Завдання тестового контролю рівня знань до теми
«Психологія як наука. Етапи історичного розвитку психології»
Оберіть правильну відповідь
1. Предметом психології є...
а) емоційно-вольові процеси;
б) факти, закономірності та механізми психіки;
в) рефлекторна природа психіки.
2. Психіка - це ...
а) форма відображення дійсності високоорганізованою матерією;
б) нервова система людини;
в) індивідуально-психологічні властивості особистості.
3. До складу сучасної психології входять такі дисципліни:
а) педагогічна психологія, вікова психологія, соціальна психологія;
б) історія психології, кібернетика, політологія, дитяча психологія;
в) економічна історія, психологія юнацтва, психоаналіз.
4. Про те, що людина володіє певною мірою свободи від зовнішньої
детермінації завдяки цінностям, якими вона керується у виборі, стверджує:
а) гуманістична психологія;
б) біхевіоризм;
в) психоаналіз.
5. Приведіть у відповідність основні етапи становлення та розвитку
психології як науки:
а) психологія як наука про поведінку;
б) психологія як наука про душу;
в) психологія як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми
психіки і поведінки;
г) психологія як наука про свідомість.
6.Сучасна психологія - це наука, яка вивчає:
а) закономірності розвитку психічних процесів;
б) механізми виникнення и розвитку психічних процесів;
в) закономірності та механізми виникнення, розвитку і функціонування психіки
як особливої форми життєдіяльності.
7. Психологія як наука розвинулася з:
а) медицини;
б) біології;
в) соціології;
г) філософії;
ґ) культурології.
8. Про те, що психіка людини включає в себе не лише свідомість, а й
підсвідомість, стверджує:
а) гуманістична психологія;
б) психоаналіз;
в) когнітивна психологія.
9. Стандартизованим випробуванням, яке передбачає використання
запитань чи завдань закритого типу, є...
а) спостереження;

б) бесіда;
в) тест.
10. Який вид експерименту зберігає зміст звичайної діяльності людини,
але створюються умови, за яких обов'язково викликається досліджуване
психічне явище:
а) констатуючий;
б) лабораторний;
в) природний.
11. Психологія в розробці питань опирається на дані...
а) філософії, біології, фізіології, хімії, соціології;
б) математики, політології, правознавства, історії;
в) фізики, політекономії, інформатики, маркетингу.
12. Про те, що психологія як наука повинна займатися не психічними
явищами, недоступними для наукового спостереження, а поведінкою,
стверджує:
а) гуманістична психологія;
б) біхевіоризм;
в) психоаналіз.
13. До складу психіки включають:
а) емоційно-вольові процеси, психічні властивості;
б) психічні процеси, психічні стани, психічні властивості;
в) пізнавальні процеси, емоційно-вольові процеси.
14. Предметом педагогіки як науки є...
а) вивчення наукових теорій провідних педагогів;
б) самовиховання особистості;
в) виховання, освіта та навчання особистості.
15. Про те, що основне завдання психології - це дослідження вирішальної
ролі знання і організації пізнавальних процесів, стверджує:
а) гуманістична психологія;
б) біхевіоризм;
в) когнітивна психологія.
16. Приведіть у відповідність основні етапи науково-практичних
психологічних досліджень:
а) інтерпретація даних;
б) проведення дослідження;
в) розробка методики;
г) конкретизація проблеми;
ґ) вивчення стану розробки широкої проблеми;
д) розробка гіпотези;
е) висновки і пропозиції.
17. Які методи передбачають відповідь піддослідного, що з'являється
внаслідок споглядання ним нечітких, неоднозначних стимулів?
а) соціометрічні дослідження;
б) опитування;
в) проективні методи;
18. Який метод виступає як засіб вивчення, аналізу та синтезу власних
вчинків і дій, порівняння своїх думок з думками інших людей?

а) самоспостереження;
б) спостереження;
в) експеримент

