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1. Об'єктом соціально-психологічного дослідження є: 

А) загальне соціальне явище, процес 

Б) вивчення людини в суспільстві 

В) вивчення соціально-психологічних особливостей групи 

Г) створення спеціальних умов для виявлення різних психологічних чинників і 

явищ 

2. Французький соціолог, який вивчає психологічні причини суїциду і 

злочинності в суспільстві: 

А) В. Меді  

Б) Е. Дюркгем 

В) Я. Морено  

Г) Г. Олпорт 

3. Анкетування, як метод соціально-психологічного дослідження це: 

А) цілеспрямована, заздалегідь запланована бесіда з випробуваним 

Б) короткий стандартизоване завдання, обмежене в часі і спрямоване на 

вивчення окремих індивідуальних особливостей особистості 

В) навмисне, цілеспрямоване сприйняття і реєстрація соціальних фактів, явищ 

Г) письмова система питань, спрямована на виявлення думок або оцінок 

4. Програмою соціально-психологічного дослідження є: 

А) загальне соціальне явище, процес 

Б) виклад основних принципів дослідження 

В) характеристика загального соціального явища, процесу 

Г) загальна спрямованість дослідження 

5. Характеристика 2 етапи становлення і розвитку соціальної психології як 

науки: 

А) становлення соціальної психології як самостійної науки 

Б) зародження експериментальної соціальної психології 

В) накопичення загальних знань в області філософії і загальної психології 

Г) узагальнення філософських і психологічних навчань 

6. Темперамент - це: 

А) сукупність індивідуальних особливостей людини, яка складається в процесі 

його життєдіяльності 

Б) швидкість протікання психологічних процесів (мислення, уява, пам'ять і ін.) 

В організмі людини 

В) єдність загальних здібностей, що впливають на діяльність і поведінку 

людини 



Г) соціальний стереотип 

7. Переконання, як один з елементів особистості, це: 

А) життєвий принцип людини ( "життєве кредо", девіз) 

Б) захоплення чим-небудь 

В) причини, які спонукають людину до дії 

Г) необхідність у чому-небудь 

Д) зразок для наслідування 

Е) система поглядів на навколишній світ 

8. Людина з атлетичною статурою характеризується як: 

А) людина невисокого зросту з яскраво вираженою жировою тканиною, з 

круглою головою і короткою шиєю 

Б) тендітної статури, худорлявий високого зросту, плоскою грудною кліткою, з 

вузькими плечима, довгими кінцівками і витягнутим обличчям 

В) осіб з безформним, неправильним статурою, непропорційністю 

Г) людина з розвиненою мускулатурою, міцної статури, високо або середнього 

зросту, з широкими плечима і овальної або "квадратною головою" 

9. Індивід - це: 

А) високорозвинене істота 

Б) людина, наділена індивідуальністю (особливістю, що відрізняє одну людину 

від іншої) 

В) індивід, що володіє свідомістю, наявністю власної точки зору, умінням її 

відстоювати, усвідомленням свого місця в світі, що виконує соціальну функцію 

(діяльність на благо суспільства) 

Г) установка самосвідомості індивіда, згідно з якою він усвідомлює себе як 

соціальний зразок або еталон 

10. Мотиви, як один з основних елементів особистості, це: 

А) життєвий принцип людини ( "життєве кредо", девіз) 

Б) захоплення чим-небудь 

В) причини, які спонукають людину до дії 

Г) необхідність у чому-небудь 

Д) зразок для наслідування 

Е) система поглядів на навколишній світ 

11. Людина меланхолійного типу темпераменту характеризується, як: 

А) людина з низькою емоційною активністю, зі спокійними впевненими 

рухами, ходою, продуманої неквапливою мовою і стабільним настроєм 

Б) людина з високою емоційною активністю, що володіє швидкими, різкими 

рухами, ходою, продуманої швидкої і продуманої промовою і відмінним 

почуттям гумору 

В) людей з дуже високою емоційною активністю, з швидкими, різкими рухами, 

ходою, швидкої, часто непродуманої і гучного промовою, часто жестикулює, 

мінливим настроєм 

Г) людина, з високою емоційною активністю, що володіє повільними не 

впевнені, боязкими рухами, тихою і невиразною промовою 

12. «Пікнік», як різновид статури людини (по типології Е. Кречмера) 

характеризується: 

А) людина невисокого зросту з яскраво вираженою жировою тканиною, з 

круглою головою і короткою шиєю 



Б) тендітної статури, худорлявий високого зросту, плоскою грудною кліткою, з 

вузькими плечима, довгими кінцівками і витягнутим обличчям 

В) осіб з безформним, неправильним статурою, непропорційністю 

Г) людина з розвиненою мускулатурою, міцної статури, високо або середнього 

зросту, з широкими плечима і овальної або "квадратною головою" 

13. До мезофакторів відносяться: 

А) батьки  

Б) сім'я 

В) держава  

Г) тип поселення, регіон 

14. До психологічної структури особистості відносять: 

А) взаємодія людини і суспільства  

Б) поведінку людини в суспільстві 

В) зовнішність людини  

Г) почуття і емоції людини 

15. Фактори, що сприяють спілкуванню, як діяльності: 

А) вік  

Б) вимова імені  

В) різна знакова система 

Г) Г. С. Сковороди різний культурний рівень 

16. «Агенти соціалізації» - це: 

А) групи, організації, в яких особистість прилучається до систем і цінностей 

суспільства (Сім'я, школа, армія та ін.) 

Б) сукупність історично сформованих форм взаємодії людей, що включають в 

себе всі соціальні групи 

В) конкретні люди, які допомагають адаптуватися в суспільстві 

Г) релігійна організація, що сприяє інтеграції суспільства і діюча всередині 

нього 

17. Функціями спілкування є: 

А) поступка у відповідь на непряме ( Невиражене в формі вимоги) тиск групи 

Б) зміна поведінки, яке послідувало у відповідь на стимул 

В) розрив відносин між певними групами (мікрогрупам) і всередині них 

Г) організація спільної діяльності 

18. До позитивних якостей холеричного типу темпераменту відносять: 

А) глибоке переживання будь-яких почуттів 

Б) здатність бути "душею компанії" (веселун і балагур) 

В) вміння повільно, але наполегливо і вірно доводити почату справу до кінця 

Г) здатність швидко долати труднощі, енергійність. 

19. Група, яка є вищою формою цілісного, добровільного об'єднання 

загальними цілями людей, що створює сприятливі умови для розвитку 

особистості і спільної діяльності називається: 

А) велика соціальна група  

Б) форум 

В) колектив  

Г) етнос 

20. Стиль керівництва, який характеризується владністю лідера, 

єдиноначальністю в прийнятті рішень називається: 



А) нейтральним  

Б) демократичним 

В) авторитарним  

Г) маніпулятивним 

21. Дотримання, врахування інтересів кожного учасника конфлікту 

визначається, як: 

А) компроміс  

Б) інтеграція 

В) домінування  

Г) співпрацю 

22. Трудовим конфліктом є: 

А) конфлікт, як об'єктивне прояв соціальних зв'язків між людьми 

Б) конфлікт між роботодавцями і працівниками 

В) конфлікт між представниками різних націй 

Г) конфлікт, що виникає сам собою, коли досягається велика невідповідність у 

відносинах людей 

23. Одним із завдань соціальної психології є: 

А) загальне соціальне явище, процес 

Б) вивчення певних методів дослідження 

В) вивчення соціально-психологічних особливостей групи 

Г) створення спеціальних умов для виявлення різних психологічних чинників і 

явищ 

24. Предмет соціально-психологічного дослідження це: 

А) характеристика загального соціального явища, процесу 

Б) загальне соціальне явище, процес 

В) виклад основних принципів дослідження 

Г) загальна спрямованість дослідження 

25. Американський психолог, який розробив практичні рекомендації щодо 

підвищення ефективності реклами і виробництва: 

А) В. Меді  

Б) Е. Дюркгем 

В) Я. Морено  

Г) Г. Олпорт 

26. Організація взаємодії між індивідами, що спілкуються є __________ 

сторону спілкування 

А) рефлексивну  

Б) комунікативну 

В) перцептивну 

Г) інтерактивну 

27. Відзначте, що не відноситься до конструктивних елементів конфлікту: 

конфлікт може .... 

А) приносити задоволення і радість 

Б) сприяти психологічному розвитку особистості 

В) знижувати ступінь співпраці в групі 

Г) сприяти більш глибокому усвідомленню себе та інших людей 

28. Активно діючий, пізнає і перетворює, що володіють свідомістю і волею 

індивід або соціальна група, називається ________ праці 



А) предметом  

Б) суб'єктом 

В) об'єктом  

Г) засобом 

29. Предметом вивчення соціальної психології є: 

А) загальне соціальне явище, процес 

Б) вивчення закономірності психічної діяльності людини, поведінки і взаємодії 

людей в групі 

В) вивчення соціально-психологічних особливостей групи 

Г) створення спеціальних умов для виявлення різних психологічних чинників і 

явищ 

30. Німецький психолог, який вивчає особливості впливу соціуму на 

особистість: 

А) В. Меді  

Б) Е. Дюркгем 

В)Дж.Морено 

Г) Г. Олпорт 

31. Інтерв'ю, як метод соціально-психологічного дослідження це: 

А) короткий стандартизоване завдання, обмежене в часі і спрямоване на 

вивчення окремих індивідуальних особливостей особистості 

Б) навмисне, цілеспрямоване сприйняття і реєстрація соціальних фактів, явищ 

В) цілеспрямована, заздалегідь запланована бесіда з випробуваним 

Г) письмова система питань, спрямована на виявлення думок або оцінок 

32. Мета соціально-психологічного дослідження це: 

А) виклад основних принципів дослідження 

Б) загальне соціальне явище, процес 

В) характеристика загального соціального явища, процесу 

Г) загальна спрямованість дослідження 

33. Характеристика 3 етапу становлення і розвитку соціальної психології 

як науки: 

А) становлення соціальної психології як самостійної науки 

Б) зародження експериментальної соціальної психології 

В) накопичення загальних знань в області філософії і загальної психології 

Г) узагальнення філософських і психологічних навчань 

34. Хто з давньогрецьких вчених вперше ввів поняття «темперамент»? 

А) Платон  

Б) Аристотель 

В)Авіценна 

Г) Гіппократ 

35. «Потреба», як один з основних елементів особистості, це: 

А) життєвий принцип людини ( "життєве кредо", девіз) 

Б) захоплення чим-небудь 

В) причини, які спонукають людину до дії 

Г) необхідність у чому-небудь 

Д) зразок для наслідування 

Е) система поглядів на навколишній світ 

36. Людина з астенічною статурою характеризується як: 



А) людина невисокого зросту з яскраво вираженою жировою тканиною, з 

круглою головою і короткою шиєю 

Б) тендітної статури, худорлявий високого зросту, плоскою грудною кліткою, з 

вузькими плечима, довгими кінцівками і витягнутим обличчям 

В) осіб з безформним, неправильним статурою, непропорційністю 

Г) людина з розвиненою мускулатурою, міцної статури, високо або середнього 

зросту, з широкими плечима і овальної або "квадратною головою" 

37. Особистість - це: 

А) високорозвинене істота 

Б) людина, наділена індивідуальністю (особливістю, що відрізняє одну людину 

від іншої) 

В) індивід, що володіє свідомістю, наявністю власної точки зору, умінням її 

відстоювати, усвідомленням свого місця в світі, що виконує соціальну функцію 

(діяльність на благо суспільства) 

Г) установка самосвідомості індивіда, згідно з якою він усвідомлює себе як 

соціальний зразок або еталон 

38. Інтереси, як один з основних елементів особистості, це: 

А) життєвий принцип людини ( "життєве кредо", девіз) 

Б) захоплення чим-небудь 

В) причини, які спонукають людину до дії 

Г) необхідність у чому-небудь 

Д) зразок для наслідування 

Е) система поглядів на навколишній світ 

39. Людина холеричного типу темпераменту характеризується, як: 

А) людина з низькою емоційною активністю, зі спокійними впевненими 

рухами, ходою, продуманої неквапливою мовою і стабільним настроєм 

Б) людина з високою емоційною активністю, що володіє швидкими, різкими 

рухами, ходою, продуманої швидкої і продуманої промовою і відмінним 

почуттям гумору 

В) людей з дуже високою емоційною активністю, з швидкими, різкими рухами, 

ходою, швидкої, часто непродуманої і гучного промовою, часто жестикулює, 

мінливим настроєм 

Г) людина, з високою емоційною активністю, що володіє повільними не 

впевнені, боязкими рухами, тихою і невиразною промовою 

40. «Диспластик», як різновид статури людини (по типології Е. Кречмера) 

характеризується: 

А) людина невисокого зросту з яскраво вираженою жировою тканиною, з 

круглою головою і короткою шиєю 

Б) тендітної статури, худорлявий високого зросту, плоскою грудною кліткою, з 

вузькими плечима, довгими кінцівками і витягнутим обличчям 

В) безформним, неправильним статурою, непропорційністю 

Г) людина з розвиненою мускулатурою, міцної статури, високо або середнього 

зросту, з широкими плечима і овальної або "квадратною головою" 

41. До мікрофакторів відносяться: 

А) батьки  

Б) держава 

В) світове співтовариство  



Г) тип поселення, регіон 

42. До соціальної структури особистості відносять: 

А) анатомія і фізіологія людини  

Б) зовнішність людини 

В) взаємодія людини і суспільства 

Г) почуття і емоції людини 

43. Фактори, що перешкоджають спілкуванню, як діяльності: 

А) вік  

Б) комплімент 

В) вимова імені  

Г) Г. С. Сковороди симпатія співрозмовника 

44.  «Інститути соціалізації» - це: 

А) групи, організації, в яких особистість прилучається до систем і цінностей 

суспільства (сім'я, школа, армія та ін.) 

Б) сукупність історично сформованих форм взаємодії людей, що включають в 

себе всі соціальні групи 

В) конкретні люди, які допомагають адаптуватися в суспільстві 

Г) комплекс необхідних заходів впливу на групу, суспільство з метою їх 

упорядкування, збереження якісної специфіки, вдосконалення і розвитку 

45. Особливістю типів темпераменту є: 

А) придбане якість особистості  

Б) вроджена якість особистості 

В) піддається оцінці (поганий або хороший)  

Г) характер впливає на темперамент 

46. До позитивних якостей меланхолійного типу темпераменту відносять: 

А) глибоке переживання будь-яких почуттів 

Б) здатність бути "душею компанії" (веселун і балагур) 

В) вміння повільно, але наполегливо і вірно доводити почату справу до кінця 

Г) здатність швидко долати труднощі, енергійність. 

47. Поступки обох сторін при вирішенні конфлікту визначаються, як: 

А) компроміс  

Б) інтеграція 

В) домінування  

Г) співпрацю 

48. Відзначте неправильне вираз: 

А) конфлікт сприяє більш глибокому усвідомленню себе та інших 

Б) конфлікт може стимулювати психологічний розвиток 

В) конфлікт в будь-якому випадку приведе до негативних наслідків 

Г) конфлікт може зміцнити взаємини і підвищити рівень групової моралі 

49. Визначте форму людської діяльності, спрямовану на перетворення 

природного світу і створення матеріальних благ: 

А) культурно масова діяльність 

Б) соціальна діяльність 

В) політична діяльність  

Г) трудова діяльність 

50. Відзначте психологічну особливість натовпу: 

А) чітка організація, структура  



Б) низький ступінь конформізму 

В) високий ступінь конформізму  

Г) наявність загальної усвідомленої мети 

51. Автор першого закордонного підручника по соціальній психології (1908 

р): 

А) В. Меді  

Б) У. Макдугалл 

В)Дж. Морено  

Г) Г. Олпорт 

52. Психологічний тест, як метод соціально-психологічного дослідження 

це: 

А) цілеспрямована, заздалегідь запланована бесіда з випробуваним 

Б) короткий стандартизоване завдання, обмежене в часі і спрямоване на 

вивчення окремих індивідуальних особливостей особистості 

В) навмисне, цілеспрямоване сприйняття і реєстрація соціальних фактів, явищ 

Г) письмова система питань, спрямована на виявлення думок або оцінок 

53. Зворотній зв'язок в спілкуванні визначається як: 

А) повідомлення, яким людина реагує на інформацію 

Б) процес передачі інформації 

В) діалог для встановлення взаєморозуміння 

Г) критика на адресу співрозмовника 

54. Відзначте, що не є невербальної комунікацією: 

А) певна міміка людини  

Б) певні жести людини 

В) певна поза людини  

Г) певні слова людини 

55. Перші елементи майбутньої соціальної психології з'явилися: 

А) В епоху Відродження; 

Б) В середні віки; 

В) У Древній Греції; 

Г) В ХХ столітті. 

56. Коли соціальна психологія оформилася як наука? 

А) У Стародавньому Римі; 

Б) В наші дні; 

В) На початку ХХ століття; 

Г) В кінці ХХ століття. 

57. Назвіть основні причини виникнення соціальної психології. 

А) Наукове цікавість; 

Б) Збільшення числа конфліктів в суспільстві; 

В) Посилення індивідуалізму; 

Г) Потреби суспільства. 

58. Соціальна психологія вивчає: 

А) Вікові відмінності людей; 

Б) Особистість і соціальні групи; 

В) Особливості поведінки чоловіків і жінок; 

Г) Причини стресів. 

59. Структура особистості - це: 



А) Її анатомічна будова; 

Б) Зовнішні характеристики особистості (зріст, вага, колір очей та ін.); 

В) Сукупність її соціальних характеристик; 

Г) Емоційні параметри особистості. 

60. З флегматиків виходять хороші: 

А) Неформальні лідери; 

Б) Керівники; 

В) Творці нових ідей; 

Г) Виконавці. 

61. До соціально-психологічними характеристиками особистості НЕ 

відносяться: 

А) Самосвідомість; 

Б) Швидкість реакції; 

В) Ступінь оволодіння мовою, промовою; 

Г) Наявність розвиненої свідомості. 

62. До основних інститутів соціалізації НЕ відноситься: 

А) Сім'я (її виховна роль абсолютна в дошкільний період); 

Б) Репетиторство (його роль у вступі до вишу і подальшому отриманні вищої 

освіти дуже велика); 

В) Школа (її освітня роль абсолютна в період навчання). 

Г) Трудовий колектив (формує трудові навички, кваліфікацію певного рівня, 

навички спілкування). 

63. Соціалізація особистості НЕ включає в себе: 

А) Освіта; 

Б) Придбання професії; 

В) Уміння повноцінно відпочивати; 

Г) Вироблення творчих навичок. 

64. Що з нижче перерахованого НЕ відноситься до способів соціалізації? 

А) Наслідування (батькам, одноліткам, телегерої); 

Б) Імітація (повторення слів, дій інших людей без усвідомлення суті 

повторюваного); 

В) Ідентифікація (ототожнення себе з батьком, матір'ю, своїм ідеалом); 

Г) Відчуття (отримання чуттєвого образу досліджуваного об'єкта) 

65.Чувство (емоція) виконує наступні функції (вибрати НАЙМЕНШ 

правильну відповідь): 

А) Адаптаційні (сприяння звикання до ситуації); 

Б) Пізнавальну (давати первинну цілісну оцінку ситуації: хороша- погана, 

небезпечна-безпечна та ін.); 

В) мобілізаційної (почуття гніву викликає виділення адреналіну; 

Г) Інтегративно-захисну і попереджає. 

66. Хто в соціальній групі має найбільш низький соціальний статус: 

А)Соціометричні зірки, 

Б)Низькостатутні члени групи, 

В)Середньостатутні; 

Г) Ізольовані. 

67. Головний засіб міжособистісного спілкування це: 

А) Жестикуляція; 



Б) Виразний погляд; 

В) Мова; 

Г) Комунікабельність. 

68. Об'єктивною причиною міжособистісного конфлікту є: 

А) Переважання економічно і соціально ефективного колективного, спільної 

праці; 

Б) Наявність в колективі людей з "важким" характером; 

В) Відсутність нормальних умов роботи; 

Г) Переважання меланхоліків. 

69. Праця - це діяльність людини (виберіть НАЙБІЛЬШ вірну відповідь): 

А) Спрямована на самовдосконалення; 

Б) Займає головне місце в житті особистості; 

В) По виробництву матеріальних і духовних благ. 

Г) Для отримання коштів до життя 

70. Яка праця найбільш продуктивна? 

А) Неорганізований; 

Б) Комплексний; 

В) Організований; 

Г) Ручний. 

71. Що МЕНШ за все відноситься до техніки спілкування? 

А) Доброзичливий характер; 

Б) Способи налаштування людини на спілкування; 

В) Ухвалення потрібного виразу обличчя, пози; 

Г) Спостереження за реакцією партнера і корекція власної поведінки. 

72. Що НЕ є метою справжнього спілкування? 

А) Обмін інформацією; 

Б) Обмін неперевіреними відомостями; 

В) Навчання; 

Г) Удосконалення процедури спілкування. 

73. Найбільш СИЛЬНИМ мотивом трудової діяльності є: 

А) Отримання матеріального задоволення; 

Б) Отримання морального задоволення від результатів праці; 

В) Отримання задоволення від самого процесу праці; 

Г) Страх померти голодною смертю. 

74. Безконфліктне розвиток соціальної групи, трудового колективу, 

особистості (відзначте невірну відповідь): 

А) Можливо; 

Б) Неможливо; 

В) Сприяє найбільш швидкого зростання її успіхів; 

Г) Відповідає інтересам суспільства. 

75. Конфлікти найчастіше виникають (виберіть НАЙБІЛЬШ вірну 

відповідь): 

А) При наявності подібних інтересів двох або декількох членів групи; 

Б) При наявності протилежних інтересів; 

В) При гострій внутрішньогрупової конкуренції; 

Г) Через некваліфікованого керівництва. 

76. Предметом соціальної психології не є 



А) Особистість 

Б) Соціальні групи 

В) Індивідуальність 

Г) Закономірності спілкування 

77. Основним методом академічної соціальної психології є: 

А) Спостереження 

Б) Опитування 

В) Соціально-психологічний експеримент 

Г) Соціометрія 

Д) Соціально-психологічний тренінг 

78. Соціальна психологія є: 

А) Частиною соціології 

Б) Частиною психології 

В) Обидва твердження вірні 

Г) Обидва твердження невірні 

79. П.М. Шихирев в соціальній психології виділяє: 

А) Американську соціальну психологію 

Б) Західно-європейську соціальну психологію 

В) Японську соціальну психологію 

Г) Вітчизняну соціальну психологію 

80. Методи соціальної психології не використовуються в: 

А) Етнопсихології 

Б) Психології реклами 

В) Психології менеджменту 

Г) Політичної психологія 

Д) Загальної психології 

Е) Соціології 

81. Представниками інтеракціонізму є: 

А) Г.Келли 

Б) Дж. Мід 

В) А. Бандура 

Г) Т. Шибутані 

Д) Л.Фестингер 

Е) Е. Берн 

82. Проблеми соціалізації в соціальній психології розглядаються 

переважно в рамках: 

А) Інтеркаціонізма 

Б) Когнітивного підходу 

В) Біхевіорального підходу 

Г) Діяльнісного підходу 

Д) Гуманістичний підхід 

83. Соціальний статус - це: 

А) Положення індивіда або групи в соціальній системі 

Б) Позиція індивіда або групи по відношенню до соціальних явищ 

В) Стан психічного здоров'я 

Г) Рівень добробуту члена суспільства 

84. Соціальна роль - це: 



А) Динамічний аспект статусу 

Б) Поведінка, очікуване від того, хто має певний соціальний статус 

В) Сукупність вимог, пропонованих індивіду суспільством, а також дій, які 

повинен виконувати людина, що займає даний статус у соціальній системі 

Г) Це театральний термін 

Д) Один з механізмів соціалізації 

Е) Жодне з визначень не підходить 

85. Знайдіть зайве: 

А) Соціальне розшарування 

Б) Соціальний статус 

В) Соціальні очікування 

Г) Соціальні санкції 

Д) Соціальні зміни 

Е) Соціальна мобільність 

Ж) Соціальна роль 

86. Соціальна установка - це: 

А) Аттитюд 

Б) Відносини особистості до соціальних явищ 

В) Пристрій для проведення соціально-психологічного експерименту 

Г) Результат взаємодії соціальної потреби і соціальної ситуації 

Д) Жодне з визначень не підходить. 

87. Соціальна установка не включає в себе аспекти: 

А) Когнітивний 

Б) Комунікативний 

В) Поведінковий 

Г) Емоційно-оцінний 

88. Когнітивний дисонанс - це: 

А) Феномен неузгодженості взаємопов'язаних знань про об'єкт чи явище 

Б) Міжособистісний конфлікт, обумовлений різними поглядами опонентів 

В) Протиріччя між розумом і почуттями 

Г) Розбіжність точок зору у партнерів по спілкуванню 

Д) Позиція спостерігача соціально-психологічного експерименту 

89. Спілкування - це, перш за все: 

А) Інформаційний обмін 

Б) Взаємодія людей в ході виконання спільної діяльності 

В) Розуміння партнера по спілкуванню 

Г) І те, і інше, і третє 

Д) Жодне з визначень не підходить 

90. Соціальна група - це: 

А) Сукупність індивідів, які виділяються з соціального цілого по одному або 

декільком ознаками 

Б) Сукупність соціальних об'єктів 

В) Соціальна прошарок або страта 

91. Соціальні норми - це: 

А) правила, що встановлюються соціальними групами один для одного при 

взаємодії 

Б) еталон, зразок, який регулює психологічні механізми діяльності 



В) Сукупність вимог, що пред'являються тієї чи іншою соціальною групою до 

своїх членів 

Г) загальні уявлення про бажаний і небажаний поведінці членів групи 

Д) межі поведінки, вихід за які засуджується суспільством. 

92. Конформність - це: 

А) вміння адаптуватися до швидко мінливих обставин 

Б) податливість людини реального чи уявного тиску групи, що виявляється в 

зміні його поведінки і установок відповідно до спочатку не поділяв їм позицією 

більшості. 

В) Здатність відчувати почуття комфорту в незнайомих соціальних ситуаціях 

Г) нездатність чітко сформулювати власні принципи і дотримуватися їх. 

93. Соціальна перцепція це: 

А) здатність індивіда засвоювати соціальні норми 

Б) сприйняття іншої людини 

В) стійкість, незмінність характеристик соціальної групи 

Г) Вплив на процес сприйняття соціальних чи особистісних факторів, до яких 

можуть відноситися мотивація, установки, очікування, вплив групи і т.д. 

94. Каузальна атрибуція - це: 

А) Характерні для конкретної соціальної ситуації ознаки 

Б) Початкові властивості соціального об'єкта 

В) Феномен соціальної взаємодії, що складається в інтерпретації індивідом 

причин поведінки інших людей і свого власного 

Г) Процес пізнаний 

95. Імпліцитні теорії особистості - це: 

а) Група теорій, що розробляються в рамках когнітивного підходу в соціальній 

психології 

б) Уявлення про структуру і механізми функціонування особистості, 

сформовані не в науковому дослідженні, а в повсякденному житті 

в) Уявлення "людини з вулиці" про зв'язок якостей особистості 

г) Теорії особистості, запозичені соціальної психологією в галузі загальної 

психології 

96. Виключіть зайве: 

а) Ефект соціальної лінощів 

б) Ефект ореолу 

в) Ефект новизни 

г) Ефект первинності 

д) Ефект групової поляризації 

97. Велика група - це: 

А) Група, що містить більше п'яти-семи чоловік. Кордоном служить число 

сутностей, якими може одночасно оперувати людський мозок 

Б) Реальна, значна за розмірами і складно організована спільність людей, 

залучених в ту чи іншу громадську діяльність (наприклад, колектив школи або 

вузу, підприємства або установи). 

В) Кількісно не обмежується умовна спільність людей, яка виділяється на 

основі певних соціальних ознак (статі, віку, національності і т. п.) 

Г) Сукупність деякої кількості малих груп 

98. Лідер: 



А) Він же - керівник: який призначається зверху організатор спільної діяльності 

групи, що володіє відповідними владними повноваженнями 

Б) Політичний діяч 

В) Член групи, за яким вона визнає право приймати відповідальні рішення в 

значущих для неї ситуаціях, тобто найбільш авторитетна особистість, реально 

відіграє центральну роль в організації спільної діяльності і регулюванні 

взаємостосунків у групі 

Г) А + Б 

Д) Б + В 

Е) А + В 

Ж) жодне з визначень не підходить 

99. Виділяють наступні типи харизматичних лідерів: 

А) Сірий кардинал 

Б) Герой 

В) Степовий вовк 

Г) Рятувальник 

Д) Патріарх 

Е) Цар 

100. Існують наступні типи реагування аудиторії: 

А) Середні зміни 

Б) Конверсія 

В) Великі зміни 

Г) Малі зміни 

Д) Інверсія 

101. Схема Лассуелла включає в себе: 

А) Інгібітор 

Б) реципієнта 

В) Медіатор 

Г) Соціальне оточення 

Д) Соціальний вплив 

Е) Комунікатора 

102. "Фургон з оркестром", "гра в простолюдді", "перетасування", 

"свідоцтво" - це терміни, що описують: 

А) Прийоми впливу на аудиторію 

Б) Феномени масової свідомості 

В) Професійний жаргон політологів і психологів 

Г) Ні те, ні інше, ні третє 

Д) а + б 

Е) б + в 

103. Чутки: 

А) Є феноменом масових комунікацій 

Б) Є феноменом міжособистісного спілкування 

В) Ні те, ні інше 

Г) І те, і інше 

104. Виділяють наступні типи комунікативних процесів: 

А) Двосторонній 

Б) Мережевий 



В) Змішаний 

Г) Амбівалентний 

Д) Осьовий 

105. Е. Шпрангер виділяє наступні типи ціннісних орієнтацій індивіда: 

А) Конфесійний людина 

Б) Технічний людина 

В) Політичний людина 

Г) Релігійний людина 

Д) Соціальний людина 

Е) Естетичний людина 

Ж) Теоретичний людина 

З) Економічний людина 

106. Інформаційне вплив характерно: 

А) Для впливу більшості 

Б) Для впливу меншини 

В) Для тих і інших 

Г) Ні для тих, ні для інших. 

107. Експерименти по впливу меншини на більшість проводили: 

А) Еш (Ах) 

Б) С. Московиси 

В) С. Мілгрем 

Г) Ф. Зімбардо 

Д) Г. Келлі 

108. Диспозиційна концепція особистості В.А. Ядова 

А) Грунтується на теорії Долларда-Міллера 

Б) Грунтується на понятті "соціальна установка" 

В) Пояснює парадокс Ла П'єра 

Г) Відноситься до області диференціальної психології 

109. Референтна група - це: 

А) Умовна група, яка існує тільки в уявленнях індивіда 

Б) реальна або умовна соціальна спільність, цілі, думки і цінності якої в більшій 

чи меншій мірі розділяє індивід 

В) Група осіб, що виконують функції соціалізаторов для індивіда в ході його 

розвитку 

Г). Група підтримки 

110. Соціалізація: 

А) Процес поліпшення добробуту не окремої класової прошарку, а всього 

суспільства в цілому при рівних правах і можливостях. 

Б) Процес взаємодії індивіда і суспільства 

В) процес засвоєння індивідом зразків поведінки, психологічних установок, 

соціальних норм і цінностей, знань і навичок, що дозволяють йому успішно 

функціонувати в даному суспільстві 

Г) те ж саме, що виховання і навчання 

111. Соціально-психологічний клімат: 

А) Застаріле визначення корпоративної культури 

Б) спільне, характерне для всієї групи, психологічне, емоційний стан, 

переважна у всіх взаєминах і взаємодіях членів групи. 



В) Морально-психологічні відносини в групі 

Г) Елемент корпоративної культури 

112. Автором "Тюремного експерименту" є: 

А) Мілгрем 

Б) Келлі 

В) Нісбетт 

Г) Зімбардо 

113. Проблему конформности досліджували, перш за все: 

А) Т. Шибутані 

Б) С. Мілгрем 

В) Ф. Зімбардо 

Г) В. Агеєв 

Д) Еш (Ах) 

114. "Парадокс Лапьера" полягає: 

А) В суперечливості позицій конфліктуючих сторін 

Б) В протиріччі між спостерігачем і спостерігачем 

В) В протиріччі між цінностями і поведінкою індивіда 

Г) У відмінностях між академічної та практичної соціальної психологією 

115. Автором теорії когнітивного дисонансу є: 

А) А. Маслоу 

Б) Л. Фестінгер 

В) Знанецкий 

Г) Хайдер 

Д) Ч. Нісбетт 

116. Синонімом соціальної ідентичності є: 

А) Локус контролю 

Б) Індивідуальне своєрідність 

В) Група 

Г) Соціальний статус 

117. Автором теорії соціальної ідентичності є: 

А) Свєнціцький 

Б) Тернер 

В) Московиси 

Г) Тешфел 

Д) Егидес 

118. Поняття "соціальна установка" вперше використали: 

А) Лазурский 

Б) Л. Росс 

В) Мейо 

Г) К. Левін 

Д) Богардус 

Е) Томас і Знанецкий 

119. Нормативне тиск це, перш за все, 

А) Вплив більшості членів групи 

Б) Цей механізм пов'язаний з феноменом конформности 

В) Це вплив лідера на членів групи 

Г) Це вплив меншини на більшість 



120. Ефект соціальної інгібіції - 

А) Те ж, що ефект соціальної фасилітації 

Б) Те ж, що і ефект соціальної лінощів 

В) Схильність до необгрунтованих одкровень в процесі спілкування з 

малознайомими людьми 

Г) Ні те, ні інше, ні третє. 

121. "Школа людських відносин" пов'язана з: 

А) Мейо 

Б) Морено 

В) Тейлором 

Г) Хотторнскім експериментом 

Д) К. Левіним 

122. З поглядами Я. Л. Морено пов'язані поняття: 

А) Транзакція 

Б) Соціометрія 

В) Тілі 

Г) Соціальний атом 

Д) Психодрама 

Е) Піраміда потреб 

Ж) Соматическая роль 

З) Персона 

І) Самість 

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

історичного процесу та суспільних відносин –  це 

а) індивід;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г) персона. 

124.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) спрямованість 

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

а) індивід;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г) людина. 

126.Вкажіть найбільш правильну відповідь: соціальна перцепція –це…. 

А) найбільш об’єктивне відтворення змісту почутого 

Б) сприймання і розуміння людьми один одного 

В) узгодження переконливих дій між людьми 

Г) скритий намір змінити позицію іншого. 

127. Щоб бесіда була ефективною, необхідно дивитись співрозмовнику в 

очі: 



А) весь час розмови; 

Б) 2/3 часу розмови; 

В) половину часу розмови; 

Г) іноді. 

128. Якщо під час розмови Ваш співбесідник, що сидить навпроти, 

відкинувся на спинку стільця та схрестив руки на грудях, значить: 

А) він готовий Вас уважно слухати; 

Б) йому приємно з Вами спілкуватися, він зацікавлений; 

В) йому не цікава тема бесіди, він не згоден з Вами; 

Г) йому просто нікуди дівати руки. 

129. Відомо, що емоційний стан впливає на ходу людини. 

Найбільш широкий крок людина робить, коли відчуває: 

А) сум; 

Б) гордість; 

В) печаль; 

Г) досаду. 

130. Який із жестів говорить про вищість партнера, його домінування? 

А) постукування по столу пальцями; 

Б) потирання долонями; 

В) руки в боки на попереку; 

Г) почісування шиї. 

131. Якщо людина під час розмови торкається Вас рукою, вона показує 

Вам: 

А) свою неприязнь; 

Б) своє бажання Вас ударити; 

В) свою невпевненість; 

Г) гарне ставлення до Вас. 

132. Якщо людина мимохіть у розмові з Вами повторює Вашу позу, жести, 

слова, міміку, то вона, вочевидь: 

А) невпевнена в собі людина, усе копіює; 

Б) нервується, знервована; 

В) хоче швидше з Вами попрощатися; 

Г) згодна з Вами. 

133. Якщо Ваш співбесідник відкинувся на стільці, закинув ногу за ногу та 

руки за голову: 

А) він втомився, хоче розслабитись; 

Б) він демонструє свою вищість, всезнайство; 

В) він відкритий до рівноправного діалогу; 

Г) він зосереджений на темі розмови. 

134. Якщо під час розмови співбесідник починає збирати з одягу неіснуючі 

ворсинки, значить: 

А) він хоче здатися людиною акуратною, педантичною; 

Б) він виграє час для роздумів; 

В) він стримує свою реакцію невдоволення; 

Г) він невпевнений у собі, замкнутий. 

135. Верхи на стільці зазвичай сидить людина: 

А) замкнута, не схильна до спілкування; 



Б) така, що показує свою вищість, значущість; 

В) з низьким рівнем культури; 

Г) така, що відчуває нестачу часу. 

136. Якщо людина звела руки за спиною та однією стискає іншу, це означає 

що: 

А) вона намагається себе стримувати, контролювати; 

Б) вона відчуває свою вищість;        

В) вона задоволена ситуацією, розслаблена, відверта; 

Г) вона оцінює Ваші слова. 

137.Зараження — це: 

А) несвідома схильність індивіда до визначених психічних станів; 

Б) цілеспрямований, неаргументований вплив однієї людини на іншу; 

В) інтелектуальний вплив на іншу людину; 

Г) г) відтворення зразків поведінки, що мають місце. 

138.Для якого стилю спілкування характерна неспрямованість, 

беззмістовність, незалученість у спілкування: 

А) ритуального; 

Б) маніпулятивного; 

В) гуманістичного. 

Г) ситуативного 

139.Поведінка, що дає змогу гідно взаємодіяти з іншими людьми, 

відстоювати свою думку, характеризується як: 

А) маніпулятивна; 

Б) асертивна; 

В) ритуальна; 

Г) девіантна. 

140.Для якого стилю спілкування характерна глибока спрямованість на 

партнера по спілкуванню, конгруентність: 

А) ритуального; 

Б) маніпулятивного; 

В) гуманістичного. 

Г) емотивного. 

141.Поняття «Еrо» в теорії трансактного аналізу включає такі 

психологічні комплекси: 

А) начальник, співробітник, підлеглий; 

Б) «батько», «дорослий», «дитина»; 

В) начальник, «батько», «дитина». 

Г) «дорослий», «наставник». «дитина». 

142.Цілеспрямований неаргументований вплив однієї людини на іншу чи 

групу людей має назву: 

А) зараження; 

Б) навіювання; 

В) переконання; 

Г) наслідування. 

143.Інтеракція — це одиниця обміну 

А) ролями; 

Б) судженнями; 



В) діями; 

Г) позиціями. 

144.Який стиль спілкування відображає соціальні, міжгрупові ситуації  

спілкування: 

А) ритуальний; 

Б) маніпулятивний; 

В) гуманістичний. 

Г) конструктивний. 

145.Поняття «Еrо» позначає: 

А) незалежні і відособлені у внутрішньому світі людини сукупності емоцій, 

 настанов і схем поведінки людини; 

Б) набуті в процесі соціалізації правила поведінки; 

В) сукупність моральних норм. 

Г) виразність особистості у взаєминах. 

146.Техніка перманентної відмови дає змогу: 

А) протистояти незаконним вимогам; 

Б) отримати те, на що маєш законні права; 

В) частково задовольняти потреби кожної сторони. 

Г) компенсувати відсутність симпатії у взаєминах. 

147.Колектив-це: 

а) організована група, що характеризується замкнутістю структури; 

б) група, в якій відсутня діяльність, яка її об’єднує; 

в) тимчасово об’єднана група людей; 

г) група людей, що об’єднанні загальною метою і які досягли високого рівня 

розвитку у ході соціально-значущої діяльності. 

148.Соціометрія - метод, який визначає: 

а) сукупність стійких мотивів; 

б) результат взаємодії у процесі спілкування; 

в) структуру  міжособистісних відносин у групі за числом взаємних виборів її 

членів; 

г) порушення структури ставлення людини до оточуючого світу. 

149.Зазначте, яка з відповідей найповніше розкриває зміст поняття 

соціалізація: 

а) навчання людини правилам життя, поведінки та культурним нормам; 

б) підготовка дітей до дорослого життя, засвоєння елементарних правил 

суспільного життя; 

в) процес засвоєння індивідом протягом всього життя соціальних ролей і 

культурних норм та цінностей того суспільства, до якого він належить. 

150. Що є ознаками успадкованого статусу: 

а) національність; 

б) стать; 

в) освіта; 

г) кваліфікація. 

151. Вкажіть критерії, які відповідають статусу дорослої людини: 

а) бути самостійним у виборі способу життя; 

б) мати власну сім’ю; 

в) самому себе забезпечувати засобами існування; 



г) розпоряджатися грошима незалежно від інших; 

д) утримувати власних дітей; 

е) проживати незалежно від батьків. 

(Поставте знак +). 

152.Яке з визначень характеризує категорію 

а) «соціальна роль»;  

б) «суб’єктивно сприймаюча роль»; 

в) «уявляюча роль»; 

г) «соціалізація»; 

д) «соціальний статус»;  

е) «граюча роль»: 

153.Прагнення людини налагодити хороші, емоційно позитивні взаємини з 

іншими людьми, називається:  

а) мотив афіліації; 

б) мотив влади; 

в) мотив відштовхування; 

г) тенденція до агресії. 

154. До колективних психічних процесів відносять:  

а) спілкування;  

б) ефективність діяльності;  

 в) психологічний клімат;  

г) відкритість групи 

155. Дії чи акти, які здійснюються без участі свідомості, ніби «самі собою», 

називаються:  

а) невротичними симптомами;  

б) неусвідомлюваним супроводом свідомих дій;  

в) неусвідомлюваними 20 установками;  

г) неусвідомлюваними автоматизмами 

156. До колективних психічних процесів відносять:  

а) міжособистісні стосунки;  

б) організованість;  

в) закриті групи;  

г) стиль керівництва. 

157. У культурно- історичній теорії розвитку психіки ідеться про: 

а) людину та її власну психіку;  

б) людину та природу;  

в) генетичні аспекти психіки;  

г) усі відповіді правильні. 

158. Динамічна система взаємодії суб’єкта із світом носить назву:  

а) діяльність;  

б) гра;  

в) навчання;  

г) праця. 

159. До групових психічних властивостей відносять:  

а)організованість;  

б) конфлікт;  



в) спілкування;  

г) згуртованість. 

160. До групових психічних властивостей відносять:  

а)стиль керівництва;  

б) згуртованість;  

в) міжособистісні стосунки;  

г) спілкування   

161. Готовність організму чи суб’єкта до здійснення певної дії чи 

реагування у певному напрямі називається:  

а) неусвідомлюваним автоматизмом;  

б) сновидінням;  

в) установкою;  

г) інтуїцією. 

162. Галузь психології, яка вивчає закономірності поведінки і діяльності 

людей, обумовлені фактом їх включення у групи, а також психологічні 

характеристики самих груп, називається: 

А)диференціальна;  

Б) порівняльна;  

В) загальнасоціальна психологія;  

Г) жодна відповідь не є правильна 

163. Галузь психології, яка вивчає психологічні компоненти політичного 

життя і діяльності людей, їх настрої, думки, почуття, ціннісні орієнтації, 

називається:  

А)політична психологія;  

Б) соціальна психологія; 

В) вікова психологія;  

Г) загальна психологія. 

164. Відносно узгоджена і послідовна сукупність соціально-значущих 

вчинків особистості – це: 

А) соціальна перцепція; 

Б) соціальна страта; 

В) соціальна поведінка. 

Г) не репресивна поведінка. 

165. Етапи, періоди становлення особистості, засвоєння нею соціального 

досвіду – це: 

а) вікові кризи; 

б) стадії соціалізації; 

в) експектації. 

166. Морально-психологічний настрій, який відтворюється у взаєминах у 

групі, умови, що створюють ефективний процес навчальної діяльності – 

це: 

а) соціально-психологічний клімат; 

б) соціально-психологічна стабільність; 

в) соціальні норми. 



167. Спосіб (режим) мислення людей, які перебувають у тісно згуртованій 

групі і, прагнучи до єдності думок, головним вважають пошук консенсусу, 

що знижує їх здатність до пізнання реальності – це: 

а) фасцинація; 

б) спілкування; 

в) «Group-think». 

168. Загальна схема дій учасників комунікативного процесу, загальний 

план досягнення мети, яку переслідують співрозмовники – це: 

а) фасцинація; 

б) тактика спілкування; 

в) стратегія спілкування. 

169. Поновлення, включення в нормальний процес соціалізації хворих, 

осіб, що пережили стрес під час аварій, катастроф, стихійних лих – це: 

а) соціальна адаптація; 

б) соціальна страта; 

в) соціальна реабілітація. 

170. Гендерні ролі – це: 

а) типові способи поведінки, які пропонують, очікують та реалізують учасники 

групового процесу; 

б) сукупність очікуваних взірців поведінки для чоловіків та жінок; 

в) нетипові способи поведінки, які реалізують учасники групового процесу. 

171. Групова динаміка – це: 

а) соціально-психологічний показник згуртованості групи, що виражає 

можливість безконфліктного спілкування і погодження дій індивідів в умовах 

спільної діяльності; 

б) соціально-психологічний феномен, що є результатом групової дискусії, у 

процесі якої різні точки зору, думки оформлюються у дві протилежні 

безкомпромісні позиції; 

в) сукупність процесів, що відбуваються в малій групі і характеризують її з 

точки зору руху, розвитку, функціонування. 

172. Групова поляризація – це: 

А) соціально-психологічний показник згуртованості групи, що виражає 

можливість безконфліктного спілкування і погодження дій індивідів в умовах 

спільної діяльності; 

Б) соціально-психологічний феномен, що є результатом групової дискусії, у 

процесі якої різні точки зору, думки оформлюються у дві протилежні 

безкомпромісні позиції; 

В) сукупність процесів, що відбуваються в малій групі і характеризують її з 

точки зору руху, розвитку, функціонування. 

Г) жодна відповідь не є правильна. 

173. Групова сумісність – це: 

а) соціально-психологічний показник згуртованості групи, що виражає 

можливість безконфліктного спілкування і погодження дій індивідів в умовах 

спільної діяльності;  

б) соціально-психологічний феномен, що є результатом групової дискусії, у 

процесі якої різні точки зору, думки оформлюються у дві протилежні 

безкомпромісні позиції; 



в) сукупність процесів, що відбуваються в малій групі і характеризують її з 

точки зору руху, розвитку, функціонування. 

174. Натовп — це: 

А) відносно короткочасне, контактне, чисельне скупчення людей, які 

перебувають у стані підвищеного емоційного збудження і об'єднані 

безпосередньою просторовою близькістю та загальним об'єктом уваги. 

Б) короткотривале зібрання людей для спільного проведення часу у зв'язку з 

якимось видовищем. 

В) більш-менш стабільне чисельне утворення, яке не має чіткої структури, але 

за певних умов може характеризуватися відносною однорідністю поведінки 

індивідів. 

Г) жодна відповідь не є правильна 

175. Соціальна страта – це: 

а) конституйована у соціальній структурі суспільства спільність, що об'єднує 

людей на певних загальних позиціях чи на основі спільної справи, 

протиставляючись іншим угрупованням; 

б) велика соціальна спільність людей, яка різниться місцем в історично 

зумовленій системі суспільного виробництва, ставленням до засобів 

виробництва, роллю в суспільній організації праці, а отже способами 

одержання і розмірами суспільного багатства; 

в) стійка спільність, що історично склалася на певній території і якій властиві 

відносно стабільні особливості мови, спільні риси, неповторні якості, 

усвідомлення єдності і відмінності від інших утворень (самосвідомість етносу), 

відмінні від інших груп характеристики (спосіб життєдіяльності, традиції, 

норми, правила і звички, побут, матеріальна і духовна культура, метод 

господарсько-екологічної діяльності, внутрішня формальна організація та ін.). 

176. Групове інтерв'ю – це: 

а) метод групового обговорення проблеми, який дає змогу виявити спектр 

думок і суджень членів групи, запропонувати можливі шляхи розв'язання 

завдання, знайти групове розв'язання проблеми; 

б) засіб з'ясування суджень і думок членів групи з конкретного питання і 

оцінення ситуації, що склалася; 

в) соціально-психологічний феномен, що є результатом групової дискусії, у 

процесі якої різні точки зору, думки оформлюються у дві протилежні 

безкомпромісні позиції. 

177. Фасцинація — це: 

а) спеціально організований вербальний вплив при передаванні інформації, 

спрямований на підвищення якості сприймання інформації шляхом впливу на 

емоційний стан і поведінку реципієнт; 

б) виокремлення і ототожнення себе з особистістю чи групою, перенесення, 

запозичення, «вбирання» в себе певних рис об'єкта; 

в) приписування іншому своїх думок і почуттів. 

178. Соціальна перцепція – це: 

а) цілісне сприймання суб'єктом соціальних об'єктів (людей, груп, спільностей), 

яке дає змогу надійніше визначати успішність і перспективи міжособистісної 

взаємодії; 



б) виокремлення і ототожнення себе з особистістю чи групою, перенесення, 

запозичення, «вбирання» в себе певних рис об'єкта; 

в) приписування іншому своїх думок і почуттів. 

179. Розвивальна стратегія міжособистісного психологічного впливу: 

а) відповідає «суб'єктній» парадигмі, заснованій на твердженні про активність й 

індивідуальну вибірковість психічного відображення зовнішніх впливів, де 

суб'єкт здійснює перетворювальний вплив на психологічну інформацію, що 

надходить ззовні; 

б) відповідає «об'єктній» парадигмі в психології, згідно з якою психіка і людина 

загалом розглядаються як пасивний об'єкт впливу зовнішніх умов, їх продукт; 

в) заснована на «суб'єкт-суб'єктній», «діалогічній» парадигмі, згідно з якою 

психіка розглядається як відкрита, наділена зовнішніми і внутрішніми 

контурами регулювання система. 

180. Імперативна стратегія міжособистісного психологічного впливу: 

а) відповідає «суб'єктній» парадигмі, заснованій на твердженні про активність й 

індивідуальну вибірковість психічного відображення зовнішніх впливів, де 

суб'єкт здійснює перетворювальний вплив на психологічну інформацію, що 

надходить ззовні; 

б) відповідає «об'єктній» парадигмі в психології, згідно з якою психіка і людина 

загалом розглядаються як пасивний об'єкт впливу зовнішніх умов, їх продукт; 

в) заснована на «суб'єкт-суб'єктній», «діалогічній» парадигмі, згідно з якою 

психіка розглядається як відкрита, наділена зовнішніми і внутрішніми 

контурами регулювання система. 

181. Маніпулятивна стратегія міжособистісного психологічного впливу: 

а) відповідає «суб'єктній» парадигмі, заснованій на твердженні про активність й 

індивідуальну вибірковість психічного відображення зовнішніх впливів, де 

суб'єкт здійснює перетворювальний вплив на психологічну інформацію, що 

надходить ззовні; 

б) відповідає «об'єктній» парадигмі в психології, згідно з якою психіка і людина 

загалом розглядаються як пасивний об'єкт впливу зовнішніх умов, їх продукт; 

в) заснована на «суб'єкт-суб'єктній», «діалогічній» парадигмі, згідно з якою 

психіка розглядається як відкрита, наділена зовнішніми і внутрішніми 

контурами регулювання система. 

182. Ретиальна комунікація – це: 

а) комунікація, що спрямовує свої сигнали на окремого одержувача інформації 

(особу, групу); 

б) систематичне розповсюдження спеціально підготовлених повідомлень із 

застосуванням технічних засобів тиражування інформації (радіо, телебачення, 

преса, відео-, звукозаписи тощо), які мають соціальне значення і 

використовуються з метою впливу на установки, поведінку, думки й оцінки 

людей; 

в) комунікація, адресатами якої є багато реципієнтів. 

183. Амотивна ціль спілкування (Л. Карпенко): 

а) передбачає встановлення контакту як стану взаємної готовності до прийому і 

передавання повідомлення та підтримання взаємозв'язку під час взаємодії; 

б) полягає в обміні повідомленнями (інформацією, думками, рішеннями, 

задумами); 



в) передбачає взаємне орієнтування і узгодження дій для організації спільної 

діяльності; 

г) реалізується через стимулювання у партнера по спілкуванню потрібних 

емоційних переживань і станів, у зміні за його допомогою власних переживань 

і станів. 

184. Афективно-комунікативна функція спілкування: 

а) охоплює процеси формування, передавання та прийому інформації; 

б) полягає в регулюванні не тільки власної поведінки особистості, а й поведінки 

інших людей і реагуванні на їхні дії; 

в) характеризує емоційну сферу людини, в якій виявляється її ставлення до 

навколишнього середовища, в тому числі й соціального. 

185. Інформаційно-комунікативна функція спілкування: 

а) охоплює процеси формування, передавання та прийому інформації; 

б) полягає в регулюванні не тільки власної поведінки особистості, а й поведінки 

інших людей і реагуванні на їхні дії; 

в) характеризує емоційну сферу людини, в якій виявляється її ставлення до 

навколишнього середовища, в тому числі й соціального. 

185. Самосвідомість як чинник становлення особистості у групі — це: 

а) здатність людини безпосередньо відтворювати себе, сприймати себе збоку, 

рефлексувати з приводу своїх можливостей; 

б) процес пізнання суб'єктом себе, своєї діяльності, внутрішнього психічного 

зміст; 

в) оцінка особистістю самої себе, своїх якостей, життєвих можливостей, 

ставлення інших до себе і свого місця серед них. 

186. Делінквент — це: 

а) індивід, який, опинившись на межі двох чи кількох культур, подолав межі 

спільності, в якій виховувався, однак не зміг увійти або не був прийнятий у 

нову групу; 

б) суб'єкт, чия негативна поведінка у крайніх своїх проявах становить карний 

вчинок; 

в) суб'єкт власної життєдіяльності, суспільна істота, наділена свідомістю і 

представлена психологічними характеристиками, які є стійкими, соціально 

зумовленими, виявляються у суспільних зв'язках, відносинах з навколишнім 

світом, іншими людьми, визначають поведінку людини. 

187. Ресоціалізація – це: 

а) відновлення раніше порушених якостей особистості, необхідних їй для 

повноцінної життєдіяльності в суспільстві; 

б) засвоєння особистістю норм, цінностей, негативних ролей, стереотипів 

поведінки, які спричинюють деформацію суспільних відносин, дисгармонію у 

взаємодії людини і суспільства; 

в) зворотний щодо соціалізації процес, який характеризується відчуженням 

особистості від основної маси людей, входженням її в асоціальні чи 

антисоціальні неформальні групи. 

188. Десоціалізація — це: 

а) засвоєння особистістю норм, цінностей, негативних ролей, стереотипів 

поведінки, які спричинюють деформацію суспільних відносин, дисгармонію у 

взаємодії людини і суспільства; 



б) зворотний щодо соціалізації процес, який характеризується відчуженням 

особистості від основної маси людей, входженням її в асоціальні чи 

антисоціальні неформальні групи; 

в) система вчинків, що відрізняються від загальноприйнятих у суспільстві норм 

права, культури, моралі. 

189. Асоціалізація – це: 

а) засвоєння особистістю норм, цінностей, негативних ролей, стереотипів 

поведінки, які спричинюють деформацію суспільних відносин, дисгармонію у 

взаємодії людини і суспільства; 

б) зворотний щодо соціалізації процес, який характеризується відчуженням 

особистості від основної маси людей, входженням її в асоціальні чи 

антисоціальні неформальні групи; 

в) система вчинків, що відрізняються від загальноприйнятих у суспільстві норм 

права, культури, моралі. 

190. Філософська інтоксикація, що є кризовим стани у підлітковому віці 

(Н. Максимова) характеризується: 

а) висновками про безглуздість життя взагалі, що підвищує ризик підліткового 

суїциду; 

б) відповіддю на зовнішню психотравмуючу ситуацію — нападом бандитів, 

смертю родичів тощо, які тривають, як правило, недовго і можуть спричинити 

реактивну депресію, посттравматичний стрес; 

в) інтенсивною інтелектуальною діяльністю, спрямованою на самостійне 

розв'язання «вічних» проблем — сенсу життя, призначення людства. 

191. Інтеріоризація — це: 

а) процес, у результаті якого відбувається зміна (перехід до вищого стану) 

якостей особистості. 

б) процес формування внутрішньої структури людської психіки за допомогою 

засвоєння соціальних норм, цінностей, ідеалів, процес переведення елементів 

зовнішнього середовища у внутрішнє «Я». 

в) процес розширення та примноження соціальних зв'язків індивіда із 

зовнішнім світом. 

192. Комунікативний потенціал особистості —це: 

а) вираження потреби у спілкуванні, в налагодженні соціальних відносин, 

використання форм і засобів комунікації. 

б) притаманні особистості об'єктивні й суб'єктивні комунікативні можливості, 

які реалізуються як свідомо, так і стихійно і є внутрішнім резервом індивіда. 

в) спектр зв'язків та взаємодій, що передбачають безпосередні чи 

опосередковані контакти, реалізацію соціальних відносин, регуляцію 

соціального процесу, ціннісне ставлення до нього, обмін інформацією, 

співпереживання, взаєморозуміння, сприймання, відтворення, вплив групи на 

людину чи однієї людини на іншу. 

193. Індивідуальність — це: 

а) 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; 

б) суб'єкт власної життєдіяльності, суспільна істота, наділена свідомістю і 

представлена психологічними характеристиками, які є стійкими, соціально 



зумовленими, виявляються у суспільних зв'язках, відносинах з навколишнім 

світом, іншими людьми, визначають поведінку людини; 

в) істота біологічна, що володіє мовою, здатністю працювати, і водночас 

істотою суспільною, якій необхідно спілкуватися і взаємодіяти з іншими 

людьми. 

194. Особистість — це: 

а) 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; 

б) суб'єкт власної життєдіяльності, суспільна істота, наділена свідомістю і 

представлена психологічними характеристиками, які є стійкими, соціально 

зумовленими, виявляються у суспільних зв'язках, відносинах з навколишнім 

світом, іншими людьми, визначають поведінку людини; 

в) істота біологічна, що володіє мовою, здатністю працювати, і водночас 

істотою суспільною, якій необхідно спілкуватися і взаємодіяти з іншими 

людьми. 

195. Аналітичний етап при проведенні експерименту як методу соціально-

психологічного дослідження передбачає: 

а) постановку проблеми й теми дослідження; визначення об'єкта й предмета; 

формулювання гіпотези та завдань; 

б) розроблення методики експерименту та експериментального плану; 

в) створення експериментальної ситуації, здійснення спостереження, 

керівництво перебігом експерименту, вимірювання реакцій піддослідних; 

г) здійснення кількісного аналізу результатів, наукової їх інтерпретації, 

формулювання висновків і рекомендацій. 

196. Гуманістична функція соціальної психології: 

а) передбачає повне і конкретне пізнання соціально-психологічної реальності, її 

структури, механізмів розвитку та функціонування з позицій інтересів людини і 

групи, а також з'ясування закономірностей, механізмів та чинників, що 

детермінують соціально-психологічні явища; 

б) реалізується як систематизація знань з проблем сприймання, передавання 

інформації, взаємодії і взаємовпливу людей; 

в) полягає в дотриманні норм етики і моралі щодо індивіда, в захисті 

соціальних спільностей, верств, відтворенні й передаванні соціального досвіду; 

г) передбачає формування соціально-психологічних прогнозів щодо 

співвідношення індивідуального і соціального, суб'єктивного відображення 

об'єктивної реальності. 

197. Соціальна психологія — це: 

А) наука про взаємозв'язок соціального і психічного, їх взаємодію, 

взаємозалежність, взаємовпливи на рівні окремої людини, спільності; про 

соціально-психологічні явища, які виникають у процесі соціальної взаємодії і 

характеризують індивіда і групу; 

Б) наука, що вивчає закономірності та механізми виникнення, функціонування і 

вияву реальності, яка формується у процесі суб'єктивного відображення 

людиною об'єктивних соціальних відносин і соціальних спільностей; 



В) наука про співвідношення соціальної (суспільної) психології та ідеології, 

психології соціальних груп та особистості (традиції, громадська думка, звичаї, 

інші масові психічні явища суспільної свідомості). 

Г) жодна відповідь не є правильна. 

198. Предметом соціальної психології є: 

А) причинна зумовленість психічного соціальним; 

Б) співвідношення соціальної (суспільної) психології та ідеології, психології 

соціальних груп та особистості (традиції, громадська думка, звичаї, інші масові 

психічні явища суспільної свідомості); 

В) закономірності поведінки людей, зумовлені їх спільною діяльністю, 

взаємодією та взаємовпливами; 

г) вивчення закономірностей і механізмів виникнення, функціонування і вияву 

реальності, яка формується у процесі суб'єктивного відображення людиною 

об'єктивних соціальних відносин і соціальних спільностей. 

199. Соціально-психологічні явища — це: 

А) якісно нове утворення, яке виникає на межі соціального та психічного, має 

суттєві ознаки кожного з них і в якому важливими є закономірності й 

механізми взаємозв'язку соціального та психічного, їх взаємодія, 

взаємозалежність і взаємовплив; 

Б) феномени, що виникають у результаті взаємодії суб'єктів комунікативного 

процесу (окремих індивідів і спільностей) у певних умовах, відтворюють 

соціально-психологічну реальність, спонукають і регулюють поведінку людей, 

сприяють організації різних форм діяльності та спілкування, здійснюють обмін 

інформацією і переживаннями; 

В) об'єктивна форма суб'єктивного сприйняття, представленого системою 

певних оцінок, уявлень та образів; соціальна діяльність людей чи груп, 

відносини і взаємодія між ними, їхні наміри, позиції і цілі, взаємозв'язки і вза-

ємозалежності. 

Г) жодна відповідь не є правильна. 

200. Соціально-психологічна реальність – це: 

А) об'єктивна форма суб'єктивного сприйняття, представленого системою 

певних оцінок, уявлень та образів; соціальна діяльність людей чи груп, 

відносини і взаємодія між ними, їхні наміри, позиції і цілі, взаємозв'язки і вза-

ємозалежності; 

Б) феномен, що виникає в результаті взаємодії суб'єктів комунікативного 

процесу (окремих індивідів і спільностей) у певних умовах, спонукає і регулює 

поведінку людей, сприяє організації різних форм діяльності та спілкування, 

здійснює обмін інформацією і переживаннями. 

В) якісно нове утворення, яке виникає на межі соціального та психічного, має 

суттєві ознаки кожного з них і в якому важливими є закономірності й 

механізми взаємозв'язку соціального та психічного, їх взаємодія, 

взаємозалежність і взаємовплив. 

Г).передбачає формування соціально-психологічних прогнозів щодо 

співвідношення індивідуального і соціального, суб'єктивного відображення 

об'єктивної реальності. 

 

Уклав доцент кафедри колекційної педагогіки та інклюзії Сулятицький І.В. 


