
 
Типовий варіант ККР-1 

 
1.Предмет і завдання соціальної психології. 
2. Значення групових і суспільних норм у процесі соціалізації. 
 
3.Соціальна психологія – область психологічної науки, яка вивчає 
а) закономірності формування і розвитку психіки людини; 
б) закономірності поведінки, діяльності і спілкування людей, включених в різноманітні 

соціальні групи; 
в) закономірності виникнення і розвитку різних соціальних явищ і процесів. 
4.Засновником школи „групової динаміки” вважають: 
а) Е.Мейо; 
б) Б.Скінера; 
в) К.Левіна. 
5.Оцінити згуртованість групи можна за допомогою наступного методу: 
а)спостереження; 
б)соціометрія; 
в)анкетування. 
6. До інститутів соціалізації відносять: 
а) школа; 
б) телебачення; 
в) сім’я; 
г) спілкування. 
7.Формальна мала група формується: 
а) на основі взаємних симпатій; 
б) виходячи із практичних потреб організації; 
в) шляхом випадкової зустрічі декількох осіб. 
8.Засновником школи „групової динаміки” вважають: 
а) Е.Мейо; 
б) Б.Скінера; 
в) К.Левіна. 
9. Встановіть відповідність між характеристикою поняття  і назвою поняття. 
Назва поняття: 1)конформізм, 2) конформна поведінка; 3)конформність. 
Характеристика поняття: 
а) пасивне , пристосовницьке прийняття групових стандартів поведінки, безапеляційне 

визнання існуючих порядків, норм і правил, безумовне схиляння перед авторитетами; 
б) схильність індивіда піддаватися думці групової більшості, реальному чи уявному тискові 

групи; 
в) дія людини, яка проявляється у її податливості реальному чи уявному тиску групи, у зміні 

установок і вчинків відповідно до позиції спільноти, до якої вона причетна.  
Відповідь: а)__________________; б)__________________; в)___________________. 
 
10.Практичне завдання. 
.Вкажіть, які соціально-психологічні явища і по яким вербальним і невербальним ознакам 

можна вивчати психологу в наступній ситуації:  
- Психолог зайшов в офіс фірми (у виробничий відділ підприємства, у бухгалтерію 

підприємства і т.п.):  
 

 
 
 
 
 



Типовий варіант ККР 2 
 

1.Поняття про референтні групи та його використання в житті людини. 
2. Поняття про референтні групи та його використання в житті людини. 
 
3.Засвоєння особистістю норм, цінностей, негативних ролей, стереотипів поведінки, які 

спричиняють деформацію суспільних відносин, дисгармонію у взаємодії людини і 

суспільства. Це- 
а) десоціалізація; 
б) асоціалізація; 
в) соціалізація. 
4.Оцінка особистістю самої себе, своїх якостей, життєвих можливостей, ставлення інших до 

себе і свого місця cеред них. Це- 
а) самосвідомість; 
б) самооцінка; 
в) самопізнання. 
5.Сукупність особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її 

неповторність  і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що 

відрізняють одну людину від іншої. Це- 
а) особистість; 
б) індивідуальність; 
в) індивід. 
6.Процес входження індивіда в суспільство, активного засвоєння ним соціального досвіду, 

соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності в певному 

суспільстві. Це- 
а) соціалізація; 
б) соціальна адаптація; 
в) інтеріоризація.  
7.Певні правила, стандарти поведінки, вироблені групою для забезпечення спільної 

діяльності її членів, це: 
а) групові ролі; 
б) групові процеси; 
в) групові норми. 
8.Ставлення до об’єкта, виражене в емоціях (переживаннях, почуттях), які він викликає; 
а) поведінковий компонент; 
б) афективний компонент;  
в) когнітивний компонент. 
9. Встановіть відповідність між характеристикою виду психологічного впливу та  назвою 

виду психологічного впливу. 
Назва поняття: 1) переконання; 2) зараження; 3) навіювання; 4)наслідування.. 
Характеристика виду психологічного впливу: 
а) психологічний вплив на особистість у процесі спілкування і взаємодії, який передає певні 

настрої, спонуки не через свідомість та інтелект, а через емоційну сферу; 
б) метод свідомого та організованого впливу на психіку індивіда через звернення до його 

критичного судження; 
в) процес орієнтації на певний приклад, взірець, повторення і відтворення однією людиною 

дій, вчинків, жестів, манер, інтонацій іншої людини, копі.вання рис її характеру та стилю 

життя; 
г) процес впливу на психічну сферу людини, пов’язаний з істотним зниженням її критичності 

до інформації, що надходить, відсутністю прагнення перевірити її достовірність, 

необмеженою довірою до її джерел. 
 
Відповідь: 
 а)___________________; б)_______________________; 



   в)___________________;  г)_______________________.  
 
10.Практичне завдання 
До Вас звернувся керівник організації з проханням щодо оптимізації соціально-
психологічного клімату в колективі. Складіть план надання консультативної допомоги 

керівнику з визначеної проблеми.  
 

 
 


