
І рівень 
1. Метод, який використовують для збирання правильної вербальної 

інформації про явища індивідуальної та суспільної свідомості, об'єктивні факти 

та процеси - це: 
а) соціологічне опитування 
б) спостереження 
в) смислова психотерапія 
г) ймовірне прогнозування 

2. Опосередковане відображення політичного життя суспільства, суттю якого 

є проблеми влади, формування, розвиток і задоволення інтересів та потреб 

політичних суб'єктів, сукупність поглядів, оцінок, установок - це: 
а) політична ідеологія 
б) політична свідомість 
в) політична самосвідомість 
г) політична культура 

3. Опосередковане й узагальнене відображення людиною політичних явищ і 

процесів об'єктивної дійсності в їх історичних, часових зв'язках і відношеннях - 
це: 

а) політична свідомість 
б) політичні традиції 

в) політичне мислення 
г) політична самосвідомість 

4. Сукупність індивідуальних позицій та орієнтацій учасників системи 

політичного процесу; суб'єктивна сфера, що лежить в основі політичних дій і 

надає їм відповідного значення - це : 
а) політична свідомість 
б) політичне мислення 
в) політична культура; 
г) політичні традиції 

5. За глибиною відображення політична свідомість поділяється на: 
а) буденну і теоретико-ідеологічну 
б) індивідуальну, групову і масову 
в) мотиваційну і когнітивну 
г) індивідуальну та мотиваційну 

6. Внутрішня якість суб'єкта політики, яка базується на його попередньому 

досвіді та політичній культурі - це: 
а) політична самосвідомість 
б) установка 
в) «економічність» психіки 
г) соціалізація 

7. Звичаї і правила поведінки у політичному житті, що склалися історично та 

передаються від покоління до покоління - це: 
а) політичні потреби 
б) політичні думки 
в) політичні міфи 
г) політичні традиції 



8. В якому варіанті перелічено основні сфери політичної свідомості: 
а) політична наука, політична ідеологія, політична психологія 
б) маси, група, індивідуальність 
в) почуття, настрої, традиції, ідеї 
г) навіювання, цінності, потреби 

9. Сукупність найбільш стійких, характерних для даної спільноти 

особливостей сприймання оточуючого світу і форм реакцій на нього - це: 
а) національний темперамент 
б) національна свідомість 
в) національні інтереси 
г) національний характер 

10. Найвищі принципи, що забезпечують злагоду в суспільстві чи в окремих 

соціальних групах щодо основних цілей і проблем - це: 
а) політичні відчуття 
б) політичні цінності 
в) політичні потреби 
г) політичні традиції 

ІІ рівень 
1. Чим характеризується юнацький етап політичної соціалізації за 

Дж.Адельсоном: 
а) включенням нових елементів передачі політичних цінностей 
б) кількісним накопиченням знань 
в) швидким розвитком політичних уявлень 
г) індиферентністю 

2. Тип політичної поведінки, що характеризується байдужим ставленням до 

політики, відчуженістю від неї, називається: 
а) конформізм 
б) індиферентність 
в) політичний активізм 
г) політичний песимізм 

3. Однією з особливостей підліткової соціалізації за Дж. Адельсоном є: 
а) поява політичної активності 
б) поява політичної пасивності 
в) поява соціальних цілей 
г) індиферентність 

4. У залежності від форми зв'язку учасників, групи поділяються на: 
а) первинні та опосередковані 
б) гомогенні та гетерогенні 
в) екстравертовані та інтравертовані 
г) формальні та неформальні 

5. Структура масової свідомості включає такі рівні: 
а) емоційно-дієвий і раціональний 
б) загальнодоступний і соціально-політичний 
в) масовий та індивідуальний 
г) індивідуальний та практичний 



6. Методи дослідження політичної психології малих груп поділяють на: 
а) контактні та дистантні 

б) соціометричні та психосемантичні 
в) спостереження та анкетування 
г) опитування та прогнозування 

7. Таємна згода декількох осіб про спільні дії проти когось чи рідше чогось 

для досягнення певних політичних цілей - це: 
а) політична інтрига 
б) політична змова 
в) політична мімікрія 
г) провокація 

8. Складний, заплутаний збіг обставин, який веде до важко прогнозованих, 

несподіваних наслідків - це: 
а) політична змова 
б) політична мімікрія 
в) провокація 
г) політична інтрига 

9. Політична культура, що характеризується відсутністю у громадян інтересу 

до політичного життя називається: 
а) патріархальною; 
б) підданською 
в) активістською 
г) песимістською 

10. Тип політичної поведінки людини, пов'язаний з орієнтацією на чужу 

думку, погляд називається: 
а) індиферентність 
б) конформізм 
в) політичний активізм 
г) політичний песимізм 

ІІІ рівень 
1. Розробіть програму формування іміджу політичної партії. Обґрунтуйте 

логіку викладу. 

2. Підберіть комплекс методів для дослідження політичної психології малих 

груп. Обґрунтуйте вибір методів і методик та логіку дослідження. 

3. Розробіть програму формування іміджу політичного лідера. Обґрунтуйте 

логіку викладу. 

 


