
 
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

Тести першого рівня складності 
1.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. 
 
2.Об’єктом соціальної психології є: 
а)суспільство; 
б)окрема особистість; 
в)люди в соціальних групах та самі групи. 
 
3.Предметом соціальної психології є: 
а)закономірності поведінки, діяльності і спілкування людей в соціальних групах; 
б)суспільні відносини; 
в)психіка окремої особистості. 
 
3.До представників гуманістичної психології належать: 
а) Е.Еріксон; 
б) А.Маслоу; 
в) К.Левін; 
г) К.Роджерс; 
д) З.Фрейд. 
 
4.До представників психоаналітичного напрямку в соціальній психології належать: 
а) А.Маслоу; 
б) Ж.Піаже; 
в) З.Фрейд; 
г) Е.Фромм; 
д) Е.Еріксон. 
 
5.Психологічний вплив в соціальній  психології це: 
а) застосування у міжособистісній взаємодії психологічних засобів з метою впливу на стан, 

думки, почуття, дії іншої людини; 
б) властивість, особистісна якість, сутнісна сила людини, які виявляються у здатності 

впливати на іншу особу спонукальним, стримуючим, заспокійливим або іншим 

розливальним способом, змінюючи не тільки її поведінку , а й погляди, мотиви, свідомість, 

характер; 
в)процес і результат зміни одним індивідом поведінки, установок, намірів, уявлень,  оцінок 

іншого індивіда. 
 
6.Оцінити згуртованість групи можна за допомогою наступного методу: 
а)спостереження; 
б)соціометрія; 
в)анкетування. 
 
7. До інститутів соціалізації відносять: 
а) школа; 
б) телебачення; 
в) сім’я; 



г) спілкування. 
 

8.Формальна мала група формується: 
а) на основі взаємних симпатій; 
б) виходячи із практичних потреб організації; 
в) шляхом випадкової зустрічі декількох осіб. 

 
 

9.Засновником школи „групової динаміки” вважають: 
а) Е.Мейо; 
б) Б.Скінера; 
в) К.Левіна. 
 
10.Феномен групового тиску в соціальній психології отримав назву: 
а) нормативний вплив;  
б) конформізм; 
в) рефлексія. 

 
11.До статусно-рольових характеристик особистості відносять: 
а) позиція; 
б) гендер; 
в) роль; 
г) статева роль. 
 
12.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. 
 
13.Оцінка особистістю самої себе, своїх якостей, життєвих можливостей, ставлення інших до 

себе і свого місця cеред них. Це- 
а) самосвідомість; 
б) самооцінка; 
в) самопізнання. 
 
14.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. 
 
15.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.  
 
16.Певні правила, стандарти поведінки, вироблені групою для забезпечення спільної 

діяльності її членів, це: 
а) групові ролі; 



б) групові процеси; 
в) групові норми. 
 
17.Ставлення до об’єкта, виражене в емоціях (переживаннях, почуттях), які він викликає; 
а) поведінковий компонент; 
б) афективний компонент;  
в) когнітивний компонент. 
 
18.Готовність індивіда до здійснення конкретної діяльності (поведінки) з об’єктом; 
а) поведінковий компонент; 
б) афективний компонент;  
в) когнітивний компонент. 
19.Виявляється в думках, твердженнях стосовно об’єкта установки; знання про властивості, 

призначення, способи поводження з об’єктом: 
а) поведінковий компонент; 
б) афективний компонент;  
в) когнітивний компонент. 
 
20. До психологічних якостей і рис керівника належать: 
а) сильні вольові якості; 
б) мистецтво швидко опрацьовувати, ранжувати інформацію і на цій основі приймати  

рішення; 
в)стійкість проти стресу; 
г) діловитість, постійний вияв ініціативи, підприємливість.  
 
21.Сутність методу „мозкового штурму”: 
а) метод розв’язання завдань у психології управління, який передбачає вияв інтуїції; 
б) полягає в генерації ідей учасниками творчої групи, очолюваної фахівцем; 
в) полягає в тому, що з кількох варіантів вибирають окремі, оцінювані в балах експертною 

групою. 
 
22.Спонукальна причина дій і вчинків людей, в основі якої лежать різноманітні потреби: 
а)стимул, б) мотивація; в)мотив. 
 
23.Дія, яка зумовлює динаміку психічних станів індивіда (що позначені як реакція) і 

стосується до неї як причина до наслідку: 
а)стимул, б) мотивація; в)мотив. 
 
24.Сукупність причин психологічного характеру, яка пояснює поведінку людини, її початок, 

скерованість і активність: 
а)стимул, б) мотивація; в)мотив. 
 
25.Психологічний вплив на особистість у процесі спілкування і взаємодії, який передає певні 

настрої, спонуки не через свідомість та інтелект, а через емоційну сферу: 
а) переконання; б) зараження; в) навіювання; г)наслідування.. 
 
26. Метод свідомого та організованого впливу на психіку індивіда через звернення до його 

критичного судження: 
а) переконання; б) зараження; в) навіювання; г)наслідування.. 
 
27. Процес орієнтації на певний приклад, взірець, повторення і відтворення однією людиною 

дій, вчинків, жестів, манер, інтонацій іншої людини, копіювання рис її характеру та стилю 

життя: 
а) переконання; б) зараження; в) навіювання; г)наслідування.. 



 
28.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. 
а) переконання; б) зараження; в) навіювання; г)наслідування.. 
 
29.Пасивне, пристосовницьке прийняття групових стандартів поведінки, безапеляційне 

визнання існуючих порядків, норм і правил, безумовне схиляння перед авторитетами: 
а) конформізм, б) конформна поведінка; в) конформність. 
 
30.Схильність індивіда піддаватися думці групової більшості, реальному чи уявному тискові 

групи: 
а) конформізм, б) конформна поведінка; в) конформність. 
 
31.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.  
а) конформізм, б) конформна поведінка; в) конформність. 
 
32.Мотиви в життєдіяльності людини визначають: 
а)творчий потенціал; 
б)зміст цілей діяльності; 
в)відношення до соціального середовища. 
 
33.Усвідомлений вибір особистістю позицій у певній життєвій ситуації, підкреслене 

ставлення до чогось чи когось: 
а) самоконтроль; 
б) самопізнання; 
в) самовизначення. 
 
34.Оцінка особистістю самої себе , своїх якостей, життєвих можливостей, ставлення інших 

до себе і свого місця серед них: 
а)самопізнання; 
б)самооцінка; 
в)самоефективність 
 
35.Теорія інстинктів соціальної поведінки належить: 
а)В.Вундту; 
б)Г.Лебону; 
в) В.Мак-Дугаллу. 
36.Вплив присутності однієї чи кількох осіб на  поведінку чи діяльність іншої: 
а) соціальна фасилітація; 
б)соціальна інгібіція; 
в)наслідування. 
 
37. Аспект спілкування, що виявляється в організації людьми взаємних дій, спрямованих на 

реалізацію спільної діяльності, досягнення спільної мети: 
а)комунікація; 
б)інтеракція; 
в)перцепція. 
 
38.Процес сприймання людини людиною: 
а)комунікація; 
б)інтеракція; 
в)перцепція. 



 
39.Зосередженість індивіда тільки на власних інтересах та переживаннях 
а) ідентифікація 
б)егоцентризм 
в)ідентичність 
 
40. Особливий спосіб розуміння іншої людини, коли домінує не раціональне, а емоційне 

сприйняття її внутрішнього світу: 
а)емпатія 
б)рефлексія 
в)атракція 
 

 
 

Тести другого рівня складності 
1. Встановіть відповідність між характеристикою компонента соціальної установки та  

назвою компонента соціальної установки (за М.Смітом). 
Назва поняття: 1) поведінковий компонент; 2) афективний компонент; 3) когнітивний 

компонент. 
Характеристика компонента соціальної установки: 
а)ставлення до об’єкта, виражене в емоціях (переживаннях, почуттях), які він викликає; 
б)готовність індивіда до здійснення конкретної діяльності (поведінки) з об’єктом; 
в)виявляється в думках, твердженнях стосовно об’єкта установки; знання про властивості, 

призначення, способи поводження з об’єктом.  
Відповідь: а)_______________; б)________________; в)__________________. 
 
 
2. Встановіть відповідність між характеристикою поняття і назвою поняття. 
Назва поняття: 1) гуманістична психологія; 2) когнітивна психологія; 3)гештальтпсихологія. 
Характеристика поняття: 
а)  напрямок у психології, значною мірою орієнтований на навчання і сприйняття, висував як 

основний принцип факт, що  об’єднання психологічних елементів створює якусь нову якість, 

яка не властива окремим елементам; 
б)напрямок у психології, в якому увага фокусується на процесі пізнання, коли переживання 

людини активно переробляються її розумом; 
в) напрямок у психології, який підкреслює важливість вивчення свідомого досвіду і визнає 

своїм предметом особистість як унікальну цілісну систему. 
Відповідь: а)_____________; б)______________; в)________________. 
 
3. 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)_______________________.  
 

 
4. Встановіть відповідність між характеристикою поняття  і назвою поняття. 
Назва поняття: 1)стимул, 2) мотивація; 3)мотив. 
Характеристика поняття:  
а) спонукальна причина дій і вчинків людей, в основі якої лежать різноманітні потреби;  
б) дія, яка зумовлює динаміку психічних станів індивіда (що позначені як реакція) і 

стосується до неї як причина до наслідку; 
в) сукупність причин психологічного характеру, яка пояснює поведінку людини, її початок, 

скерованість і активність. 
Відповідь: а)__________;  б)___________; в)__________. 

 
5. 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)___________________. 
 
 
 


