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1. Розвиток психологічної науки залежно відзміни її предмету проходить такі 

послідовні етапи: 1-й етап – психологія як наука про душу; 2-й етап – 

психологія як наука про свідомість; 3-й етап – психологія як наука про 

поведінку; 4-й етап – психологія як наука про психіку. Вкажіть їх правильну 

послідовність. 

а) 2-й,1-й, 3-й, 4-й. 

б) 1-й 2-й 3-й, 4-й. 

в) 3-й, 4-й, 2-й, 1-й. 

г) 1-й, 3-й, 2-й, 4-й. 

 

2. Основними функціями психіки є: 

а) пізнавальна та регулююча; 

б) соціалізуюча; 

в) адаптаційна, констатуюча 

г) дослідницька, діагностична 

 

3.Методи психології розділяють на: 

а) організаційні, емпіричні, обробки даних та інтерпретації результатів;  

б) емпіричні ні. пізнавальні інтерпретації наукові; 

в) наукові, методи впливу, визначальні, корегуючи; 

г) пізнавальні, пошукові, наукові, практичні. 

 

4. Б. Скіннер – представник  

а) біхевіоризму;  

б) когнітивізму;  

в) оперантного біхевіоризму. 

г) гештальт-психології.  

 

5. Соціальне явище, продукт розвитку суспільства, об’єкт і суб’єкт  

    історичного процесу та суспільних відносин – це 

а) індивід;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 



г) персона. 

 

6. Найпростіший психічний процес, який полягає у відображенні окремих 

властивостей предметів та явищ навколишнього світу, а також внутрішніх 

станів організму при безпосередній дії подразників на відповідні рецептори – 

це  

а) відчуття;  

б) сприйняття; 

в) пам’ять. 

г) рефлекс. 

 

7. Поєднання психологічних особливостей людини, котрі утворюють її 

своєрідність і неповторність, відмінність від інших людей –це 

а) суб’єкт;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г) персоніфікація. 

 

8. Для виникнення відчуття необхідна робота всього(всієї): 

а) рецептора;  

б) аналізатора. 

в) рефлекторної дуги. 

г) нервової системи. 

 

9. Обдарованість - це 

а) специфічне поєднання здібностей, інтересів, потреб, яке дозволяє 

виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, який відрізняється від 

умовного «середнього рівня»; 

б) найвищий рівень творчих проявів особистості, який має історичне 

значення для життя суспільства, називається; 

в) свідоме управління людиною своєю діяльністю та поведінкою, що 

виявляється у прийнятті рішення, подоланні труднощів і перешкод на шляху 

досягнення мети, виконання поставлених завдань. 

 

10.Рівень домагань – це  

а) система мотивів особистості, що спонукає її діяти відповідно до своїх 

поглядів і принципів;  

б) висота (складність) передбачуваних кінцевих результатів власних дій, 

досягнення яких приносить нам задоволення; 

в) здатність людини «бачити» себе зі сторони.  

г) поєднання сприятливих індивідуально-своєрідних особливостей та якостей 

психіки; 

 

11. Звична, стійка, повторювана форма реагування, поведінки чи ставлення 

становить 

а) характер;  

б) рису характеру; 



в) досвід. 

г) спрямованість. 

 

12.В рішучих, активних і наполегливих діях, діяльності та здатності 

завершити справу чи досягнути мети, попри певні перешкоди, проявляється 

а) повнота характеру; 

б) сила характеру; 

в) цілісність характеру. 

г) експресивність характеру. 

 

13. Психологія як самостійна наука розпочала своє існування 

а) з початку 19 ст.; 

б) зі середини 19 ст. 

в) початок 20ст. 

г) з появою наукових праць І.Сеченова та І.П.Павлова.  

 

14. Поняття «архетипи» в психологічну науку ввів 

а) К. Юнг;  

б) А. Маслоу. 

в) А.Адлер 

г) К.Левін 

 

15. Провідна ідея, основне правило поведінки і діяльності, центральне 

поняття, основа системи – це 

а) методологія;  

б) метод; 

в) принцип. 

г) .закономірності 

 

16. Система понять, категорій психологічної науки, її галузі є 

а) незмінними;  

б) постійно оновлюються, поповнюються; 

в) вкрай рідко змінюються. 

г) систематизовані 

 

17.Людина із сильною, врівноваженою, рухливою нервовою системою – це  

а) холерик;  

б) сангвінік; 

в) флегматик; 

г) меланхолік. 

 

18.Психоаналіз – це:  

а) учення, яке досліджує особистість як унікальну цілісну систему; 

б) учення, яке досліджує знання; 

в) учення, яке досліджує безсвідоме в його взаємозв’язку зі свідомим у 

психіці людини. 

г) учення, яке досліджує людський досвід. 



 

19. Патологічна емоційна властивість особистості, що виражається в 

переживанні задоволення від жорстокості стосовно інших людей, 

називається  

а) садизмом;  

б) мазохізмом;  

в) екстремізм 

г) маразм. 

 

20. Можливість поширення настрою з обставин, які його зумовили, на все, 

що людина сприймає називається 

а) зараженням;  

б) іррадіацією. 

в) контрверсією 

г) навіювання. 

 

21.Результат власних тенденцій у невірності, її проекція на партнера – це 

а) тиранічні ревнощі; 

б) зворотні ревнощі. 

в) пенесення. 

г) роздвоєння. 

 

22. Досвід – це: 

а) знання, вміння, навички, звички, установки, які людина набуває в процесі 

соціалізації; 

б) знання та навички, які людина отримує з народження; 

в) здатність мислити. 

г) повторюваність в поведінці 

 

23. Знання, уміння, навички, звички, цінності, соціальні установки, яких 

людина набуває в процесі соціалізації, становлять 

а) досвід;  

б) інтелект; 

в) характер. 

г) компетентність. 

 

24. Сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних властивостей 

особистості, які виявляються у поведінці, діяльності й ставленні до людей, до 

себе, речей, праці –це 

а) досвід;  

б) культура; 

в) характер. 

г) почуття 

 

25.Характер є психічною якістю 

а) індивіда;  

б) індивідуальності. 



в) свідомості. 

г) особистості. 

 

26. Свідома активність, яка виявляється в системі доцільних дій, 

спрямованих на досягнення поставленої мети, – це 

а) діяльність;  

б) поведінка; 

в) психомоторика. 

г) спрямовансть. 

 

27. Внутрішня рушійна сила, яка спонукає людину до діяльності – це 

а) розум;  

б) воля; 

в) мотив. 

г) воля. 

 

28.Задатки – це  

а) поєднання сприятливих індивідуально-своєрідних особливостей та якостей 

психіки, котрі виявляються у швидкості, результативності та якості 

виконання відповідної діяльності за мінімальних силових, енергетичних і 

часових затрат; 

б) знання та навички, які людина набуває в процесі життєдіяльності; 

в) анатомо-фізіологічні особливості людини (її мозку, нервової системи, 

аналізаторів, кровопостачання та ін.), які сформувались до моменту 

народження. 

г) властивість особистості, що становить собою систему взаємопов’язаних 

внутрішніх спонукань. 

 

29. Предметом сучасної психології є: 

а) душа; 

б) психіка. 

в) поведінка.. 

г) свідомість. 

 

30. Увага – це  

а) особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості й 

зосередженості свідомості на певних предметах і явищах навколишньої 

дійсності або власних переживаннях; 

б) властивість особистості, що становить собою систему взаємопов’язаних 

внутрішніх спонукань; 

в) процес опосередкованого та узагальненого відображення предметів і явищ 

довкілля в їхніх істотних властивостях і зв’язках 

г) кількісна характеристика відчуттів, яка визначається силою подразника, 

що діє, і функціональним станом рецептора. 

 

31.  Несвідома частина психіки, вируючий казан біологічних вроджених 

агресивних і сексуальних інстинктивних потягів – це, за З. Фрейдом, зміст 



а) «Воно»;  

б) «Я»; 

в) «Над-Я». 

г) «Власне -Я» 

 

32. Тип онтогенезу психіки, що протікає в межах між психічною аномалією 

та психічною нормою називається 

а) ненормативним психічним розвитком;  

б) психічною патологією; 

в) нормативним психічним розвитком. 

г) психічною хворобою 

 

33.Кожен індивід є особистістю чи персоною 

а) персоною;  

б) тавтологія. 

в) ні не кожен 

г) особистістю. 

 

34. Швидкість виникнення та перебігу процесів збудження і гальмування 

називається 

а) лабільністю;  

б) сензитивністю; 

в) пластичністю. 

г) реактивністю 

 

35. Почуття – це  

а) переживання людиною життєвого сенсу предметів та явищ; 

б) свідоме управління людиною своєю діяльністю та поведінкою; 

в) переживання людиною ситуативного чи дійового значення предметів та 

явищ минулого, теперішнього або майбутнього. 

г) основна особливість певного відчуття, що відрізняє його від інших видів 

відчуттів і варіює в межах даного виду. 

 

36. Стійке позитивне ставлення до когось чи чогось, яке виявляється у 

привітності, доброзичливості, замилуванні і спонукає до спілкування, 

надання уваги, допомоги – це 

а) атракція; 

б) симпатія. 

в) дружба. 

г) емпатія. 

 

37. Притуплення, зниження гостроти переживань при тривалому повторенні 

тих самих вражень, називається  

а) іррадіацією емоцій; 

б) адаптацією; 

в) пластичністю. 

г) пригніченістю. 



 

38. Вищий рівень позитивного емоційного реагування називається 

а) екстазом;  

б) блаженством;  

в) радістю. 

г) піднесення. 

 

39. Надзвичайне підсилення окремих рис характеру, при якому 

спостерігаються відхилення в психології і поведінці людини, що не виходять 

за межі нормативної поведінки, називається 

а) силою характеру;  

б) спрямованістю характеру; 

в) акцентуацією характеру. 

г) патологією характеру. 

 

40. Провідною діяльністю для дошкільника є: 

а) рольова гра;  

б) предметно-маніпулятивна діяльність; 

в) безпосередньо-емоційне спілкування. 

г) спілкування з ровесниками. 

 

41. Дія є одиницею аналізу : 

а) діяльності ;  

б) характеру. 

в) еоцій. 

г) здібностей. 

 

42.Акцентуація характеру – це  

а) це патологічне утворення; 

б) сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних властивостей 

особистості, які виявляються у поведінці, діяльності й ставленні до людей; 

в) надзвичайне підсилення окремих рис характеру, при якому 

спостерігаються відхилення в психології і поведінці людини, що не виходять 

за межі нормативної поведінки, але межують з патологією. 

г) поєднання сприятливих індивідуально-своєрідних особливостей та якостей 

психіки, котрі виявляються у швидкості, результативності та якості 

виконання відповідної діяльності за мінімальних силових, енергетичних і 

часових затрат 

 

43. Згідно з культурологічним підходом сучасний етап розвитку психології 

називається 

а) психологією Просвітництва;  

б) психологією Сцієнтизму; 

в) психологією Відродження. 

г) психологією Глобалізму 



 

44.Допсихічною (біологічною) формою реакції організму на середовище є:  

а) подразливість;  

б) рухливість; 

в) адаптивність.  

г) стихійність. 

 

45. Порівняльний, лонгітюдний та комплексний методи входять в групу 

методів 

а) організаційних; 

б) емпіричних; 

в)інтерпретаційних. 

г) пошукових. 

 

46.Спрямованість особистості на навколишніх людей, предмети, події 

називається 

а) інтроверсією;  

б) екстраверсією; 

в) амбаверсією. 

г) екстраполяцією 

 

47. Виникнення під впливом подразника одного аналізатора відчуттів, які 

характерні для іншого аналізатора, називаються 

а) адаптацією;  

б) синестезією; 

в) сенсибілізацією. 

г) переключенням . 

 

48.Фіксація особистості на собі, на своїх переживаннях та думках, схильність 

до самоаналізу, замкненість називається 

а) інтроверсією;  

б) екстраверсією; 

в) амбаверсією. 

г) нарцисизмом . 

 

49. Можливість одночасно переживати і позитивні, і негативні почуття 

називається  

а) амбівалентністю;  

б) емоційним інтелектом; 

в) антипатією. 

г) суміжністю. 

 

50. Прояв емоцій людини через міміку, жести, голос, моторику, пантоміміку, 

мовлення тощо – це  

а) експресивність;  

б) емоційність; 



в) чуттєвість. 

г) візуальністю. 

 

51. Особливий стан психічної напруги, який мобілізує фізичні, моральні та 

інтелектуальні сили людини, називається 

а) вольовими діями; 

б) вольовим актом; 

в) вольовими зусиллями. 

г) наполегливість. 

 

52. Здатність людини усвідомити саму себе, своє «Я», свої потреби, інтереси, 

цінності, своє буття і його сенс, власну поведінку й переживання тощо –це 

а)свідомість;  

б) самосвідомість; 

в) Я-концепція. 

г) Я-реальне 

 

53. Здібності – це 

а) поєднання сприятливих індивідуально-своєрідних особливостей та якостей 

психіки, котрі виявляються у швидкості, результативності та якості 

виконання відповідної діяльності за мінімальних силових, енергетичних і 

часових затрат; 

б) поєднання несприятливих індивідуально-своєрідних особливостей та 

якостей психіки, котрі виявляються у швидкості, результативності та якості 

виконання відповідної діяльності за максимальних силових, енергетичних і 

часових затрат; 

в) поєднання індивідуально-своєрідних особливостей та якостей психіки, 

котрі виявляються у нерезультативності та поганій якості виконання. 

г) поєднання сприятливих індивідуально-своєрідних особливостей та якостей 

психіки, котрі виявляються у швидкості, результативності та якості 

виконання відповідної діяльності за мінімальних силових, енергетичних і 

часових затрат; 

 

54. Негативний, гальмівний вплив раніше вироблених навичок на 

формування нових навичок, що виявляється у зниженні продуктивності дій, 

виникненні помилок тощо 

а) інтерференцією;  

б) психомоторикою; 

в) перенесенням навичок. 

г) акомодацією. 

 

55. Платон .... 

а) був стихійним матеріалістом; 

б) розглядав душу як самостійну субстанцію; 

в) вважав, що тіло і душа невіддільні одне від одного. 

г)вважав,що психіка забезпечує адаптацію у відносно стабільних умовах 

існування виду. 



 

56. Спрямованість – це  

а) властивість особистості, що становить собою систему взаємопов’язаних 

внутрішніх спонукань, які спрямовують та орієнтують її життєвий шлях у 

соціальному просторі й часі; 

б) поєднання сприятливих індивідуально-своєрідних особливостей та якостей 

психіки, котрі виявляються у швидкості, результативності та якості 

виконання відповідної діяльності за мінімальних силових, енергетичних і 

часових затрат; 

в) свідоме управління людиною своєю діяльністю та поведінкою; 

г) генетично детерміновані анатомо-фізіологічні особливості організму, якіє 

індивідуально-природною передумовою формування і розвитку здібностей 

 

57. Здібності за Б.М. Тепловим – 

а)індивідуально-психологічні особливості, які, по-перше, відрізняють одну 

людину від інших, по-друге, мають відношення до успішності виконання 

певної діяльності або багатьох діяльностей, по-третє, які не зводяться до 

наявних навичок, вмінь чи знань, але які зумовлюють легкість і швидкість 

набуття цих знань і навичок; 

б) внутрішня і зовнішня активність людини, яка спрямована на особистісні 

зміни, трасформацію предметів та явищ залежно від потреб людини, і 

створення нових; 

в) генетично детерміновані анатомо-фізіологічні особливості організму, якіє 

індивідуально-природною переумовою формування і розвитку здібностей.  

г) поєднання сприятливих індивідуально-своєрідних особливостей та якостей 

психіки, котрі виявляються у швидкості, результативності та якості 

виконання відповідної діяльності за мінімальних силових, енергетичних і 

часових затрат. 

 

58. Виберіть з наведеного списку слова, якими можна описати характер? 

а) тривожність, оптимізм, сила емоційної реакції. 

б) спостережливість, ініціативність, вимогливість. 

в) емоційна лабільність, інертність, рішучість. 

г) працелюбність, ідейна переконаність, цілеспрямованість. 

 

59.Чотири «базові перинатальні матриці» С. Грофастосуються  

а) клінічних стадій біологічного народження;  

б) структури психіки; 

в) структури особистості. 

г) перинатальні відхилення в розвитку. 

 

60. Метод самоспостереженнямає ще й іншу назву, а саме: 

а) інтроверсія;  

б) інтроспекція;  

в) індукція. 

г) індивідуальний метод 

 



61.  Представник біологічного видуHomosapiens – це  

а) індивід;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г) жива істота. 

 

62. В чому полягає специфіка уваги у порівнянні з іншими регулятивними 

процесами психіки ? 

а) увага не має власного специфічного „продукту”; 

б) увагу важко дослідити експериментально; 

в) в термін „увага” різні автори вкладають різний зміст. 

г) прямо залежить від віку 

 

63.Роботу окремих м’язових груп і внутрішніх органів регулює 

а) спинний мозок;  

б) головний мозок; 

в) взаємодія спинного і головного мозку. 

г) продовговатий мозок. 

 

64. Цілісне відображення предметів та явищ під час їхнього безпосереднього 

впливу на органи чуттів –  

а) відчуття;  

б) сприйняття; 

в) пам’ять. 

г) уява. 

 

65.Одиниця спадковості, що впливає на розвиток певної характеристики 

організму (фенотипу), яка спостерігається, вимірюється – це  

а) ген;  

б) генотип; 

в) психогенетика. 

г) задатки. 

 

66.Стрижневим компонентом емоцій і почуттів є: 

а) переживання; 

б) ставлення. 

в) відношення. 

г) бажання. 

 

67.Воля– це  

а) переживання людиною ситуативного чи дійового значення предметів та 

явищ минулого, теперішнього або майбутнього; 

б) свідоме управління людиною своєю діяльністю та поведінкою, що 

виявляється у прийнятті рішення, подоланні труднощів і перешкод на шляху 

досягнення мети, виконання поставлених завдань; 



в) пізнавальний психічний процес відображення у психіці людини окремих 

властивостей та якостей предметів і явищ при їх безпосередній дії на її 

органи чуттів. 

г) поєднання індивідуально-своєрідних особливостей та якостей психіки, 

котрі виявляються у результативності та якості виконання 

 

68.Найбільш динамічним і постійним явищем емоційного життя людини є 

а) емоційний вибух;  

б) емоційний відгук. 

в) емоційний заряд. 

г) емоційний стан. 

 

69. Емоції притаманні  

а) виключно людині;  

б) виключно тварині; 

в) і тварині, і людині. 

г) високорозвинутим істотам. 

 

70. Стійка орієнтованість індивіда на певну діяльність, якою він прагне 

займатися,– це  

а) схильність (нахил); 

б) здібність. 

в) установка. 

г) наміри. 

 

71.Інтелект – це  

а) процес опосередкованого та узагальненого відображення предметів і явищ 

довкілля в їхніх істотних властивостях і зв’язках; 

б) поєднання сприятливих індивідуально-своєрідних особливостей та якостей 

психіки; 

в) відносно стійка структура розумових здібностей індивіда, що виявляється 

в ефективності її індивідуального підходу до ситуації, яка вимагає 

пізнавальної та евристичної активності.  

г) перенесення структур внутрішньої діяльності у зовнішнє психічне. 

 

72. Відчуття – це  

а) пізнавальний психічний процес відображення у психіці людини окремих 

властивостей та якостей предметів і явищ при їх безпосередній дії на її 

органи чуттів; 

б) процес опосередкованого та узагальненого відображення предметів і явищ 

довкілля в їхніх істотних властивостях і зв’язках; 

в) відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-

небудь раніше. 

г) переживання безпосередньої дії предметів і явищ на органи чуття. 

 

73. Перенесення внутрішніх, розумових дій назовні (у психомоторні дії) 

називається 



а) екстеріоризацією;  

б) інтеріоризацією; 

в) інтерференцією. 

г) експансивністю. 

 

74. Вид діяльності, продуктом якої є знання, навички і вміння – це 

а) ігрова діяльність;  

б) навчальна діяльність; 

в) праця. 

г) розумова діяльність. 

 

75. Свідомість - це 

а)здатність людини до рефлексії, адекватного відображення навколишнього 

світу, подій, що відбуваються в ньому тощо, а також створення до них свого 

ставлення;  

б) усвідомлення і переживання себе як представника певної статі з її 

можливостями соціальної самореалізації; 

в) рівень нашого пізнання себе,те,як ми себе розуміємо і пояснюємо для 

самого себе. 

г) пізнавальний психічний процес відображення у психіці людини окремих 

властивостей та якостей предметів і явищ при їх безпосередній дії на її 

органи чуттів. 

 

76. Анатомо-фізіологічні особливості людини (її мозку, нервової системи, 

аналізаторів, кровопостачання та ін.), які сформувались до моменту її 

народження – це  

а) стать;  

б) задатки; 

в) генотип. 

г) схильності. 

 

77. Фрустрація - це 

а) процеси, які виникають у разі уявлення бажаних рухів і дій або за 

наявності самої думки про них; 

б) цілісне бачення себе, усталена думка про власну особистість; 

в) емоційний стан людини, який виникає із-за блокування чи переривання 

поводження, спрямованого на досягнення значущої мети. 

г) активність, повязана з відчуттям емоційної перенапруги, вичерпаності 

своїх емоційних ресурсів 

 

78. Психологічний синдром порушення психічної регуляції дій, який 

характеризується послабленням волі людини, виникненням станів 

байдужості, в’ялості, відсутності ініціативи – це: 

а) абулія; 

б) лінивство 

в) аутизм. 

г) анорексія . 



 

79. Інтеріориація – це 

а) перенесення структур зовнішньої діяльності у внутрішнє психічне (певну 

схему, образ, модель, алгоритм та ін.);  

б) система спонукань, які зумовлюють активність організму і визначають її 

спрямованість; 

в) перенесення структур внутрішньої діяльності у зовнішнє психічне. 

г) процес опосередкованого та узагальненого відображення предметів і явищ 

довкілля в їхніх істотних властивостях і зв’язках. 

 

80.  Холерик – людина із:  

а) сильною, врівноваженою, рухливою нервовою системою, для якої властива 

висока швидкість реакцій; 

б) слабкою, неврівноваженою, малорухливою нервовою системою; 

в) сильною, неврівноваженою, рухливою нервовою системою, яка 

відзначається перевагою збудження над гальмуванням. 

г) властивість особистості, що становить собою систему неврівноважених 

форм поведінки; 

 

81.  Аристотель ... 

а) робить акцент на знанні та мудрості; 

б) вважає душу сутністю тіла; 

в) ставить ціллю пізнання порядку речей у Всесвіті. 

г) вважав, що тіло і душа невіддільні одне від одного. 

 

82. Автором теорії розвитку інтелекту дитини є 

а) Г.С. Костюк;  

б) Л.С. Виготський; 

в) Ж. Піаже. 

г) А.В.Петровський. 

 

83. Метод, при якому дослідник активно втручається в діяльність та 

поведінку досліджуваного для створення необхідних умов, за яких 

виявляються ті чи інші психологічні факти, явища, якості, називається 

а) спостереження;  

б) експеримент;  

в) соціометрія. 

г) тести. 

 

84.  Мінімальна сила подразника, що спричиняє ледь помітне відчуття, 

називається 

а) нижнім абсолютним порогом чутливості;  

б) верхнім абсолютним порогом чутливості; 

в) порогом розрізнення. 

г) критичним порогом чутливості. 

 

85. «Воно», «Я», «над-Я» - компоненти структури особистості за:  



а) З. Фрейдом;  

б) К. Юнгом; 

в) К. Роджерсом. 

г) К.Юнг. 

 

86. Автором концепції «ієрархії мотивів»є 

а) Хек-Хаузен;  

б) А. Маслоу; 

в) К. Леонгард. 

г) К.Роджерс 

 

87. Особливе утворення, що сформувалось під час суспільно-історичного 

розвитку на основі праці як специфічного виду людської діяльності, 

специфічна форма цілеспрямованого психічного відображення –це 

а)свідомість;  

б) самосвідомість; 

в) Я-концепція. 

г) Я-ідеальне 

 

88. Синестезія – це 

а) мінімальна сила подразника, що спричиняє ледь помітне відчуття 

б) виникнення під впливом подразника одного аналізатора відчуттів, які 

характерні для іншого аналізатора; 

в) основна особливість певного відчуття, що відрізняє його від інших видів 

відчуттів і варіює в межах даного виду. 

г) індивідуально-типологічні особливості особистості, які є умовою 

успішного виконання певного виду діяльності 

 

89. Допсихічною (біологічною) формою реакції організму на середовище є:  

а) подразливість;  

б) рухливість; 

в) адаптивність.  

г) рефлективність. 

 

90. Уява – це  

а) процес опосередкованого та узагальненого відображення предметів і явищ 

довкілля в їхніх істотних властивостях і зв’язках; 

б) відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала 

коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, 

котрих раніше вона ніколи не сприймала; 

в) пізнавальний психічний процес відображення у психіці людини окремих 

властивостей та якостей предметів і явищ при їх безпосередній дії на її 

органи чуттів. 

г) свідоме програмування людиною своєїдіяльності. 

 

91. Емоції – це  



а) поєднання сприятливих індивідуально-своєрідних особливостей та якостей 

психіки; 

б) переживання людиною життєвого сенсу предметів та явищ; 

в) переживання людиною ситуативного чи дійового значення предметів та 

явищ минулого, теперішнього або майбутнього. 

 

г) сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних властивостей 

особистості, які виявляються у поведінці, діяльності й ставленні до людей; 

 

92.Емоції, пов’язані із задоволенням потреби в тілесному і духовному 

комфорті, називаються 

а) акизитивними;  

б) пугнічними; 

в) гедоністичними. 

г) ейдетичними 

 

93. Автором інформаційної теорії емоцій є  

а) П.К. Анохін; 

б) П.В. Сімонов;  

в) Ч. Дарвін. 

г) І.П.Павлов 

 

94. Які явища спостерігаються при ізоляції півкуль переднього мозку? 

а) людина втрачає здатність бачити в одному із полів зору; 

б) наступає параліч верхніх кінцівок; 

в) порушується здатність до мовного оформлення інформації, що надходить у 

праву півкулю. 

г) виключаються сенсорні реакції 

 

95. Онтогенез психіки - це  

а) індивідуальний розвиток психіки;  

б) історичний розвиток психіки.  

в) особистісний ріст. 

г) прогресивний розвиток психіки.  

96. Меланхолік – це людина з 

а) сильною, неврівноваженою, рухливою нервовою системою; 

б) сильною, врівноваженою, рухливою нервовою системою; 

в) слабкою, неврівноваженою, малорухливою нервовою системою, яка 

володіє підвищеною чутливістю навіть до слабких подразників, а сильний 

може спричити в них «зрив». 

г) стійка орієнтованість індивіда на певну діяльність, якою він прагне 

займатися. 

 

97.Кожна талановита людина є разом з тим обдарованою 

а) однозначно так; 



б) не завжди. 

в) ці якості взаємовиключні. 

г) талант і обдарованість є синоніми. 

 

98. Всебічний розвиток головних структурних компонентів характеру – 

розумових, моральних, емоційних, почуттєвих, вольових, становить 

а) повноту характеру;  

б) цілісність характеру. 

в) силу характеру. 

г) динамічність характеру. 

 

99. Позитивний вплив раніше набутих навичок на процес формування нових 

називається  

а) інтерференцією;  

б) психомоторикою; 

в) перенесенням навичок. 

г) неперервність розвитку 

 

100. Зовнішній прояв діяльності називається: 

а) поведінкою; 

б) активністю; 

в)працею. 

г) реактивності; 

 

101.Самосвідомість – це  

а) особливий стан психічної напруги, який мобілізує фізичні, моральні та 

інтелектуальні сили людини; 

б) особливий структурний компонент особистості, що відображаєтьсяу 

здатності людини вирізняти саму себе як деяку самостійну та та відмінну від 

всього навколишнього реальність; 

в) стійка орієнтованість індивіда на певну діяльність, якою він прагне 

займатися. 

г) якісна характеристика відчуттів, яка визначається силою подразника, що 

діє, і функціональним станом рецептора. 

 

102. Провідна діяльність - це 

а) основна діяльність, яка на певному віковому етапі займає найбільше часу; 

б) активність, повязана з відчуттям емоційної перенапруги, вичерпаності 

своїх емоційних ресурсів; 

в) діяльність, яка є найбільш значущою на певному віковому етапі і 

призводить до формування нових психічних якостей (новоутворень). 

г) свідоме управління людиною своєю діяльністю та поведінкою; 

 

103.Психічний дезонтогенез спричинений  

а) генетичними чинниками;  

б) негенетичними чинниками; 

в) генетичними і негенетичними чинниками. 



г) поза генетичними чинниками.. 

 

104. Основна особливість певного відчуття, що відрізняє його від інших 

видів відчуттів і варіює в межах даного виду –це 

а) якість;  

б) інтенсивність; 

в) тривалість. 

г) ефективність. 

 

105. Гнучкість, ступінь здатності пристосування до нових умов називається 

а) лабільністю;  

б) сензитивністю; 

в) пластичністю. 

г) сенситивність.  

 

106. Емоційний стан гострого внутрішнього болісного беззмістовного 

занепокоєння, пов’язаного із прогнозуванням невдачі, небезпеки або ж 

очікування чогось важливого, значного для людини в умовах невизначеності 

– це 

а) страх;  

б) тривога. 

в) жаль. 

г) розпач 

 

107. Єдність злиття думки і руху в одну, неподільну єдність живого руху 

називається 

а) психосоматикою;  

б) психомоторикою; 

в) психосемантикою. 

г) психосенсорикою. 

 

108.Локус контролю – це  

а) здатність розуміти ставлення особистості, представлене в емоціях, і 

керувати емоційною сферою на основі інтелектуального аналізу й синтезу; 

б) схильність людини приписувати відповідальність за результати своїх дій 

зовнішнім силам і обставинам або навпаки – власним зусиллям та 

здібностям; 

в) стійке позитивне ставлення до когось чи чогось, яке виявляється у 

привітності, доброзичливості, замилуванні і спонукає до спілкування, 

надання уваги, допомоги. 

г) сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних властивостей 

особистості, які виявляються у поведінці, діяльності й ставленні до людей. 

 

109. Основними частками (долями) великих півкуль головного мозку є 

а) права і ліва;  

б) потилична, тім’яна, скронева, лобова; 



в) блок тонусу кори, блок прийому, переробки і збереження інформації, блок 

програмування, регуляції і контролю діяльності. 

г)таламус і гіпоталамус.. 

 

110. Принцип розвитку психіки – це 

 а) одержання й переробка інформації, створення програм власних дій і 

контроль за їхнім успішним виконанням;  

б) принцип, який закликає розглядати психіку не як щось стале, а як 

результат розвитку на різних етапах становлення особистості та її діяльності; 

в) принцип, який закликає розглядати причинну зумовленістьпсихічних 

процесів та явищ. 

г) принцип динамізму. 

 

111.Ілюзією сприймання є... 

а) властиве в певних умовах всім людям неадекватне помилкове 

відображення об'єктів; 

б) помилкове відображення об'єктів у хворобливому стані; 

в) викривлене сприймання об'єктів у стані втоми. 

г)зміна положення у просторі, сила, раптовість, монотонність; 

 

112. Які з перелічених характеристик відносяться до людини як особистості? 

а) активність, потреби, вікові особливості. 

б) темперамент, почуття, воля. 

в) переконання, світогляд, авторитетність. 

г) ініціативність, безтурботність, імпульсивність 

 

113.Провідним компонентом структури особистості (у вченнях радянських 

психологів) є  

а) спрямованість;  

б) індивідуально-типологічні особливості; 

в) знання, вміння, навички. 

г) активна позиція. 

 

114.Первинний процес, з якого починається пізнання навколишнього світу, – 

це  

а) відчуття;  

б) сприйняття; 

в) пам’ять. 

г) рефлексивність. 

 

115.Біологічний розвиток індивіда є початковою умовою його  

а) психічного розвитку 

б) розумового розвитку. 

в) розвитку здібностей. 

г) самосвідомості.. 

 

116. Емоції, які виникають на основі потреби в спілкуванні, називаються 



а) комунікативними;  

б) фрустраційними. 

в) емотивними. 

г) реактивними. 

 

117.Негативна система поглядів людини на світ, настрій безвиходіпритаманні 

а) оптимістам;  

б) песимістам;  

в) негативізм 

г) злість 

 

118.Актуальний емоційний фон – це 

а) настрій;  

б) почуття; 

в) емоції. 

г) реакція 

 

119. Діяльність людини відбувається : 

а) свідомо й цілеспрямовано;  

б) постійно і осмислено. 

в) активно і емоційно. 

г) наполегливо і рухливо. 

 

120.Характер – це 

а) властивість особистості, що становить собою систему взаємопов’язаних 

внутрішніх спонукань; 

б) поєднання сприятливих індивідуально-своєрідних особливостей та якостей 

психіки, котрі виявляються у швидкості, результативності та якості 

виконання відповідної діяльності за мінімальних силових, енергетичних і 

часових затрат; 

в) сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних властивостей 

особистості, які виявляються у поведінці, діяльності й ставленні до людей, 

колективу, до себе, речей, праці тощо. 

г) сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних властивостей 

особистості, які виявляються у поведінці, діяльності й ставленні до людей. 

 

121.Запам’ятовування- це  

а)закріплення, зберігання та подальше відтворення людиною її попереднього 

досвіду  

б) запам’ятовування, яке здійснюється без спеціально поставленої мети 

запам’ятати, називається; 

в) утворення й закріплення тимчасових нервових зв’язків. 

г) фіксування суттєвих сторін явища.  

 

122.Константність сприйняття - це 

а) зміна чутливості органів чуття під впливом подразників; 



б) відносна постійність величини, форми, кольору предметів та явищ, що 

сприймається; 

в) кількісна характеристика відчуттів, яка визначається силою подразника, 

що діє, і функціональним станом рецептора. 

г) форма суб’єктивного відображення явища.. 

 

123. Ретроактивна інтерференція - це 

а) негативний вплив подальшої діяльності на зв’язки, вироблені в попередній 

діяльності;  

б) процес пам’яті, зміст якого полягає у рівні збереження обсягу й змісту 

інформації впродовж тривалого часу; 

в) кількість повторень (або час), що потрібні людині для запам’ятовування 

нового матеріалу. 

г)слідові реакція при сприйманні. 

 

124.Інтелект – це  

а) процес створення уявлень про зовнішній світ, його репрезентації, моделі 

або образу;  

б) рівень здатності людини розв'язувати завдання і проблеми певної 

складності; 

в) вищий рівень розвитку мислення і уяви.  

г) форма розумового відтворення 

 

125. Психологія в розробці питань опирається на дані... 

а) філософії, біології, фізіології, хімії, соціології; 

б) математики, політології, правознавства, історії; 

в) фізики, політекономії, інформатики, маркетингу. 

г) філософії, біології, політології, біології. 

 

126.Темперамент - це... 

а) індивідуальна, природно обумовлена сукупність динамічних проявів 

психіки; 

б) індивідуально-психологічні особливості особистості, які є умовою 

успішного здійснення певної діяльності; 

в) індивідуальний тип поведінки особистості обумовлений здібностями. 

г) спосіб прояву характеру людини. 

 

127. Психологія - це наука, яка вивчає 

а) душу особистості; 

б) світогляд особистості; 

в) психіку в її розвитку 

г) характер особистості 

 

128. Про те, що психологія як наука повинна займатися не психічними 

явищами, недоступними для наукового спостереження, а поведінкою, 

стверджує: 

а)гуманістична психологія; 



б)біхевіоризм; 

в)психоаналіз. 

г)індивідуальна психологія 

 

129. До складу психіки включають: 

а) емоційно-вольові процеси, психічні властивості; 

б) психічні процеси, психічні стани, психічні властивості; 

в) пізнавальні процеси, емоційно-вольові процеси. 

г) комунікативні процеси 

 

130. Які методи передбачають відповідь піддослідного, що  

з'являється внаслідок споглядання ним нечітких, неоднозначних стимулів? 

а) соціометричні дослідження; 

б) опитування; 

в) проективні методи; 

г) демонстративні. 

 

131.Який метод виступає як засіб вивчення, аналізу та синтезу власних 

вчинківі дій, порівняння своїх думок з думкамиінших людей? 

а) самоспостереження; 

б) спостереження; 

в) експеримент; 

г) проективний 

 

132.Екстероцептивні відчуття відображають ... 

а) властивості предметів та явищ зовнішнього світу; 

б) стан внутрішніх органів людини; 

в) рухи органів тіла. 

г) форму споглядання. 

 

133. Якість відчуттів - це ... 

а) здатність аналізатора реагувати на дію адекватного подразника; 

б) особливість, якою одне відчуття відрізняється від інших; 

в) рівень інтенсивності подразника, який здатний викликати відчуття. 

г) одиниця будови відчуттів. 

 

134. Сприймання - це... 

а) найпростіший психічний процес, первинна форма орієнтування живого 

організму в навколишньому середовищі; 

б) психічний процес відображення у свідомості людини предметів і явищ у 

цілому; 

в) мотив, внутрішнє спонукання до пізнання предметів та явищ. 

г) суб’єктивне відтворення видимого предмету  

 

135. Основні властивості уваги: 

а) стійкість, концентрація, переключення, розподіл, обсяг; 

б) концентрація, предметність, зосередження, осмисленість; 



в) конвергенція, зосередження, розподіл, мимовільність. 

г) зосередження, переключення, розподіл, предметність. 

 

136.Довільна увага - це ... 

а) несвідоме зосередження, яке виникає незалежно від свідомих цілей 

особистості; 

б) зосередження на внутрішніх, суб'єктивних станах та індивідуальних 

особливостях психічної діяльності особистості; 

в) свідомо спрямоване зосередження особистості на предметах та явищах 

навколишньої діяльності, на внутрішній психічній діяльності. 

г) процес пізнавальної діяльності індивіда, що характеризується 

узагальненим і опосередкованим відображенням дійсності 

 

137. Післядовільна увага настає... 

а) в результаті свідомого зосередження на предметах та явищах у процесі 

довільної уваги; 

б) в результаті несвідомого зосередження на предметах та явищах у процесі 

мимовільної уваги; 

в) результат мимовільного реагування на різні випадкові подразники 

зовнішнього та внутрішнього походження. 

г) найпростіший психічний процес, первинна форма орієнтування живого 

організму в навколишньому середовищі 

 

138. Наочно - дійове мислення - це... 

а) початкова стадія розвитку мислення; 

б) схематизація та символічне відображення дійсності; 

в) вид мислення, який дає можливість встановлювати загальні закономірності 

природи та суспільства. 

г) мотив, внутрішнє спонукання до пізнання предметів та явищ. 

 

139. Теоретичне (абстрактне) мислення... 

а) притаманно тваринам; 

б) тваринам і людям; 

в) тільки людям. 

г) властиве лише геніям. 

 

140. За характером психічної активності в діяльності виділяють: 

а) довільну та мимовільну пам'ять; 

б) короткочасну, довготривалу, оперативну пам'ять; 

в) образну, словесно-логічну, рухову, емоційну. 

г)динамічну і статичну. 

 

141. Словесно-логічна пам'ять це... 

а) запам'ятовування думок, понять, суджень, які відображають предмети та 

явища в їх істотних зв'язках і відносинах, у загальних властивостях; 

б) запам'ятовування та відтворення людиною рухів; 

в) запам'ятовування та відтворення емоцій та почуттів. 



г) запам'ятовування та відтворення передбачень. 

 

142.Спогади - це... 

а) відтворення якогось об'єкта в умовах повторного сприймання; 

б) відтворення образів нашого минулого, локалізованого в часі та просторі; 

в) процес утримання в пам'яті інформації. 

г) процес повернення думки в звичайний стан 

 

143. Біологічна істота, наділена, на відміну від інших тварин, свідомістю й 

мовою, здатністю працювати, оцінювати навколишній світ і активно його 

перетворювати - це... 

а) людина; 

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г) індивід 

 

144.Основними складовими частинами Я-концепції вважають ... 

а) когнітивну (знання про себе), афективно-оцінювальну (самооцінку) і 

поведінкову; 

б) самоповагу, симпатію до себе і любов до себе; 

в) адаптацію, самоконтроль і саморегуляцію. 

г) самоаналіз, адаптованість. Самозвіт. 

 

145. Найдавніша теорія темпераменту була розроблена: 

а) Е. Кречмером; 

б) І. П. Павловим; 

в) Гіппократом. 

г) Арістотелем 

 

146. Який видексперименту зберігає зміст звичайної діяльності людини, але 

створюються умови, за яких обов'язкововикликається досліджуване психічне 

явище: 

а)констатуючий; 

б)лабораторний; 

в)природний 

г) натуральний 

 

147. Концепція психологічного захисту була розроблена ... 

а) В.Вундтом; 

б) З.Фройдом; 

в) Р.Декартом. 

г) П.Жане. 

 

148. Микола відвикнув ссати пальці, коли йому було чотири. У сім років 

йому сказали, що батьки розлучаються і він буде жити з мамою та новим 

батьком. Микола знову почав ссати польці. Який механізм психологічного 

захисту діє в ситуації, що описана? 



а) раціоналізація; 

б) сублімація; 

в) регресія. 

г) фіксація. 

 

149. Коли Олена роздратована, вона садиться за піаніно. Вона вже склала у 

такі хвилини декілька чудових пісень. Який механізм психологічного захисту 

діє в ситуації, що описана? 

а) проекція; 

б) фантазування; 

в) сублімація. 

г)катарсис. 

 

150. За теорією академіка І Павлова фізіологічним підґрунтям темпераменту 

є: 

а) перевага в організмі певної рідини; 

б) типологічні особливості нервової системи; 

в) конституція тіла людини. 

г) родова типологія  

 

151. За співвідношенням темпераменту та типу вищої нервової діяльності 

холерик визначається як: 

а) сильний, неврівноважений, рухливий; 

б) сильний, врівноважений, рухливий; 

в) сильний, врівноважений, малорухливий; 

г) врівноважений, сильний, збудливий. 

 

152. Характер людини виявляється у: 

а) ставленні до колективу, до самого себе, до діяльності, до навколишньої 

дійсності; 

б) ставленні до колективу, у здібностях, у темпераменті; 

в) у розумових здібностях, у ставленні до колективу, у процесах 

запам'ятовування. 

г) способівирішення проблемних завдань. 

 

153.Сильне короткочасне збудження, що виникає раптово, оволодіває 

людиною так сильно, що вона втрачає здатність контролювати свої дії та 

вчинки - це ... 

а) стрес; 

б) афект; 

в) фрустрація. 

г) шок 

 

154. Вольові якості - це... 

а) процес регулювання не відривний від потреб; 



б) стійкі психологічні структури, до складу яких входять мотиви, навички, 

знання, досвід, звички, вміння людини керувати поведінку в складних 

ситуаціях; 

в) асоціація уявлення мети з дією. 

г) форми прояву особистості.. 

 

155. Механізм психологічного захисту, який проявляється у вигляді 

обвинувачення іншого у своїх власних слабкостях через почуття провини, 

яке зазнає сама людина - це ... 

а) проекція; 

б) фантазування; 

в) перенесення. 

г) зміщення.. 

 

156. Високий рівень нервово-психічної активності та енергії дій, 

неврівноваженість, різкість і поривчастість рухів, сильна імпульсивність та 

яскравість емоційних переживань властиві: 

а) меланхоліку; 

б) холерику; 

в) флегматику. 

г) сангвініку . 

 

157.Загальні здібності- це 

а) широкий діапазон індивідуально-психологічних особливостей, що є 

основою успішного засвоєння, а потім і успіхів у багатьох видах діяльності; 

б) переживання людиною життєвого сенсу предметів та явищ;  

в) складне, індивідуально-своєрідне поєднання стійких рис людини, яке 

формується під впливом умов життя і виховання та зумовлює типові для неї 

способи поведінки. 

г)властивість особистості, що становить собою систему взаємопов’язаних 

внутрішніх спонукань; 

 

158.Біографічний метод - це 

а) спостереження, при якому дослідник стає членом групи та його 

присутність і поведінка стають частиною спостережуваної ситуації; 

б) збір і використання матеріалів, що стосуються особливостей життя 

людини, її розвитку як особистості, аналіз важливих подій у її дитинстві, 

юнацтві, навчанні та трудовій діяльності; 

в) метод, при якому дослідник збирає інформацію, не втручаючись у 

ситуацію. 

г) напрям психології, який визнає своїм головним предметом соціальний 

досвід як унікальну цілісну систему; 

 

159. Термін „психологія” виник 

а) в античності; 

б) в кінці ХУІ ст.; 

в) на початку ХІХ ст. 



г) в середньовіччі 

 

160. Як можна охарактеризувати нейропсихологію – одну з найбільш 

динамічніших в останні роки областей психологічного знання ? 

а) міждисциплінарна спеціальна галузь психології; 

б) прикладна галузь психології; 

в) фундаментальна спеціальна галузь психології. 

г) теоретична галузь психології. 

 

161.Який основний метод сучасної психології ? 

а) тестування; 

б) інтроспекція; 

в) експеримент. 

г) порівняльний 

162.Як називається в концепції Л.С.Виготського процес перетворення 

зовнішньої дії у внутрішню психологічну функцію ? 

а) інтеграція; 

б) індивідуалізація; 

в) інтеріоризація. 

г) інтерналізація 

163. Елементом структури діяльності є ... 

а) поведінка; 

б) активність; 

в) дія. 

г) динаміка. 

 

164. Діяльність як специфічна людська форма активності характеризується  

а) реактивністю; 

б) усвідомленістю; 

в) немотивованістю. 

г)продуктивністю. 

 

165. Фундаментальним принципом психологічної теорії діяльності  

єпринцип.. 

а) активності; 

б) реактивності; 

в) наслідування. 

г) послідовності. 

 

166. Яка основна функція уваги в концепції В.Вундта ? 

а) перцепція; 

б) преперцепція; 

в) аперцепція. 

г) акомодація 

 

167. Яка суть поглядів на природу особистості представників  

гетеростатичного напрямку в психології особистості? 



а) особистість прагне максимально пристосуватися до вимог соціального 

світу і мінімізувати ймовірність конфлікту з ним. 

б) особистість прагне максимізувати задоволення вроджених потягів і 

одночасно мінімізувати покарання (внутрішнє і зовнішнє) за це задоволення. 

в) особистість прагне актуалізувати свої потенційні можливості. 

г) особистість є суб’єктивним продуктом людського сприйняття 

 

168. Який статус, за Марсіа, характеризує початкову стадію формування 

ідентичності, коли підліток ще не володіє чітким уявленням про те, яку долю 

вибрати? 

а) психосоціальний мораторій. 

б) дифузна ідентичність. 

в) блокування ідентичності. 

г) ланцюг ідентичності 

 

169. Згідно концепції О. М. Леонтьєва, перше „народження” особистості 

відбувається в той момент, коли ... 

а) складається ієрархія мотивів. 

б) відбувається усвідомлення структури мотивів. 

в) людина включається у виробничу діяльність. 

г) складається взаємодія зовнішніх впливів із внутрішнім балансом. 

 

170. Який фактор в моделі Г. Айзенка включає в себе такі полюси, як  

оптимізм-песимізм і комунікабельність-замкнутість? 

а) нейротизм/стабільність (N). 

б) психотизм/Над-Я (P). 

в) екстраверсія/інтроверсія (E). 

г) раціональність-ірраціональність. 

 

171.Людину як індивіда характеризує ... 

а) світогляд. 

б) цінності. 

в) тип вищої нервової діяльності. 

г) мотивація 

 

172. Властивості людини, зумовлені біологічними факторами це: 

а) гуманність. 

б) задатки. 

в) лідерство. 

г) сумісництво 

 

173. Властивостями характеру є ... 

а) запальний, спокійний, лінивий. 

б) благородний, обережний, вихований. 

в) збудливий, полохливий, сенситивний. 

г) емотивний, радісний, гнівний.  

 



174. Що з наведеного характеризує емоційну сферу темпераменту? 

а) швидкий, рухливий, енергійний. 

б) життєрадісний, вразливий, імпульсивний. 

в) запальний, стрімкий, повільний. 

г) динамічний, стійкий, наполегливий.  

 

175. Динаміку психічного життя визначають: 

а) направленість особистості. 

б) здібності. 

в) темперамент. 

г) спрямованість 

 

176. За параметром загальної активності людина може бути ... 

а) розумною. 

б) доброю. 

в) інертною. 

г) гнучкою 

 

177.Хто із представників гуманістичної психології запропонував бачення 

людини як істоти, основною рушійною силою якої є прагнення до 

осмисленості життя ? 

а) А.Маслоу; 

б) К.Роджерс; 

в) В.Франкл. 

г) В.Москалець 

 

178. Яке припущення лежить в основі когнітивної психології ? 

а) припущення про домінування пізнавальної мотивації в житті людини; 

б) припущення про обмежені можливості системи переробки інформації у 

людини; 

в) припущення про пізнаваність світу. 

г) припущенність про всеосяжність людського розуму. 

 

179.Найсуттєвіша властивість психіки – це... 

а)первинність; 

б) чутливість; 

в) ідеальність. 

г) об’єктивність 

 

180. Що з наведеного списку є психологічним фактом ? 

а) мислення; 

б) спілкування; 

в) емпатія. 

г) гештальт. 

 

181.Інстинктивна поведінка у тварин… 

а) є біологічним рудиментом; 



б) забезпечує адаптацію у відносно стабільних умовах існування виду; 

в) формується в процесі їх розвитку. 

г) проявами розуму 

 

182. Вища форма психічного відображення, що інтегрує всі інші форми 

відображення і властива лише людині – це … 

а) самосвідомість; 

б) Я – концепція; 

в) свідомість. 

г) співчуття 

 

183.Біохімічною основою генів є … 

а) молекули АТФ; 

б) молекули РНК; 

в) молекули ДНК. 

г) молекули МДК 

 

184. Мова тварин характеризується … 

а) наявністю семантики; 

б) наявністю семіотичної функції; 

в) механізмом емоційного зараження. 

г) наявністю другої сигнальної системи 

 

185. Теорія, згідно якої психікою наділені організми, що володіють нервовою 

системою, називається … 

а) біопсихізму; 

б) антропопсихізму; 

в) нейропсихізму. 

г) антропсихізмом 

 

186.Розвиток психіки в процесі еволюції називається … 

а) історіогенезом; 

б) філогенезом; 

в) онтогенезом. 

г) макрогенезом 

 

187. Біологічно нейтральні стимули, які є потенційними сигналами 

біологічно важливих стимулів, називають … 

а) абіотичними; 

б) біотичними; 

в) пробіотичними. 

г) біонетичними 

 

188. Головною передумовою виникнення свідомості є: 

а) наявність кори головного мозку; 

б) спільна праця; 

в) розвиток мовлення. 



г) душа 

 

189.Імпринтінг – це … 

а) складний харчовий рефлекс; 

б) миттєва фіксація деяких властивостей середовища, які визначають 

поведінковий орієнтир; 

в) акт орієнтування організму в небезпечних для існування умовах. 

г) цілісний апріорний образ 

 

190.Цілі і мотиви діяльності 

а) завжди збігаються; 

б) завжди відрізняються між собою; 

в) в одних умовах збігаються, в інших – відрізняються. 

г) протилежні якості. 

 

191.Свідомий характер діяльності людини зумовлюється ... 

а) тільки цілями діяльності; 

б) тільки мотивами діяльності; 

в) цілями і мотивами в їх взаємному зв'язку. 

г) здатністю передбачати 

 

192.Когнітивна психологія намагається довести вирішальну роль в 

організації поведінки…….. : вкажіть чого саме : 

а) мотиву;  

б)пізнання себе.  

в)знання 

г) досвіду 

 

193. Навички – це ... 

а) неусвідомлені дії, що входять в ту чи іншу діяльність; 

б) готовність виконувати різноманітну складну діяльність; 

в) вдосконалені шляхом багаторазових вправ компоненти вмінь, що 

виявляються в автоматизованому виконанні дій. 

г) послідовно здійснювані акти поведінки 

 

194. Учень знав правила орфографії, але в його зошитах було багато 

помилок. Чим можна пояснити його неграмотність? 

а) Поспішністю у виконанні завдань; 

б) Відсутністю сформованих орфографічних вмінь та навичок; 

в) Прагненням писати швидко. 

г) відсутністю вольових зусиль. 

 

195. Слово „темперамент” учень вживав рідко і вимовляв його неправильно 

„темперамент”. Що лежить в основі цієї помилки? 

а) перенос навичок; 

б) інтерференція навичок; 

в) явище ремінісценції. 



г) синестезія 

 

196.Відчуття кольору виникає в результаті... 

а) дії на зоровий аналізатор коливань електромагнітних хвиль різної 

довжини; 

б) в результаті впливу на око теплової енергії; 

в) в результаті механічних впливів на зоровий рецептор. 

г) в результаті спектру розрізнення кольору 

 

197.Суб’єкт і об’єкт соціальних стосунків –це 

а) індивід;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г) людина. 

 

198. Вольова поведінка – це  

а) свідома поведінка 

б) типова поведінка. 

в) .вимушена поведінка 

г) оптимальна поведінки 

 

199.Гуманістична психологія – це:  

а) напрям психології, який визнає своїм головним предметом особистість як 

унікальну цілісну систему; 

б) напрям психології, який визнає своїм головним предметом соціальний 

досвід як унікальну цілісну систему; 

в) напрям психології, який визнає своїм головним предметом психічне. 

г) напрям психології, який визнає своїм головним предметом поведінку 

 

200. Предмет психології в процесі її розвитку  

а) залишається незмінним;  

б) змінюється; 

в) взагалі відсутній. 

г) набирає більш видиму форму 

 

201.Вид діяльності, продуктом якої є сам її процес – це  

а) ігрова діяльність;  

б) навчальна діяльність; 

в) праця. 

г) спілкування 

 

202.Основним елементом нервової системи є:  

а) рецептор; 

б) імпульс 

в) нейрон 

г) рефлекторна дуга 

 



203. Психологія - це наука, яка вивчає 

а) душу особистості; 

б) світогляд особистості; 

в) психіку в її розвитку. 

г) ментальність людини. 

 

204.Психологія в розробці питань опирається на дані... 

а) філософії, біології, фізіології, хімії, соціології; 

б) математики, політології, правознавства, історії; 

в) фізики, політекономії, інформатики, маркетингу. 

г) соціології, математики, політології, політекономії. 

 

205. Про те, що психологія як наука повинна займатися не психічними 

явищами, недоступними для наукового спостереження, а поведінкою, 

стверджує: 

а) гуманістична психологія; 

б) біхевіоризм; 

в) психоаналіз. 

г) гештальтпсихологія. 

 

206.До складу психіки включають: 

а) емоційно-вольові процеси, психічні властивості; 

б) психічні процеси, психічні стани, психічні властивості; 

в) пізнавальні процеси, емоційно-вольові процеси. 

г) індивідуально-поведінкові типології. 

 

207. Предметом педагогіки як науки є... 

а) вивчення наукових теорій провідних педагогів; 

б) самовиховання особистості; 

в) виховання, освіта та навчання особистості. 

г) вивчення прийомів саморозвитку. 

 

208. Про те, що основне завдання психології - це дослідження вирішальної 

ролі знання і організації пізнавальних процесів, стверджує: 

а) гуманістична психологія; 

б) біхевіоризм; 

в) когнітивна психологія. 

г) аналітична психологія. 

 

209. Освіта - це ... 

а) цілеспрямований процес навчання та виховання в інтересах особистості, 

суспільства, держави; 

б) наука про виховання та навчання підростаючого покоління; 

в) загальні принципи навчання та виховання. 

г) самопізнання своїх природніх переваг над іншими. 

 



210. Які методи передбачають відповідь піддослідного, що з'являється 

внаслідок споглядання ним нечітких, неоднозначних стимулів? 

а) соціометрічні дослідження; 

б) опитування; 

в) проективні методи; 

г) незакінчені речення. 

 

211. Темперамент - це... 

а) індивідуальна, природно обумовлена сукупність динамічних проявів 

психіки; 

б) індивідуально-психологічні особливості особистості, які є умовою  

успішного здійснення певної діяльності; 

в) індивідуальний тип поведінки особистості обумовлений здібностями. 

г) неповторність вроджених задатків людини.  


