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ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 1 
 

1. Розвиток психологічної науки залежно від  зміни 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. Онтогенез психіки - це  

а) індивідуальний розвиток психіки;  

б) історичний розвиток психіки.  

в) .загальнолюдський досвід 

г) індивідуальний тип психіки. 

 

4. 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. 

 

5. Б. Скіннер – представник  

а) біхевіоризму;  

б) когнітивізму;  

в) оперантного біхевіоризму. 

г) гештальт-психології. 

 

6. Когнітивна психологія намагається довести вирішальну роль в 

організації поведінки…….. : вкажіть чого саме : 

а) мотиву;  

б)  пізнання себе.  

в)  знання 

г) досвіду 

 

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

поняття, основа системи – це 

           а) методологія;  

           б) метод; 

           в) принцип. 



 

 

 г) концепція. 

 

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

історичного процесу та суспільних відносин –  це 

а) індивід;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г) персона. 

 

9. 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) темперамент. 

 

10. 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. 

 

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

а) індивід;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г) людина. 

 

12. Поєднання психологічних особливостей людини, котрі 

утворюють її своєрідність і неповторність, відмінність від інших 

людей –  це 

а)суб’єкт;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г)  персоніфікація. 

 

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

а) рецептора;  

б) аналізатора. 

в) рефлекторної дуги. 

г) нервової системи. 

 

14. 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. 

 

15.Самосвідомість – це  

а) особливий стан психічної напруги, який мобілізує фізичні, 

моральні та інтелектуальні сили людини; 

б) особливий структурний компонент особистості, що 

відображається  у 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) кількісна характеристика відчуттів, яка визначається силою 

подразника, що діє, і функціональним станом рецептора. 

 

16. Найбільш динамічним і постійним явищем емоційного життя 

людини є 



 

 

а) емоційний вибух;  

б) емоційний відгук. 

в) емоційний шок. 

г) емоційний досвід 

 

17. Емоції притаманні  

а) виключно людині;  

б) виключно тварині; 

в) і тварині, і людині. 

г) високо розвинутих живих істот. 

 

18. 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; 

 

19. 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) основна особливість певного відчуття, що відрізняє його від інших 

видів відчуттів і варіює в межах даного виду. . 

 

20. Звична, стійка, повторювана форма реагування, поведінки чи 

ставлення становить 

а) характер;  

б) рису характеру; 

в) досвід. 

г) спрямованість. 

 

21. Всебічний розвиток головнихструктурних компонентів 

характеру – розумових, моральних, емоційних, почуттєвих, 

вольових, становить 

а) повноту характеру;  

б) цілісність характеру. 

в) силу характеру. 

г) завершеність характеру. 

 

22. 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. 

 

23. Перенесення внутрішніх, розумових дій назовні (у психомоторні 

дії) називається 

а) екстеріоризацією;  

б) інтеріоризацією; 

в) інтерференцією. 

г) експансією. 

 

24. Позитивний вплив раніше набутих навичок на процес 

формування нових називається  

а) інтерференцією;  

б) психомоторикою; 

в) перенесенням навичок. 

г) заміщення. 

 

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

а) ігрова діяльність;  

б) навчальна діяльність; 

в) праця. 



 

 

г) досвід. 

 

26. 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.  

 

27. Поняття «архетипи» в психологічну науку ввів 

а) К. Юнг;  

б) А. Маслоу. 

в) А.Адлер 

г) К.Левін 

 

28. Рівень домагань – це  

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

своїх поглядів і принципів;  

б) прагнення індивіда до поставленої мети, яка, на його думку, 

відповідає його особистим можливостям і здібностям; 

в) здатність людини «бачити» себе зі сторони.  

г) адекватне бачення себе, реальна думка про власну особистість; 

 

29. Чотири «базові перинатальні матриці» С. Грофастосуються  

а) клінічних стадій біологічного народження;  

б) структури психіки; 

в) структури особистості. 

г) стадій психічного розвитку людини 

 

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

а) незмінними;  

б) постійно оновлюються, поповнюються; 

в) вкрай рідко змінюються. 

г) систематизовані 

 

31. Предметом вікової психології є : 

а) Психіка людини 

б) Розвиток та функціонування психіки людини в різні вікові періоди 

в) Психічне життя дітей  

г) Загальні закономірності психічної діяльності людини 

 

32. Доберіть правильне визначення до поняття «вікова  особливість 

психічного розвитку»: 

а)Типові ознаки розвитку психіки представників певного віку 

б)Загальне загострення суперечливостей психічного розвитку 

в) Індивідуальні особливости розвитку психіки конкретного індивіда 

г) Прогресивні зміни психіки ,що є результатом акселерації 

 

33. Основна категорія вікової  психіки : 

а) Учіння 

б) Научіння 

в) Вік 

г) Онтогенез 

 

34. Вікова психологія вивчає закони , закономірності та тенденції 

розвитку психіки і особистості людини : 

а) Тільки в період дитинства  

б) Протягом усього життя  

в) Тільки в період дитинства і юності  

г) Тільки в період юності 

 

35. Об’єктом вікової психології є: 

а) Поступова зміна різних форм органічного світу в процесі еволюції 

б) Прагнення змінити вміння та навички відповідно до змінених умов 

в) Вікова мінливість психічних  явищ 

г) Відносно замкнутий цикл розвитку , що має свою структуру і 

динаміку  

 

36. Провідну роль у віковому розвитку відіграє : 

а) Ідентифікація 

б) Зараження 



 

 

в) Навчання 

г) Наслідування 

 

37. Психологічний розвиток людини на науковому рівні пояснюють : 

а) Закони і закономірності  

б) Гіпотези 

в) Судження 

г) Інтуїтивні дані 

 

38. Вікова психологія тісно пов’язана з : 

а) Педагогічною психологію 

б) Психофізикою 

в) Психометрією 

г) Нейропсихологією 

 

39. Підсумком розвитку людини на певній віковій ступені є : 

а)Нові властивості нервової системи  

б) Нові емоції 

в) Нові інстинкти  

г) Нові якості 

 

40. Активність особистості – це ... 

а) Лінія психічного розвитку 

б) Біологічне утворення  

в) Чинник психічного розвитку 

г) Принцип психології 

 

41. Вікові кризи – це … 

а) Переломні моменти розвитку , що відокремлюють один віковий етап 

від іншого 

б) Прагнення змінити вміння та навички відповідно до змінених умов  

в) Вікова мінливість явищ  

г) Система відносин , у  яку вступає в суспільстві , і те , як він в ній 

орієнтується  

 

42.  Загострення психічних суперечностей  - це ознака якого явища 

психічного розвитку : 

а) Адаптація індивіда до вимог суспільства 

б) Вікової кризи 

в) Акселерації 

г) Затримки психічного розвитку 

 

43. Кризи вікового розвитку свідча про : 

а) Психологічну травму 

б) Сповільнення розвитку 

в) Психологічним відхиленням 

г) Перехід людини з одного вікового ступеня до іншого 

 

44.  Е. Еріксон виділяв у розвитку людини : 

а) 5  криз 

б) 7  криз 

в) 8  криз 

г) 10  криз 

 

45. За Е. Еріксоном вік гри - це вік… 

а) 1-ий рік 

б) 2-3 роки 

в) 4 роки – вступ до школи  

г) 6-12 років 

 

46. 3 етап розвитку соціальної психології визначається: 

А) становленням соціальної психології як самостійної науки; 

Б) зародженням експериментальної соціальної психології; 

В) накопиченням загальних знань в області філософії і загальної 

психології; 

Г) узагальненням філософських і психологічних навчань. 

 

47. 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. 

 

48. Хто з давньогрецьких вчених вперше визначив поняття 

«темперамент»? 

А) Платон; 

Б) Аристотель; 

В)Авіценна; 

Г) Гіппократ. 

 

49. «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. 

 

50. Вчений, що ввів термін «когнітивний дисонанс»: 

А) Леон Фестінґер; 

Б) Теодор Ньюк; 

В) Вільгельм Лейбніц; 

Г) Герберт Спенсер. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 2 
 

1. Провідна ідея, основне правило поведінки і діяльності, 

центральне поняття, основа системи– це 

          а) методологія;  

          б) метод; 

          в) принцип. 

г) закономірності 

 

2. Метод самоспостереження  має ще й іншу назву, а саме: 

          а) інтроверсія;  

          б) інтроспекція;  

          в) індукція. 

г)  соціометрії. 

 

3. Представник біологічного виду  Homo sapiens – це  

а) індивід;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г) персональність. 

 

4.Людина із сильною, врівноваженою, рухливою нервовою 

системою – це  

а) холерик;  

б) сангвінік; 

в) флегматик; 

г) меланхолік. 

 

5.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) самозакоханість особистості. 

 

6.Цілісне відображення предметів та явищ під час їхнього 

безпосереднього впливу на органи чуттів –  

а) відчуття;  

б) сприйняття; 

в) пам’ять. 

г) узагальнення. 

 

7.Одиниця спадковості, що впливає на розвиток певної 

характеристики організму (фенотипу), яка спостерігається, 

вимірюється – це  

а) ген;  

б) генотип; 

в) психогенетика. 



 

 

г) архетип. 

 

8.Стрижневим компонентом емоцій і почуттів є: 

а) переживання; 

б) ставлення. 

в) відношення 

г) осмислення. 

 

9. 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. 

 

10. Патологічна емоційна властивість особистості, що виражається в 

переживанні задоволення від жорстокості стосовно інших людей, 

називається  

а) садизмом;  

б) мазохізмом;  

в) екстремізм 

г) маразм. 

 

11. Можливість поширення настрою з обставин, які його зумовили, 

на все, що людина сприймає називається 

а) зараженням;  

б) іррадіацією. 

в) контрверсією 

г) навіювання. 

 

12.  Результат власних тенденцій у невірності, її проекція на 

партнера – це 

а) тиранічні ревнощі; 

б) зворотні ревнощі. 

в) пенесення. 

г) роздвоєння. 

 

13. 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 

 

14. 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 

 

15.  Характер є психічною якістю 

а) індивіда;  

б) індивідуальності. 

в) свідомості. 

г) особистості. 

 

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

спрямованих на досягнення поставленої мети, – це   

а) діяльність;  

б) поведінка; 

в) психомоторика. 

г) спрямовансть. 

 

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

а) розум;  

б) воля; 

в) мотив. 

г) воля. 



 

 

 

18. 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. 

 

19.  Предметом сучасної психології є: 

а) душа; 

б) психіка. 

в) поведінка.. 

г) свідомість. 

 

20. 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. 

 

21.Автором теорії розвитку інтелекту дитини є   

а) Г.С. Костюк;  

б) Л.С. Виготський; 

в) Ж. Піаже. 

г) К.Хорні 

 

22. Воля –  це 

а)  вміння підтримувати шляхом допоміжного вольового зусилля 

інтенсивність роботи на заданому рівні за умов виникнення 

внутрішніх перешкод;  

б) довільна форма мотивації зі створенням додаткового спонукання 

(чи гальмування) до суспільно-необхідної чи соціально-

контрольованої дії;  

в) індивідуально-типологічні особливості особистості, які є умовою 

успішного виконання певного виду діяльності.  

г) основна особливість певного відчуття, що відрізняє його від 

інших видів відчуттів і варіює в межах даного виду. 

 

23. 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» 

 

24. 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 

 

25. 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) тестом 

 

26.  Кожен індивід є особистістю чи персоною 

а) персоною;  

б) тавтологія. 

в) ні не кожен 

г) особистістю. 

 

27. Показник швидкості зміни процесів збудження і гальмування – 

це  

а) рухливість;  

б) сила; 

в) врівноваженість. 

г) гнучкість 

 

28. Швидкість виникнення та перебігу процесів збудження і 

гальмування називається 

а) лабільністю;  

б) сензитивністю; 

в) пластичністю. 

г) реактивністю 

 

29. 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) індивідуально-типологічні особливості особистості, які є умовою 

успішного виконання певного виду діяльності. 

 

30. Мінімальна сила подразника, що спричиняє ледь помітне 

відчуття, називається 

а) нижнім абсолютним порогом чутливості;  

б) верхнім абсолютним порогом чутливості; 

в) порогом розрізнення. 

г) абсолютною чутливістю 

 

31. За Е.Еріксоном рання зрілість – це вік … 

А) 12-13 років   

Б) 14-15 років 

В) 16-19 років 

Г) 20-25 років 

32. Знайдіть психологічний аналог педагогічної назви вікого 

періоду – старший шкільний вік: 

А) Власне юність 

Б)Молодший шкільний вік 

В) Рання юність 

Г) Підлітковий  вік 

33. Сензитивний період характеризується основною такою 

властивістю: 

А) Низькими темпами розвитку психіки  

Б) Чутливістю, сприятливістю для розвитку певної психічної якості 

В) Відставанням психічного розвитку 

Г) Спроможністю дитини успішно виконувати вказівки дорослих  

34. Період, який має найбільш сприятливим для розвитку певних 

психічних структур : 

А) Кризовий 

Б) Інтеріоризація 

В) Сензитивний 

Г) Екстеріоризація  

35. Найбільшою індивідуальною мінливістю в процесі життя 

людини мають функції : 



 

 

А) Сенсорні 

Б) Рухові 

В) Перцетивні 

Г) Вербальні 

36. Метод близнюків позволяє вивчати відношення впливу на 

психічний розвиток людини наступних факторів : 

А) Онтогенезу 

Б) Сім’ї та школи 

В) Навчання і виховання 

Г) Спадковості і середовища 

37. Суть методу полягає у вивченні одних і тих самих 

досліджуваних у різні моменти їхнього життя : 

А) Близнюковий метод 

Б) Лонгітюдний метод 

В) Метод поперечних зрізів  

Г) Комбіновані плани 

38. Л.С.Виготський визначив область свого дослідження як: 

А Вершинна психологія 

Б Поведінкова психологія 

В Поверхнева психологія 

Г Глибинна психологія  

39. Скільки головних стадій інтелектуального розвитку дитини з 

народження до 15 років виділяє Ж.Піаже? 

А Дві  

Б Три  

В Чотири  

Г П’ять 

40. Згідно теорії … кожна людина володіє мотиваційним 

набором,який допомагає йому задовольняти потреби 5 рівнів . 

А. З. Фрейда 

Б )А. Маслоу 

В) А. Валлона 

Г) С. Виготського 

 

41. Невербальне спілкування-це : 

А) це спосіб спілкування і передачі інформації від людини до 

людини у вигляді усних і письмових повідомлень, мови рухів тіла і 

параметрів мови; 

Б) усні та письмові повідомлення ; 

В) повідомлення, які здійснюються за допомогою мови рухів тіла і 

параметрів міміки; 

Г) повідомлення, які здійснюються за домогою звуків. 

   

42. Представниками концепції "психологія мас": 

А) Гюстав Лебон, Г. Тард, Сципіон Сігеле; 

Б) З. Фрейд, Г. Юнг; 

В) Теодор Ньюк, Анрі Файоль; 

Г)  Леон Фестінґер, Елтон Мейо, Мері-Паркер Фоллетт . 

 

43. Людина з астенічною статурою характеризується як: 

А) людина невисокого зросту з яскраво вираженою жировою 

тканиною, з круглою головою і короткою шиєю; 

Б) тендітної статури, худорлява, високого зросту, плоскою грудною 

кліткою, з вузькими плечима, довгими кінцівками і витягнутим 

обличчям; 

В) особа з безформною, неправильною статурою, 

непропорційністю; 

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

середнього зросту, широкими плечима і овальною або "квадратною 

головою". 

 



 

 

44. Особистість - це: 

А) високорозвинена істота; 

Б) людина, наділена індивідуальністю (особливістю, що відрізняє 

одну людину від іншої); 

В) індивід, що володіє свідомістю, власною точкою зору, умінням її 

відстоювати, усвідомленням свого місця в світі, виконує соціальну 

функцію; 

Г) установка самосвідомості індивіда, згідно з якою він усвідомлює 

себе як соціальний зразок або еталон. 

 

45. 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. 

 

46. Що з нижче перерахованого НЕ відноситься до способів 

соціалізації? 

А) Наслідування (батькам, одноліткам, телегерої); 

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

суті); 

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

ідеалом); 

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

 

47. «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, худорлява, 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 овальною або 

"квадратною головою". 

 

48. До мікрофакторів соціалізації відносяться: 

А) батьки; 

Б) держава; 

В) світове співтовариство ; 

Г) тип поселення, регіон; 

 

49. До соціальної структури особистості належать: 

А) анатомія і фізіологія людини ; 

Б) зовнішність людини; 

В) взаємодія людини і суспільства; 

Г) почуття і емоції людини. 

 

50. Фактори, що перешкоджають спілкуванню, як діяльності: 

А) вік;  

Б) компліменти; 

В) вимова імені; 

Г) симпатія співрозмовника. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 3 

 

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

а) З. Фрейдом;  

б) К. Юнгом; 

в) К. Роджерсом. 

г) Л.С..Виготським 

  

2. Гнучкість, ступінь здатності пристосування до нових умов 

називається 

а) лабільністю;  

б) сензитивністю; 

в) пластичністю. 

г) динамічність 

 

3. 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. 

 

 

 

4. 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. 

 

5. Притуплення, зниження гостроти переживань при тривалому 

повторенні тих самих вражень, називається  

а) іррадіацією емоцій; 

б) адаптацією; 

в) пластичністю. 

г) пригніченістю. 

 

6. Вищий рівень позитивного емоційного реагування називається   

а) екстазом;  

б) блаженством;  

в) радістю. 

г) піднесення. 

 

7. 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) пізнавальний психічний процес відображення у психіці людини 

окремих властивостей та якостей предметів і явищ при їх безпосередній 

дії на її органи чуттів 

 

8. Автором інформаційної теорії емоцій є  

а) П.К. Анохін; 

б) П.В. Сімонов;  

в) Ч. Дарвін. 

г) І.П.Павлов 

 

9. 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. 

 

10. Провідною діяльністю для дошкільника є: 

а) рольова гра;  

б) предметно-маніпулятивна діяльність; 

в) безпосередньо-емоційне спілкування. 

г) спілкування з ровесниками. 

 

11. Дія є одиницею аналізу : 

а) діяльності ;  

б) характеру. 

в) емоцій. 

г) здібностей. 

 

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

руху називається 

а) психосоматикою;  

б) психомоторикою; 

в) психосемантикою. 

г) психодинамікою. 

 

13. «Несвідоме», «опір» та «лібідо» – це ключові терміни  

а) структуралізму;  

б)  психоаналізу. 

в)  гештальтизму. 

г) біхевіоризму. 

 

14. 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 

 

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

 

16. Згідно з культурологічним підходом сучасний етап розвитку 

психології називається 

а) психологією Просвітництва;  

б) психологією Сцієнтизму; 

в) психологією Відродження. 



 

 

г) психологією Глобалізму 

 

17. Допсихічною (біологічною) формою реакції організму на 

середовище є:  

а) подразливість;  

б) рухливість; 

в) адаптивність.  

г) стихійність. 

 

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

а) спинний мозок;  

б) головний мозок; 

в) взаємодія спинного і головного мозку. 

г) периферійна нервова система. 

 

19. Порівняльний, лонгітюдний та комплексний методи входять в 

групуметодів: 

а) організаційних; 

б) емпіричних; 

в)  інтерпретаційних. 

г) пошукових. 

 

20.  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) працелюбність, ідейна переконаність, цілеспрямованість 

 

21. Спрямованість особистості на навколишніх людей, предмети, 

події називається 

а) інтроверсією;  

б) екстраверсією; 

в) амбаверсією. 

г) екстраполяцією 

 

22. 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 в пам’яті зовнішніх фактів. 

 

23. Виникнення під впливом подразника одного аналізатора 

відчуттів, які характерні для іншого аналізатора, називаються 

а) адаптацією;  

б) синестезією; 

в) сенсибілізацією. 

г) переключенням . 

 

24. 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, які  є індивідуально-природною переумовою формування 

і розвитку здібностей.  

г) система спонукань, які зумовлюють активність організму і 

визначають її спрямованість 

 

25. Фіксація особистості на собі, на своїх переживаннях та думках, 

схильність до самоаналізу, замкненість називається 

а) інтроверсією;  



 

 

б) екстраверсією; 

в) амбаверсією. 

г) нарцисизмом . 

 

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

а) комунікативними;  

б) фрустраційними. 

в) деприваційними. 

г) інформаційними. 

 

27.Негативна система поглядів людини на світ, настрій 

безвиходіпритаманні 

а) оптимістам;  

б) песимістам;  

в) негативізму. 

г) розпачу . 

 

28. Можливість одночасно переживати і позитивні, і негативні 

почуття називається  

а) амбівалентністю;  

б) емоційним інтелектом; 

в) антипатією. 

г) суміжністю. 

 

29. Прояв емоцій людини через міміку, жести, голос, моторику, 

пантоміміку, мовлення         тощо – це  

а) експресивність;  

б) емоційність; 

в) чуттєвість. 

г) візуальністю. 

 

30. Сангвінік – людина із 

а) слабкою, неврівноваженою, малорухливою нервовою системою; 

б) сильною, неврівноваженою, рухливою нервовою системою; 

в) сильною, врівноваженою, рухливою нервовою системою, для якої 

властива висока швидкість реакцій. 

г) реактивною, сильною нервовою системою. 
 

31. Молодший шкільний вік розпочинається з : 

а) 5-8р. 

б) 5-9р. 

в) 6-7р. 

г) 6-9р. 

32. До скількох років триває молодший шкільний вік: 

а) 9-10р. 

б) 8-11р. 

в) 9-11р. 

г) 10-11р. 

33.В яких класах навчаються молодші школярі? 

а) 1-4 

б) 2-4 

в) 1-3 

г) 1-2 

 

34. Що є головною особистісною характеристикою молодшого 

школяра ? 

а) Вирішення усіх життєвих проблем 

б) прийняття і усвідомлення своєї внутрішньої позиції 

в) прийняття оточуючих 

г) складання планів на майбутнє 

35.Що стає провідною діяльністю у молодшому шкільному віці? 

а) Гра 

б) Навчання 

в) Спілкування 

г)Мислення 

36.Що є основою навчання? 



 

 

а) Пізнавальний інтерес і нова соціальна позиція. 

б) Тиск з боку дорослих. 

в) Гра з елементами мотивації 

г) Фізичне навантаження 

37.Дошкільний і молодший шкільний вік розділяє: 

а) «симптом протесту» 

б)«симптом утрати безпосередності» 

в) «симптом лінощів» 

г) «симптом недосконалості» 

 

38.Темп росту дітей обох статей у молодшому шкільному віці: 

а) Залишається незмінним 

б) Різко збільшується 

в) Уповільнюється 

г) Стрімко аномально зменшується 

39.Вага у молодшому шкільному віці: 

а) Вага розвивається на рівні росту 

б) Зменшується 

в) Залишається такою ,як була у дошкільному віці 

г) Збільшення ваги прискорюється 

40. За показниками ваги і росту: 

а) Обидві статі розвиваються однаково 

б) Дівчатка випереджають хлопчиків 

в) Хлопчики випереджають дівчаток 

г) Розвиток обох статей у цьому віці призупиняється 

41. «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. 

 

42. Особливістю типів темпераменту є: 

А) набута якість особистості ; 

Б) вроджена якість особистості; 

В) піддається оцінці (поганий або хороший); 

Г) вплив характеру на темперамент. 

 

43. 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. 

 

44. Поступки обох сторін при вирішенні конфлікту визначаються, 

як: 

А) компроміс; 

Б) інтеграція; 

В) домінування; 

Г) співпраця. 

 

45. Відзначте неправильний 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. 

 

46. 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. 

 

47. Психологічна особливість натовпу: 

А) чітка організація, структура ; 

Б) низький ступінь конформізму; 

В) високий ступінь конформізму ; 

Г) наявність загальної усвідомленої мети. 

 

48. Автор першого закордонного підручника по соціальній 

психології (1908р): 

А) В. Меді; 

Б) У. Макдугалл; 

В)Дж. Морено;  

Г) Г. Олпорт. 

 

49. Психологічний тест, як метод соціально-психологічного 

дослідження це: 

А) цілеспрямована, заздалегідь запланована бесіда з випробуваним; 

Б) коротке 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. 

 

50. 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. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 4 

 

1. Особливий стан психічної напруги, який мобілізує фізичні, 

моральні та інтелектуальні сили людини, називається 

а) вольовими діями; 

б) вольовим актом; 

в) вольовими зусиллями. 

г) наполегливість. 

 

2. Автором концепції «ієрархії мотивів»є  

а) Хек-Хаузен;  

б) А. Маслоу; 

в) К. Леонгард. 

г) К.Юнг. 

 

3. 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 

 

4. 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; 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Термін «психологія» дослівно означає: 

а) наука про психіку; 

б) наука про душу. 

в) наука про свідомість. 

г) наука про характер людини. 

 

8. 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, 

які  є індивідуально-природною передумовою формування і розвитку 

здібностей 

 

9.    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, які  є 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. 

 

10. 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. 

 

11. Чотири «базові перинатальні матриці» С. Грофастосуються  

а) клінічних стадій біологічного народження;  

б) структури психіки; 

в) структури особистості. 

г) перинатальні відхилення в розвитку. 

 

12. Метод самоспостереження  має ще й іншу назву, а саме: 

          а) інтроверсія;  

          б) інтроспекція;  

          в) індукція. 

г) індивідуальний метод 

 

13. Представник біологічного виду  Homo sapiens – це  

а) індивід;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г) жива істота. 

 

14. 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 

 

15. Людина із сильною, врівноваженою, рухливою нервовою 

системою – це  

а) холерик;  

б) сангвінік; 

в) флегматик; 

г) меланхолік. 

 

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

а) спинний мозок;  

б) головний мозок; 

в) взаємодія спинного і головного мозку. 

г) продовговатий мозок. 

 

17. Цілісне відображення предметів та явищ під час їхнього 

безпосереднього впливу на органи чуттів –  

а) відчуття;  

б) сприйняття; 

в) пам’ять. 

г) уява. 

 

18.Одиниця спадковості, що впливає на розвиток певної 

характеристики організму (фенотипу), яка спостерігається, 

вимірюється – це  

а) ген;  

б) генотип; 

в) психогенетика. 

г) задатки. 

 

19. Стрижневим компонентом емоцій і почуттів є: 

а) переживання; 

б) ставлення. 

в) відношення. 

г) бажання. 

 

20. 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. 

 

21. Найбільш динамічним і постійним явищем емоційного життя 

людини є 

а) емоційний вибух;  

б) емоційний відгук. 

в) емоційний заряд. 

г) емоційний стан. 

 

22. Емоції притаманні  

а) виключно людині;  

б) виключно тварині; 

в) і тварині, і людині. 

г) високорозвинутим істотам. 

 

23. Стійка орієнтованість індивіда на певну діяльність, якою він 

прагне займатися,  – це  

а) схильність (нахил); 

б) здібність. 

в) установка. 



 

 

г) наміри. 

 

24. 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. 

 

25. Звична, стійка, повторювана форма реагування, поведінки чи 

ставлення становить 

а) характер;  

б) рису характеру; 

в) досвід. 

г) життєва позиція. 

 

26. Всебічний розвиток головнихструктурних компонентів 

характеру – розумових, моральних, емоційних, почуттєвих, 

вольових, становить 

а) повноту характеру;  

б) цілісність характеру. 

в) силу характеру. 

г) обсяг характеру. 

 

27. 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. 

 

28. Перенесення внутрішніх, розумових дій назовні (у психомоторні 

дії) називається 

а) екстеріоризацією;  

б) інтеріоризацією; 

в) інтерференцією. 

г) експансивністю. 

 

29. Позитивний вплив раніше набутих навичок на процес 

формування нових називається  

а) інтерференцією;  

б) психомоторикою; 

в) перенесенням навичок. 

г) акомодацією. 

 

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

а) ігрова діяльність;  

б) навчальна діяльність; 

в) праця. 

г) розумова діяльність. 

 

31. Кістковий апарат молодших школярів відзначається: 

А) Гнучкістю 

Б) Міцністю 

В) Витривалістю 

Г) Слабкістю 

 

32.Активно розвивається у молодших школярів: 

А) Опорно-рухова система 

Б) М'язова система 

В) Травна система 



 

 

Г) Серцево-судинна система 

 

33.В 1-му класі слід проводити: 

А) Диктант 

Б) Контрольну 

В) Фізкультхвилинки, які розслабляють дрібні м'язи пальців і кисті 

Г) Фізичні навантаження 

 

34.Частота серцевих скорочень у молодших школярів , ніж у дитини 

дошкільного віку: 

А) Активніша 

Б) Пасивніша 

В) Активно-пасивна 

Г) Стійкіша 

 

35.Для підтримання їхньої працездатності особливо важливо, щоб у 

класі було: 

А) Чисте повітря 

Б) Живий куточок 

В) Іграшки 

Г) Мультимедійні матеріали 

 

36. Вага мозку першокласника: 

А) така ж як у дошкільному віці 

Б) наближається до ваги мозку дорослої людини 

В) призупиняється у розмірі 

Г) стає меншою ніж у дошкільному віці 

 

37.Становлення і розвиток особистості у молодшому шкільному віці 

охоплює такі фази, як: 

А) адаптація,індивідуалізація,інтеграція 

Б) адаптація,фетальна фаза,критична фаза 

В) індивідуалізація,критична фаза,пожвавлення 

Г) інтеграція,фенатальна фаза,сприйняття 

 

38. Хто керує групою ровесників-однокласників? 

А) Директор 

Б) Батьки 

В) Діти 

Г) Педагог 

 

39.Що таке навчальна діяльність? 

А) вступ дитини до школи, перехід від сімейного виховання до 

системи шкільного навчання і виховання є важливим і складним 

процесом, який супроводжується суттєвими змінами в її житті й 

розвитку. 

Б) цілеспрямована діяльність учнів, результатом якої є розвиток 

особистості, інтелекту, здібностей, засвоєння знань, оволодіння 

уміннями та навичками. 

В) зміна провідної психічної саморегуляції від мимовільної до 

свідомо-вольової. 

Г) виразна інтелектуальна спрямованість на пошук нового у 

предметах, явищах, подіях, супроводжувана прагненням глибше 

пізнати їх особливості; майже завжди усвідомлене ставлення до 

предметів, явищ, подій. 

 

40.Компонентами навчальної діяльності є: 

А) навчальні завдання, навчальні дії, дії контролю, дії оцінки 

Б) навчальні завдання,бесіда,навчальна перевірка 

В) навчальні дії,спілкування,контролювання 

Г) навчальні завдання,стимулювання,мотивація 

 

41.Що таке пізнавальний інтерес школярів? 

а) цілеспрямована діяльність учнів, результатом якої є розвиток 

особистості, інтелекту, здібностей, засвоєння знань, оволодіння 

уміннями та навичками. 

б) один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння 

знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і 

структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні форми 

навчання, вплив навчального процесу на особу. 



 

 

в) виразна інтелектуальна спрямованість на пошук нового у 

предметах, явищах, подіях, супроводжувана прагненням глибше 

пізнати їх особливості; майже завжди усвідомлене ставлення до 

предметів, явищ, подій. 

г) направлена індівідуумом діяльність на самостійне отримання 

знань і (або) досвіду. 

 

42.Пізнавальний інтерес школярів є: 

а) психічним 

б) забарвлений чуттєвими рецепторами 

в) підвищеним рівнем рухливості 

г) емоційно забарвленим 

 

43.Одним з найулюбленіших видів художньо-мовленнєвої 

діяльності учнів є 

а) розповідь 

б) аудіювання 

в) читання (письмове мовлення) 

г) письмо 

 

44. Соціальна психологія вивчає: 

А) Вікові відмінності людей; 

Б) Особистість і соціальні групи; 

В) Особливості поведінки чоловіків і жінок; 

Г) Причини стресів. 

 

45. Перші елементи майбутньої соціальної психології з'явилися: 

А) В епоху Відродження; 

Б) В середні віки; 

В) У Древній Греції; 

Г) В ХХ столітті. 

 

46. Коли соціальна психологія сформувалася як наука? 

А) У Стародавньому Римі; 

Б) В наші дні; 

В) На початку ХХ століття; 

Г) В кінці ХХ століття. 

 

47. Назвіть основні причини виникнення соціальної психології. 

А) Наукова цікавість; 

Б) Збільшення числа конфліктів в суспільстві; 

В) Посилення індивідуалізму; 

Г) Потреби суспільства. 

 

48. Відзначте, що не є невербальною комунікацією: 

А) певна міміка людини ; 

Б) певні жести людини; 

В) певна поза людини ; 

Г) певні слова людини. 

 

49. 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. 

 

50. З флегматиків виходять хороші: 

А) Неформальні лідери; 

Б) Керівники; 

В) Творці нових ідей; 

Г) Виконавці. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 5 

 

1. Живі істоти за психічною організацією мають … 

а) подразливість; 

б) реактивність; 

в) чутливість. 

г) рефлексивність 

 

2. 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. 

 

3. Онтогенез психіки - це  

а) індивідуальний розвиток психіки;  

б) історичний розвиток психіки.  

в) сучасний розвиток людства. 

г) подібність розвитку особистості до розвитку всього живого. 

 

4. 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) відтворення у психіці людини предметів та явищ, які  сприймала 

коли-небудь її батьки. 

 

5. Б. Скіннер – представник  

а) біхевіоризму;  

б) когнітивізму;  

в) оперантного біхевіоризму. 

г) гуманізму. 

 

6. Основними функціями психіки є: 

а) пізнавальна та регулююча; 

б) соціалізуюча; 

в) адаптаційна. 

г) .переживання 

 



 

 

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

історичного процесу та суспільних відносин –  це 

а) індивід;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г) людина. 

 

8. 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. 

 

9. 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) чутливість. 

 

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

а) індивід;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г) персональність. 

 

11. Поєднання психологічних особливостей людини, котрі 

утворюють її своєрідність і неповторність, відмінність від інших 

людей –  це 

а) суб’єкт;  

б) особистість; 

в) індивідуальність. 

г) осібність. 

 

12.Поняття «самосвідомість» означає:  

а) особливий стан психічної напруги, який мобілізує фізичні, 

моральні та інтелектуальні сили людини; 

б) особливий структурний компонент особистості, що 

відображається  у 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) процес опосередкованого та узагальненого відображення 

предметів і явищ довкілля в їхніх істотних властивостях і зв’язках. 

 

13. 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 

 

14. 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 . 

 

15. Патологічна емоційна властивість особистості, що виражається в 

переживанні задоволення від жорстокості стосовно інших людей, 

називається  



 

 

а) садизмом;  

б) мазохізмом;  

в) агресивність. 

г) авторитарність. 

 

16. Можливість поширення настрою з обставин, які його зумовили, 

на все, що людина сприймає називається 

а) зараженням;  

б) іррадіацією. 

в) акомодація. 

г) сенсибілізація 

 

17.  Результат власних тенденцій у невірності, її проекція на 

партнера – це 

а) тиранічні ревнощі; 

б) зворотні ревнощі. 

в) нерозділена любов. 

г) ревнісний егоцентризм 

 

18. Інтеріоризація - 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. 

 

19. 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; 

 

20. 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. 

 

21. Мислення - 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) свідоме управління людиною своєю діяльністю та поведінкою. 

г) особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у 

спрямованості й зосередженості свідомості на певних предметах і 

явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях. 

 

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

а)  розум;  

б) воля; 

в) мотив. 

г) енергія. 

 

23. Автором теорії розвитку інтелекту дитини є   

а) Г.С. Костюк;  

б) Л.С. Виготський; 

в) Ж. Піаже. 

г) А.В.Петровський. 

 

24. 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) слабкою, неврівноваженою, динамічною нервовою системою, яка 

володіє надмірною чутливістю до подразників. 

 

25. 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) збір і використання матеріалів що свідчить про особливі взаємини 

особистості з іншими людьми. 

26. 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. 

 

27.Темперамент – це  

а) свідоме управління людиною своєю діяльністю та поведінкою; 

б) стійка властивість особистості, що виражає індивідуально-

своєрідну динаміку психіки і поведінки, котра однаково виявляється 

в різноманітній діяльності незалежно від її змісту, мети і мотивів; 

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

сприймала коли-небудь раніше. 

г) основна діяльність, яка на певному віковому етапі займає 

найбільше часу 

 

28. Показник швидкості зміни процесів збудження і гальмування – 

це  

а) рухливість;  

б) сила; 

в) врівноваженість. 

г) активність. 

 

29. Швидкість виникнення та перебігу процесів збудження і 

гальмування називається 

а) лабільністю;  

б) сензитивністю; 

в) пластичністю. 

г) динамічність . 

30. 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) стійкість. 

 
31. Когнітивний розвиток – це  

а) розвиток всіх видів розумових процесів, таких як сприйняття, 

пам'ять, формування понять, рішення завдань, уява та логіка; 

б) внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в 

свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань; 

в) це складний процес становлення людини як особистості, який 

відбувається в результаті розвитку і виховання; 

г) жоден  з поданих варіантів. 

 

32. Ж. Піаже – це   розробник  

а) теорії когнітивного розвитку ; 

б) теорії розвитку особистості; 

в) варіант А і Б; 

г) жоден з поданих варіантів. 

 



 

 

33. Основою абстактного мислення підлітків є: 

а) врахування більшості комбінацій змінних у процесі пошуку 

розв'язку проблеми; 

б) продукування припущень про вплив однієї змінної на іншу; 

в) об'єднання і розподіл змінних гіпотетико-дедуктивним шляхом; 

г) всі з поданих варіантів 

 

34. Основним завданням педагога у роботі з підлітками є: 

а) навчити вирішувати складні математичні задачі; 

б) цілеспрямований розвиток процесів пам'яті; 

в) варіант А і Б; 

г) жоден з поданих варіантів. 

 

35. Розвиток і зміцнення пізнавальних інтересів підлітків 

забезпечують: 

а) стимулювання їх активної розумової діяльності,створення в 

навчальному процесі сприятливої емоційної атмосфери; 

б) організація навчального процесу з урахуванням рівня розвитку 

учнів; 

в) забезпечення спілкування підлітків між собою та з учителем у 

навчальному процесі. 

г) всі з поданих варіантів. 

 

36. Проблеми виховання підлітків виникають і через прорахунки в 

навчально-виховній діяльності школи через  

а) необізнаність учителів із труднощами, суперечностями, 

проблемами особистісного розвитку підлітка ,відсутність системи 

роботі з проблемними учнями та їхніми батьками; 

б) недостатня увага до розвитку духовності учнів, виховання у них 

таких морально-етичних якостей; 

в) навчально-виховні заклади не винні у проблемах виховання  

підлітків; 

г) варіанти А і Б. 

 

37. Акцентуація характеру  - це 

а) надмірне вираження окремих рис характеру та їх поєднань, яке є 

крайнім варіантом норми і межує із психопатією; 

б) недостатньо виражені  окремі  рис характеру та їх поєднань, яке є 

крайнім варіантом норми і межує із психопатією; 

в) варіант А і Б; 

г) жоден з поданих варіантів; 

 

38. Гіпертимнийпідліток  – це 

а) сумний ; 

б) кволий; 

в) варіант А і Б ; 

г) жоден  з поданих варіантів. 

 

39. Циклоїдний тип  підлітка – це  

а) в період хорошого настрою вони дуже комунікабельні і 

поводяться як люди з гіпертимною акцентуацією характеру; 

б) в період пригніченості - замкнені, а манера спілкування 

пасивність, уповільненість мислення, 

в) варіанти А і Б; 

г) жоден з поданих варіантів. 

 

40. Демонстративний тип акцентуації – це  

а) безмірне прагнення уваги і співчуття до себе; 

б) готовність уважно вислухати іншого, зробити те, про що просять, 

добрі виконавці; 

в) головної потреби — домогтися визнання, виокремитися серед 

учнів; 

г) варіант А і В. 

41. До соціально-психологічних характеристик особистості НЕ 

відносяться: 

А) Самосвідомість; 

Б) Швидкість реакції; 

В) Ступінь оволодіння мовою, промовою; 

Г) Наявність розвиненої свідомості. 



 

 

 

42. 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). 

 

43. Когнітивний дисонанс - це: 

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

явище 

Б) Міжособистісний конфлікт, обумовлений різними поглядами 

опонентів 

В) Внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в 

свідомості суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових 

установок 

Г) Розбіжність точок зору у партнерів по спілкуванню 

Д) Позиція спостерігача соціально-психологічного експерименту 

 

44. Людина холеричного типу темпераменту характеризується, як: 

А) людина з низькою емоційною активністю, зі спокійними 

впевненими рухами, ходою, продуманою неквапливою мовою і 

стабільним настроєм; 

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

різкими рухами, ходою, продуманою швидкою мовою і відмінним 

почуттям гумору; 

В) людина з дуже високою емоційною активністю, з швидкими, 

різкими рухами, ходою, часто непродуманою гучною мовою, 

жестикулює, мінливим настроєм 

Г) людина, з високою емоційною активністю, що володіє 

повільними не впевненими, боязкими рухами, тихою і невиразною 

мовою. 

 

45. Почуття(емоції) виконують наступні функції (вибрати 

НАЙМЕНШ правильну відповідь): 

А) Адаптаційні (сприяння звикання до ситуації); 

Б) Пізнавальні (давати первинну цілісну оцінку ситуації: хороша- 

погана, небезпечна-безпечна та ін.); 

В) мобілізаційні (почуття гніву викликає виділення адреналіну); 

Г) Інтегративно-захисну і попереджає. 

 

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

А) Соціометричні зірки, 

Б) Низькостатутні члени групи, 

В) Середньостатутні; 

Г) Ізольовані. 

 

47. Головний засіб міжособистісного спілкування це: 

А) Жестикуляція; 

Б) Виразний погляд; 

В) Мова; 

Г) Комунікабельність. 

 

48. 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. 

 

49. Праця - це діяльність людини … : 

А) Спрямована на самовдосконалення; 

Б) Займає головне місце в житті особистості; 

В) На виробництво матеріальних і духовних благ; 

Г) Для отримання коштів для життя. 

 

50. Яка праця найбільш продуктивна? 



 

 

А) Неорганізована; 

Б) Комплексна; 

В) Організована; 

Г) Ручна. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

Протокол № __3__ від _27. 11._ 2017 р. 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Островська К.О.___ 

(підпис)                       (прізвище,ініціали) 

Екзаменатор  __________________доц.   Сулятицький І.В.___ 

(підпис)                               (прізвище,ініціали ) 

 
 

 


