
                                                    Модульна контрольна робота І  
                                                 з політичної психології 

                                                          студент ___ курсу, спеціальніть __________ 
                                                                    П.І.Б_________________________________ 

Варіант 1 
1. Історія розвитку політичної психології як науки 
2. Легітимність влади 
3. Політична система 
4. Політична психологія –це 

а) політологічна наука  
б) наука на стику політології та психології 
в) галузь психології 

5. Основні спонукальні мотиви політичної діяльності –це  
а) політичні потреби 
б) політичні переконання  
в) політичні інтереси 

6. Макрорівень функціонування політики – це 
а) рівень окремої держави 
б) рівень відносин між державами 
в) рівень політичних партій 

7. Яка функція політичної психології сприяє втіленню намірів у певні дії 
а) адаптаційна 
б) мотиваційна 
в) пізнавальна 

8. Політичні думки – це  
 
 
9. За функціями органи влади поділяють на: 
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                                                          студент ___ курсу, спеціальніть __________ 
                                                                    П.І.Б_________________________________ 

Варіант 2 
1. Об”єкт та предмет політичної психології 
2. Форми вияву політичної психології 
3. Суспільство як соціальна система 
4. Структурними елементами політичної системи не є 

а) політичні рішення 
б) політичні бажання  
в) політична криза 
г) повстання 
д) політичні вподобання 

5. До державних владних інститутів належить  
а) політичні партії 
б) громадські союзи 
в) судові органи 

6. Стрибок у розвитку політичної психології відбувся у 
а) 60-ті роки 
б) 70-ті роки 
в) 80-ті роки 

7. За формою державного устрою державу поділ на 
а) просту 
б) республіку 
в) демократичну 

8. Ідеологічна складова політичної системи – це 
 
 

9. Держава – це 
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                                                 з політичної психології 

                                                          студент ___ курсу, спеціальніть __________ 
                                                                    П.І.Б_________________________________ 

Варіант 3 
1. Структура політичної системи суспільства 
2. Громадянське суспільство 
3. Методи політичної психології 
4. Вважали, що предметом політичної психології є політична поведінка 

людей 
а) когнітивісти 
б) психоаналітики 
в) біхевіористи 

5. Політична влада носить суспільний характер 
  а) іноді 
  б) завжди 
  в) ніколи 
6. Форми прояву політичної влади на державному рівні  

а) управління 
б) контроль 
в) владарювання 
г) організація 

7. Детермінує політичну активність 
а) політичні цінності 
б) політичні традиції 
в) політичні думки 
д) політичні потреби 

8. Предмет політичної психології –  
 
 

9. Політика –  
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Варіант 4 
1. Функції політичної психології 
2. Основні ознаки традиційного суспільства 
3. Життєзабезпечення влади та ресурси влади 
4. Притаманна лише лідерам така форма бажання влади 

а) експлікативне  
б) імплікативне 

5. Методи політичної діяльності належать до складової політичної 

системи 
а) інституціональну 
б) функціональну 
в) регулятивну 
г) ідеологічну 

6. Предмет політичної психології 
а) психічна діяльність людини, що модифікується при взаємодії з 

владою 
б) поведінка людини, що модифікується при взаємодії з владою 
в) мотиви людини, що модифікується при взаємодії з владою 

7. За формою державного правління розрізняють 
а) демократичний 
б) проста 
в) республіка 

8. Політичні традиції – це 
 
 

9. Криза влади –це  
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                                                     Варіант 1 

1. Види політичної культури 
2. Політичне лідерство 
3. Політичний міф 
4. Виборчі технології належать до 

а) індивідуальних технологій 
б) загальних технологій 

5. Політична маніпуляція не передбачає 
а) спекуляцію на людських емоціях 
б) шантаж 
в) насилля 
г) нав’язування своєї думки 

6. Під час виборчих кампаній використовують переважно 
а) базові політ. технології 
в) другорядні політ. технології 

7. Політичний міф –  
 

8. Політична соціалізація –  
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1. Політична соціалізація 
2. Політична маніпуляція 
3. Політична культура суспільства 
4. До індивідуальних політичних технологій не належить 

а) публічний виступ 
б) виборчі технології 
в) бесіда 
г) виборчі кампанії 

5. Дають можливість спрямувати народну свідомість міфи 
а) короткочасної дії 
б) за структурою “ми і вони” 
в) провідні  
г) героїчні 

6. Характеризується відсутністю інтересу до політичного життя політ. 

культура 
а) патріархальна 
б) підданська 
в) активіська 

7. Політичні технології –  
 

8. Політичний лідер –  
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                                                     Варіант 3 

1. Особливості політичної культури українців 
2. Складові політичного виступу політика 
3. Політичне насилля 
4. Виборчі технології належать до 

а) індивідуальних технологій 
б) загальних технологій 

5. Політична маніпуляція не передбачає 
а) спекуляцію на людських емоціях 
б) шантаж 
в) насилля 
г) нав’язування своєї думки 

6. Під час виборчих кампаній використовують переважно 
а) базові політ. технології 
в) другорядні політ. технології 

7. Політичний міф –  
 

8. Політична участь –  
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                                                     Варіант 4 

1. Типи та види політичної культури 
2. Політична поведінка 
3. Риси політичного лідера 
4. До індивідуальних політичних технологій не належить 

а) публічний виступ 
б) виборчі технології 
в) бесіда 
г) виборчі кампанії 

5. Дають можливість спрямувати народну свідомість міфи 
а) короткочасної дії 
б) за структурою “ми і вони” 
в) провідні  
г) героїчні 

6. Характеризується відсутністю інтересу до політичного життя політ. 

культура 
а) патріархальна 
б) підданська 
в) активіська 

7. Політична маніпуляція  –  
 

8. Політичний культура –  
 
 

 
 

 


