ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
1. Перша психологічна лабораторія була заснована:
а) В.Вундтом;
б) у 1732 році;
в) для вивчення функцій свідомості;
г) усі відповіді правильні.
2. Яка відповідь є найбільш точною? Бiхевiоризм наполягає на:
а) неможливостi об'єктивного вивчення психiки;
б) користі концепції свідомості;
в) вiдповiдностi реакції до стимулу;
г) всі вiдповiдi неправильні.
3. Яке з наведених понять відповідає “Psyche” у стародавніх греків:
а) нервова система;
б) душа;
в) психіка;
г) свідомість.
4. Яке з тверджень передає зміст поняття “когнітивна карта”:
а) індивідуально–типічна схема організації пізнавальних процесів;
б) неусвідомлена установка, яка визначає динаміку розумових процесів;
в) просторова організація когнітивних процесів;
г) образ знайомого просторового оточення.
5. Відповідь на запитання про переживання, яка висловлена у термінах
зовнішніх об’єктів, а не в термінах власних відчуттів та їхніх якостей, має
назву:
а) екстерналізація;
б) раціоналізація;
в) помилка стимулу;
г) інтроспекція.
6. Експериментальна інтроспекція – це науковий метод, головний недолік якого
полягає в його суб’єктивності:
а) правильно;
б) неправильно.

7. Експерименти В.Вундта мали за мету вивчення функцій свідомості:
а) правильно;
б) неправильно.
8. Платон вважав, що душа кожної людини складається з 4 частин:
а) правильно;
б) неправильно.
9. Співвіднесіть ім'я вченого та проблеми, які він розробляв, поняття, які ввів у
науку:
А) В.Вундт
а) когнітивна карта
Б) У.Джемс
б) структура свідомості
В) Дж.Уотсон
в) оперантне обумовлювання
Г) І.П.Павлов
г) рефлекс
Д) Б.Скіннер
д) функції свідомості
Е) Р.Декарт
е) рефлексія
Є) Дж.Локк
є) структура поведінки
Ж) Н.Толмен
ж) класичне обумовлювання
10. Вставте необхідні слова:
Психіка – це особлива ... високоорганізованої матерії.
Перша психологічна лабораторія була заснована В.Вундтом у ... р.
Арістотель вважав, що розум (психіка) – це одна з ... тіла.

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 2
1. Згідно з гіпотезою О.М.Леонтьєва, критерієм появи зачатків психіки у
живих організмів є:
а) здатність до пошукової поведінки;
б) наявність чутливості;
в) здатність до гнучкого пристосування до середовища;
г) уміння “програвати” дію у внутрішньому плані.
2. З переходом організму з гомогенного середовища до матеріально
оформленого середовища предметів пов’язане виникнення:
а) подразливості;
б) чутливості;
в) чуттєвості;
г) почуттів.
3. Здатність вибірково й специфічно відповідати на життєво значущі
впливи середовища відповідно потребам обміну речовин та збереження
цілісності організму має назву:
а) реакція;
б) подразливість;
в) відображення;
г) чутливість.
4. Інстинктивна поведінка:
а) уроджена;
б) спрямована на виживання організму;
в) має спільні механізми в усіх біологічних видів;
г) всі відповіді правильні;
д) всі відповіді неправильні.
5. Імпринтинг:
а) може спрямовуватися на будь-який об’єкт;
б) виникає завдяки схрещуванню;
в) ніколи не згасає;
г) може актуалізуватися у будь-якому віці;
д) всі відповіді правильні;
е) всі відповіді неправильні.

6. Свідомість властива:
а) всім тваринам;
б) хребетним;
в) людиноподібним мавпам;
г) людині.
7. На стадії елементарної сенсорної психіки здійснюється відображення:
а) біологічних подразників;
б) окремих якостей предметів;
в) цілісних предметів;
г) відношень між предметами.
8. На стадії перцептивної психіки здійснюється відображення:
а) біологічних подразників;
б) окремих якостей предметів;
в) цілісних предметів;
г) відношень між предметами.
9. У якому з наведених відношень знаходяться пари понять:
А) психіка - Б) відображення;
А) свідомість - Б) відображення;
А) психіка - Б) свідомість;
А) соціальна форма відображення - Б) свідомість.
10. Вставте необхідні слова:
А) У людини та тварин відомий феномен ... – глибокої прихильності до
першого придатного предмету, який опинився в полі сприймання відразу ж
після народження.
Б) Тільки представники видів, які мають здатність до ...та набуття
навичок, можуть впоратися з новими ситуаціями й виробити нові форми
поведінки, що допомагають їм адаптуватися.
В) Поштовхом до виникнення свідомості була поява ... ... .

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 3
1. Зовнішніми проявами психічної діяльності людини є:
а) поза, міміка, інтонація;
б) установки;
в) відчуття;
г) очікування.
2. Виконання діяльності базується на психофізіологічних механізмах, які
вивчені у межах:
а) фізіології активності;
б) психоаналітичної теорії;
в) постулату безпосередності;
г) когнітивної психології.
3. Основною одиницею аналізу діяльності є:
а) операція;
б) дія;
в) мотив;
г) мета.
4. Усвідомлюваний результат, на досягнення якого спрямовано
діяльність, має назву:
а) потреба;
б) мотив;
в) мета;
г) задача.
5. Процес, спрямований на досягнення мети, має назву:
а) операція;
б) дія;
в) мотив;
г) навичка.
6. Спосіб, яким здійснюється дія в певних умовах, має назву:
а) навичка;
б) операція;
в) реакція;
г) рух.

7. Психологічну теорію установки розробив:
а) О.М.Леонтьєв;
б) Д.М.Узнадзе;
в) С.Л.Рубінштейн;
г) Л.С.Виготський.
8. Вперше положення теорії діяльності почав розробляти Д.М.Узнадзе.
а) правильно;
б) неправильно.

9. Основними видами діяльності людини є політична, спортивна,
художньо-естетична.
а) правильно;
б) неправильно.
10. Вставте необхідні слова:
Свідомість людини зароджується, розвивається та виявляється в ... .
Дія – це процес, спрямований на досягнення ... мети.
Взаємозалежне відображення мети та умов її досягнення має назву ... .

