дифузні групи; 

2. асоціації; 

3. корпорації; 

4. колективи; 

a. відносини опосередковуються лише 

симпатіями-антипатіями; 

b. відносини опосередковані особистісно 

значущими, але асоціальними установками; 

c. відносини опосередковані особистісними 

цілями; 

d. відносини опосередковані особистісно 

значущим і суспільно цінним змістом 

групової  діяльності. 

10. Установіть відповідність між малими 

соціальними групами і особливостями, що 

їх виражають: 

1. за мірою безпосереднього впливу на 

особистість; 

2. за мірою відкритості зв`язку з іншими 

групами; 

3. за мірою міцності і стійкості внутрішніх 

зв`язків; 

4. за тривалістю існування. 

a. первинні-вторинні, основні-неосновні, 

референтні; 

b.     згуртовані, малозгуртовані, роз`єднані;

  

c. відкриті, закриті. 

d. короткочасні, довготривалі

 

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

оцінюється  у 1  бал)

1. Автор двовимірної (двофакторної) моделі розвитку групи______________________________ 

2. Основоположник поняття «референтна група»________________________________________  

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

4. Вперше стилі лідерства виокремив _____________________________________ 

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

кожну правильну відповідь).  

1. Розкрийте концепцію референтних груп особистості.  
2. Опишіть механізми міжособистісної перцепції. 

 
Практичне завдання №5.  (правильне виконання оцінюється  в  8  балів). 
Складіть характеристику неформальної групи. 

 
Творче завдання № 6 (правильне виконання оцінюється  в  8  балів). 
Опишіть власні поведінкові тактики і стратегії під час паніки. 

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. 


