ЗАВДАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ до МОДУЛЯ 9
“Дослідження міжособистісних відносин”
1. Усвідомлення взаємовідносин у групі вивчає:
 аутосоціометрія
 методика Т. Лірі
 референтометрія
 соціометрія
2. Про рівень згуртованості групи свідчить показник:
 КТВ
 ПДО
 СПК
 ЦОЄ
3. Яких із наведених далі стратегій поведінки в конфліктній ситуації немає в теорії К.
Томаса:
 вимогливість
 компроміс
 пристосування
 симбіоз
 суперництво
4. Узагальнені фактори за методикою Т. Лірі можна співвіднести з показниками:
 16 PF-опитувальника Р. Кеттела
 семантичного диференціалу Ч. Осгуда
 типами реакцій методики С. Розенцвейга
 шкал самооцінки тривожності Ч. Спілбергера
5. Обраховані показники домінування та дружелюбності за методикою Т. Лірі можуть
бути:
 і додатними, і від'ємними
 тільки від'ємними
 тільки додатними
6. Ідея проведення в групах процедур соціометрії належить:
 Марлоу Д.
 Мерілл А.
 Міллеру Дж.
 Морено Дж.
7. Зведені результати проведення соціометрії називаються:
 соціограма
 соціодрама
 соціокогнітивна таблиця
 соціоматриця
8. Величина d у соціометрії позначає кількість виборів:
 взаємних
 емоційних
 лімітованих
 отриманих
 усвідомлених

9. Соціометричні індекси бувають такі:
 групові
 матричні
 міжгрупові
 персональні
10. Виявлення емоційної експансивності членів групи забезпечується такою складовою
проведення соціометрії:
 непараметричністю процедури
 обрахунком індексів
 побудовою соціограм
 проведенням ділової гри
11. Психологічний клімат у групі можна вважати сприятливим, якщо ізольованих при
соціометрії виявлено не більше:
 5%
 10%
 15%
 20%
12. Соціометрія виявляє згуртованість групи:
 емоційну
 об'єктивну
 параметричну
 ціннісно-орієнтаційну
13. У методиці “Кольоропис” А Лутошкіна використовується кольорів:
 6
 7
 8
 9
14. Батьківські уявлення щодо необхідності дотримання дитиною суворої дисципліни
позначається у “Методиці діагностики батьківського ставлення” терміном:
 гіперактивність
 гіперопіка
 гіперсоціалізація
15. Якщо дитина дуже не любить свого сиблінга, ревнує до нього батьків, це може
проявитися у “Малюнку сім'ї” наступним чином:
 дитина намалює між собою і сиблінгом символічну перешкоду
 дитина не намалює себе
 дитина не намалює сиблінга
 імовірний будь-який із цих варіантів
16. Бажання батьків (можливо, неусвідомлене), щоби їхня дитина залишалася маленькою,
виявляє субшкала “Методики діагностики батьківського ставлення”:
 гіперсоціалізації
 дискримінації
 інвалідізації
 самоактуалізації
17. Тварина як член намальованої дитиною родини трактується зазвичай як:






комунікабельність дитини
любов до тварин
недостатність спілкування на рівних
тривожний настрій

18. Термін “аутосоціометрична методика” було запропоновано радянським психологом:
 Коломінським Я.
 Лубовським В.
 Менчинською Н.
 Насіновською О.
19. Як свідчать численні дослідження, найбільш поширеною у конфліктах є стратегія:
 компромісу
 пристосування
 співробітництва
 суперництва
 ухилення
20. Основним недоліком стратегії співробітництва при вирішенні конфлікту є:
 значні затрати сил і часу на порозуміння
 необхідність іти на поступки
 нехтування власними інтересами
 погіршення відносин з іншою стороною
 приховування проблеми.

