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ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 1
Психологічне відкриття групи як особливої реальності людських відносин сталося
(1б)
а) в ХVII ст.
б) в XVIII ст.

в) в другій пол. ХІХ ст.
г) на початку ХХ ст.

2.Перелікуйте основні ознаки малої групи (1б)
_____________________________________________________________________________
3. Яку з груп можна віднести до формальних (1)
а) сім’я з 4 людей
в) 5 членів організаційного комитету
б) шестеро друзів, які сидять у кафе
г) попутчики в купе
4. Поняття нормативного соціального впливу ввели (1б)
а) С. Шехтер та С.Милграм
в) Е.Берн та Р. Бейлз
б) М.Дойч та Г.Джерард
г) М. Шериф та С.Аш.
5. Група, взаємовідносини в якій встановлюються на основі індивідуальних
особливостей особистості, носить назву(1б)
а) первинною
в) формальною
д) випадковою
б) вторинною
г) неформальною
е) спорадичною
6. Зміна поведінки індивіда в результаті присутності інших людей носить назву (1б)
а) фасцинація
в) конформізм
б) фасилітація
г) екстремізація
7. Підпорядкування авторитету - це
________________________________________________________________________ (1)
8. Група, норми і цінності якої індивід поділяє, співвідносячи з нею свої установки,
носить назву (1б)
а) спорадична
в) формальна
б) референтна
г) група членства
9. Класичні експерименти по вивченню конформізму пов'язані з ім'ям (1б)
а) С. Мілграма
в) М. Шерифа
б) С.Аша
г) Л. Фестінгера
10. Основними ознаками соціального статусу є
_________________________________________________________________1б)
11. Виберіть правильні відповіді: присутність інших людей в групі (1б)
а) підвищує швидкість виконання простих дій;
б) знижує швидкість виконання простих дій;
в) зменшує точність складної дії;
г) підвищує точність складної дії;

д) підвищує рівень фізіологічного збудження організму.
12. Перелікуйте стадії групоутворення, що послідовно змінюють одна одну, у сфері
міжособистісної активності (1б)
_____________________________________________________________________________
13. Назвіть психологічні детермінанти виникнення малої групи (1б)
_____________________________________________________________________________
14. Відмітними ознаками екстремальних умов розвитку групи є (1б)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
15. У своїй класифікації Келлерман виділяє 8 типів групових ролей. Які з них відбивають
позицію сили, домінування в групі (1б)
а) ментор
д) дитина
б) сектант
е) об'єднувач
в) романтик
ж) буквоїд
г) безневинна жертва
з) цап відбувайло
16. Дозвіл групи на поведінку, що відхиляється від групових норм пропорційно
минулому вкладу члена групи в досягнення групових цілей, носить назву (1б)
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
17. У команді легкоатлетів часто виникають сварки. Яка з нижче перерахованої техніки
допоможе ослабити ворожість між ними? (1б)
а) спільне проведення вільного часу
б) боротьба із загальним для усієї команди суперником
в) спільна діяльність
г) змагання усередині команди.
18. Перерахуйте основні функції лідера в групі (1б)
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19. Супідрядність позицій індивідів в системі внутрішньогрупових міжособистісних
стосунків характеризує (1б)
а) фомально-статусний вимір
в) комунікативний вимір
б) соціометричний вимір
г) позиції соціальної влади
20.Перелікуйте характеристики малої групи, що склалася, які найбільш описують її з
точки зору цілісних прояв (1б)
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
21. Виберіть правильні відповіді. (1б)
Централізовані комунікативні мережі
а) посилюють організаційний розвиток групи
б) послабляють організаційний розвиток групи
в) сприяють ефективному вирішенню складних завдань
г) зменшують задоволеність членів групи груповим членством
22. Соціальна влада, в основі якої лежать стосунки симпатії, емоційної переваги, носить
назву (1б)
а) та, що винагороджує
в) референтна
б) легітимна
г) експертна

23. Яким "крилатим" вираженням можна охарактеризувати легітимну владу
взаємності_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (1б)
24. Хто з наступних персонажів при груповому тиску швидше проявить конформізм? (1б)
а) Андрій, у якого висока самооцінка
б) Іван, який знає, що голосування буде таємним
в) Олександр, у якого низька самооцінка
г) Вадим, який знає, що його завжди підтримають друзі.
25. Перерахуйте основні характеристики харизматичного лідера, які розроблені в східній
психології (1б)
_____________________________________________________________________________
26. Які з видів психологічного впливу можна віднести до нецивілізованих форм впливи?
(1б)
а) аргументація
е) наслідування
б) маніпуляція
ж) формування прихильності
в) навіювання
з) прохання
г) самопросування
и) ігнорування
д) зараження
к) примушування
27. Уявіть, що ви керівник тільки-но створеної консалтингової фірми з надання
психологічних послуг. Опишіть ваші дії для харизматичного стилю
лідерства________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ (6 б)
28. Уявіть, що ви керівник тільки-но створеної консалтингової фірми з надання
психологічних послуг. Опишіть ваші дії для авторитарного стилю
лідерства________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ (6 б)
29. Який вид соціальної влади характеризує вислів "сила людини в його слабкості" (1б)
а) влада примусу
в) влада референтна
б) влада легітимна
г) влада інформаційна
30. Метою цивілізованої конфронтації є (1б)
а) покращання відносин з іншою людиною
б) демонстрацію іншій людині, що вона не права
в) відстояти свою точку зору
г) допомогти іншій людині зрозуміти наслідки своєї поведінки
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