
Завдання до атестації з курсу «Основи психології» 

1. Підготовка до поточних аудиторних занять  

1.1. Опрацювання теоретичних основ курсу (Вивчення текстів лекцій, 

обов'язкової та додаткової літератури тощо).  

1.2. Виконання домашніх завдань.  

1.3. Підготовка до практичних занять (підбір завдань до теми, методик, 

проведення методик та їх інтерпретація).  

1.4. Систематизація вивченого матеріалу перед проведенням підсумкового 

(семестрового) контролю.  

1.5. Обробка та інтерпретація результатів проведення методик. 

2. Вирішення тестових завдань за усіма темами 

ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ 

ТЕСТИ 

1. Реакція організму на подразнення, яка здійснюється за допомогою 

нервової системи – це: а) відчуття; б) рефлекс; в) збудження; г) реагування.  

2. Вища інтегруюча форма психіки, яка склалася в процесі 

суспільноісторичного розвитку під впливом трудової діяльності та 

постійного спілкування за допомогою мови – це: а) психіка; б) свідомість; в) 

самосвідомість; г) рефлекс.  

3. Психологія: а) це наука про виникнення i функціонування в діяльності 

індивідів психічного відображення реальності; б) це наука про 

закономірності, механізми i факти психічного життя людини i тварин; в) усі 

вiдповiдi правильні; г) усі вiдповiдi неправильні.  

4. Місце поєднання нервових клітин носить назву: а) синапс; б) дендрит; в) 

нейрон; г) аксон.  

5. Складна, вроджена форма поведінки тварин, що забезпечує задоволення 

їхніх життєвих потреб, – це: а) інстинкт; б) рефлекс; в) подразливість; г) 

чутливість.  

6. Вроджена біологічно зумовлена схильність до певної поведінки без участі 

мислення, навчання чи досвіду, що виникає як реакція на внутрішні чи 

зовнішні чинники, – це: а) ідеомоторика; б) персеверація; в) імпритінг; г) 

інстинкт.  

7. Складні видові форми поведінки тварин, організація і цілі яких генетично 

детерміновані, називаються: а) рефлексом; б) імпринтингом; в) інстинктом; г) 

подразливiстю.  

8. Вища форма психічного відображення, яка інтегрує всі інші форми 

відображення i властива лише людині, – це: а) мислення; б) самосвідомість; 

в) воля; г) пам’ять.  

9. Нервова клітина із відростками, що відходять від неї, називається: а) 

синапс; б) нейрон; в) аксон; г) дендрит.  

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ПСИХІКИ У ТВАРИН І ЛЮДСЬКОЇ 

СВІДОМОСТІ 

ТЕСТИ 

1. Складна, вроджена форма поведінки тварин, що забезпечує задоволення 

їхніх життєвих потреб, – це: а) інстинкт; б) рефлекс; в) таксис; г) навичка.  



2. Виконувана за допомогою нервової системи реакція організму у відповідь 

на подразник – це: а) відчуття; б) рефлекс; в) реагування; г) збудження.  

3. Інстинкт – це: а) вміння, набуті шляхом спроб i помилок; б) акт 

сприймання; в) стереотипна вроджена форма поведінки; г) результат 

научіння.  

4. Допсихiчна форма регуляції поведінки найпростіших тваринних організмів 

– це: а) таксиси; б) тропізми; в) імпритінг; г) чутливість.  

5. У яких формах здійснюється пристосування тварин, що мають 

ланцюжкову нервову систему, до середовища: а) лише у формі інстинктів; б) 

у формі простих безумовних рефлексів; в) у формі інстинктів і простих 

безумовних рефлексів; г) у формі безумовних і найпростіших умовних 

рефлексів.  

6. Здатність реагувати на біотично значущі об’єкти не в процесі 

безпосереднього контакту з ними, а на відстані (реакція на сигнал), завдяки 

чому організми можуть уникнути загрози для свого існування, або 

скористатися сприятливими умовами для життєдіяльності, – це: а) 

подразливість; б) навичка; в) здібність; г) чутливість.  

7. Допсихiчна форма регуляції поведінки найпростіших рослинних 

організмів – це: а) таксиси; б) тропізми; в) імпритінг; г) чутливість.  

8. Таксиси: а) елементарнi безпосереднi контактнi руховi реакції 

найпростiших органiзмiв; б) здатність реагувати на бiотично значущі об’єкти 

не в процесі безпосереднього контакту з ними, а на відстані (реакція на 

сигнал), завдяки чому організми можуть уникнути загрози для свого 

існування або скористатися сприятливими умовами для життєдіяльності; в) 

вид поведінки, що набувається твариною за життя i фіксується в 

iндивiдуальному досвіді; г) складна видова форми поведінки тварин, 

організація і цілі якої генетично детерміновані.  

9. Для тварин, які перебувають на сенсорній стадії розвитку психіки, 

характерними формами поведінки є: а) научіння; б) інстинкти; в) 

інтелектуальні форми поведінки; г) навички.  

10. Одноклітинним живим організмам властиві: а) перцепція; б) 

подразливість; в) чутливість; г) усі перелічені властивості. 

 11. Інтелектуальна поведінка властива: а) тваринам, які мають нервову 

систему; б) багатьом тваринам з розвиненою центральною нервовою 

системою; в) окремим тваринам; г) усім тваринам.  

12. Інтелектуальна форма поведінки тварин дає їм змогу: а) пристосовуватися 

до різних життєвих умов; б) узагальнювати всю отриману інформацію; в) 

відповідати на небезпечні впливи середовища; г) уникати небезпечних 

впливів середовища.  

13. Вроджена біологічно зумовлена схильність до певної поведінки без участі 

мислення, навчання чи досвіду, що виникає як реакція на внутрішні чи 

зовнішні чинники, – це: а) ідеомоторика; б) персеверація; в) імпритінг; г) 

інстинкт.  



14. Складні видові форми поведінки тварин, організація і цілі яких генетично 

детерміновані, називаються: а) рефлексом; б) імпринтингом; в) інстинктом; г) 

подразливiстю.  

15. Складна, вроджена форма поведінки тварин, що забезпечує задоволення 

їхніх життєвих потреб, – це: а) інстинкт; б) рефлекс; в) подразливість; г) 

чутливість.  

16. Здатність живого організму реагувати на біологічно значимі впливи 

середовища шляхом підвищення рівня своєї активності, зміни напряму і 

швидкості рухів: а) чутливість; б) подразливість; в) орієнтування; г) 

імпритінг.  

17. Вроджена біологічно зумовлена схильність до певної поведінки без участі 

мислення, навчання чи досвіду, що виникає як реакція на внутрішні чи 

зовнішні чинники, – це: а) ідеомоторика; б) персеверація; в) імпритінг; г) 

інстинкт.  

18. До основних форм відображення не відносять: а) психічне; б) фізичне; в) 

музичне; г) фізіологічне.  

ОСОБИСТІСТЬ 

ТЕСТИ 

1. Свідомий індивід з індивідуально виявленими своєрідними розумовими, 

емоційно-вольовими та фізичними властивостями, що включений в 

суспільно-корисну діяльність і займає певне місце в суспільному житті, – це 

характеристика: а) людини; б) особистості; в) індивіда; г) індивідуальності.  

2. Діяльнісний стан живих організмів як умова їхнього існування у світі – це: 

а) потреба; б) звичка; в) діяльність; г) активність. 

 3. Перше народження особистості відбувається в: а) 1 рік; б) 2-З роки; в) 14-

16 років; г) 18-21 рік.  

4. Вперше ми замислюємось над своїм місцем у суспільстві, над тим, хто ми 

є, в: а) дошкільному віці; б) молодшому шкільному віці; в) підлітковому віці; 

г) юнацькому віці.  

5. Сукупність цілеспрямованих, усвідомлених дій, що передбачають 

позитивний наслідок, задоволення власних i соціальних потреб, інтересів, 

складають: а) дiяльнiсть; б) спрямованість; в) дії; г) мотиви.  

6. Погляди особистості, які вiдповiдають рівню й свідомості, життєвим 

домаганням, – це: а) ідеали; б) переконання; в) мрії; г) потяги.  

7. Спонукання до діяльності, пов’язане із задоволенням потреб, у яких 

виявляється активність суб’єкта, – це: а) мотив; б) ціль; в) мета; г) звичка.  

8. Нестача, відсутність чогось, що порушує наш спокій i рівновагу, спонукає 

нас до діяльності, – це: а) мотив; б) спрямованість; в) бажання; г) потреба.  

9. Взірець, до якого прагне людина у своїй діяльності та поведінці, – це: а) 

мета; б) ціль; в) ідеал; г) ідол.  

10. Прагнення досягти цілей того ступеня складності, на який людина вважає 

себе здатною: а) рiвень домагань; б) самооцінка; в) самосвідомість; г) образ 

"Я".  

11. Сукупність стійких мотивів, що орієнтують дiяльнiсть особистості 

незалежно від ситуації; характеризується інтересами, нахилами, 



переконаннями, ідеалами, у яких виражається світогляд людини, - це: а) 

спрямованість; б) мотивація; в) мотив; г) потреба.  

12. Те, для чого працює, за що бореться людина, чого вона хоче досягнути у 

своїй діяльності, – це: а) спрямованість; б) мета; в) мотив; г) мотивація.  

13. Впертість дитини на 3 році життя, прагнення діяти самостійно, заяви "Я 

сам" пов'язані з: а) завищеною самооцінкою; б)заниженою самооцінкою; в) 

поганим характером; г) становленням самосвідомості.  

14. Особистість – це: а) носій індивідуально-своєрідних рис; б) поєднання 

психологічних особливостей людини, що утворюють її своєрідність, 

відмінність від інших людей; в) соціалізований індивід, який втілює 

найсуттєвіші соціально значущі властивості; г) одиничний представник 

людського роду.  

15. Підсистема структури особистості, яка виявляється у спілкуванні з 

іншими людьми і в якій особистісне виступає як прояв групових 

взаємовідносин, а групове – в конкретній формі проявів особистості: а) 

інтеріндивідна; б) інтроіндивідна; в) метаіндивідна; г) позаіндивідна.  

УВАГА 

ТЕСТИ 

1. Загальмовані, відносно слабші збудження порівняно з домінуючими О. 

Ухтомський називав: а) домінантними; б) непрямими; в) субдомінантними; г) 

незворотніми.  

2. Чи можлива інтелектуальна дiяльнiсть особистості без уваги? а) 

неможлива; б) можлива; в) можлива частково; г) всі відповіді правильні.  

3. Увага – це: а) психічний процес, який забезпечує сприйняття об’єкта; б) 

форма психічної діяльності людини, що виявляється у її спрямованості та 

зосередженості свiдомості на об’єкті, при одночасному абстрагуванні від 

інших; в) психічний пізнавальний процес, що виявляється у зосередженості 

на об’єкті, який має для людини актуальне значення; г) психічний стан 

зосередженості на актуальному об’єкті.  

4. Найефективнішою для навчального процесу є: а) мимовільна увага; б) 

довільна увага; в) післядовільна увага; г) усі відповіді правильні.  

5. Викресліть зайве: а) мимовільна увага; б) післядовільна увага; в) сенсорна 

увага; г) довільна увага.  

6. Концентрація уваги – це: а) можливість утримати в сфері уваги водночас 

кілька об’єктів; б) тривалість зосередження уваги на об’єкті; в) ступінь 

зосередження уваги на об’єкті; г) перенесення уваги з одного предмета на 

інший.  

7. Свідомо спрямоване зосередження особистості на предметах та явищах 

навколишньої дійсності, на внутрішній діяльності: а) мимовільна увага; б) 

післядовільна увага; в) внутрішня увага; г) довільна увага.  

8. Навмисне перенесення уваги з одного предмета на інший, якщо цього 

потребує діяльність: а) переключення; б) стійкість; в) відволікання; г) 

концентрація.  

9. Викресліть зайве: а) стійкість; б) відволікання; в) концентрація; г) 

домінанта.  



10. Тривалість зосередження на об’єктах діяльності: а) концентрація; б) 

стійкість; в) відволікання; г) переключення.  

11. Міра інтенсивності зосередження уваги на об’єктах, що є предметом 

розумової або фізичної діяльності: а) переключення; б) стійкість; в) 

концентрація; г) розподіл.  

12. Кількість об’єктів, які можуть бути охоплені увагою і сприйняті в 

найкоротший час: а) стійкість уваги; б) концентрація уваги; в) обсяг уваги; г) 

переключення уваги.  

13. Людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого. Це вказує на 

важливу закономірність уваги: а) стійкість; б) переключення; в) відволікання; 

г) вибірковість.  

14. Форма уваги, при якій вона спрямовується на аналіз діяльності психічних 

процесів, думок, переживань: а) зовнішня; б) внутрішня; в) довільна; г) 

мимовільна.. 

ВІДЧУТТЯ 

1.Відчуття, що несуть інформацію про стан внутрішніх органів: а) 

екстероцептивні відчуття; б) інтероцептивні відчуття; в) пропріоцептивні 

відчуття; г) температурні відчуття.  

2. Зниження чутливості аналізатора під впливом тривалої чи постійної дії 

подразника (стимулу) – це: а) адаптація; б) синестезія; в) сенсибілізація; г) 

взаємодія відчуттів.  

3. Суб’єктивне відображення окремих властивостей предметів i явищ 

навколишнього світу в корі головного мозку внаслідок їх безпосереднього 

впливу на наші органи чуття – це: а) сприймання; б) відчуття; в) увага; г) 

уява.  

4. Яке з наведених визначень відчуття є найбільш повним та правильним: а) 

відчуття є процесом опосередкованого відображення людиною особливостей 

предметів та явищ об’єктивного світу; б) відчуття є процесом 

безпосереднього відображення людиною предметів та явищ зовнішнього 

світу у їх взаємозв’язках та відношеннях; в) відчуття є відображенням у 

мозку людини окремих особливостей, якостей предметів та явищ об’єктивної 

дійсності внаслідок їх безпосереднього впливу на аналізатори; г) відчуття – 

це відображення мозком предметів та явищ у всій сукупності їх 

особливостей, коли вони безпосередньо діють на аналізатори.  

5. Відчуття виникають при: а) відсутності безпосереднього впливу стимулів; 

б) безпосередньому впливі фізичних стимулів; в) пошуковій діяльності 

індивіда; г) опосередкованому впливі психічних стимулів.  

СПРИЙМАННЯ 

ТЕСТИ 

1. Дівчина завмерла від подиву: лише тепер вона помітила коникастрибунця, 

який вдало сховався на соломинці, подібній за забарвленням до його тіла, 

став ніби її продовженням, замаскувався. Подібні явища відбуваються за 

принципом: а) цілісності; б) структурності; в) ілюзії; г) співвідношення фону 

та об’єкта.  



2. Викривлене сприймання реально існуючих предметів чи явищ називається: 

а) предметність; б) аперцепція; в) ілюзія; г) структурність.  

3. Яке з наведених визначень є найбільш повним та правильним: а) 

сприймання – це відображення найбільш суттєвих якостей та особливостей 

предметів у їх сукупності; б) сприймання – це синтез відчуттів; в) 

сприймання – це психічний процес відображення в мозку предметів та явищ 

у цілому, у всій сукупності їх особливостей при безпосередній дії на органи 

чуття; г) сприймання – це безпосереднє відображення людиною предметів та 

явищ зовнішнього світу.  

4. Яка закономірність сприймання проявляється в таких фактах: миску, яка 

стоїть на столі, ми сприймаємо як круглу, хоча її зображення на сітчатці ока 

має форму еліпсу; сніг ми сприймаємо білим i в рожевих променях 

вечірнього сонця, і в сутінках: а) аперцепція; б) константність; в) ілюзія; г) 

обдуманість.  

5. Яке з наведених визначень апперцепції є правильним: а) аперцепція – це 

негативний вплив попереднього досвіду на сприймання; б) аперцепція – це 

позитивний влив попереднього досвіду на сприймання; в) аперцепція – це 

залежність сприймання від попереднього досвіду людини; г) аперцепція – це 

залежність сприймання від об’єктивних особливостей об’єкта.  

6. Сприймання виникають при: а) відсутності безпосереднього впливу 

стимулів; б) безпосередньому впливі стимулів; в) пошуковій діяльності 

індивіда; г) опосередкованому впливі психічних стимулів.  

7. За формою існування матерії не виділяють наступний вид сприймання: а) 

сприймання болю; б) сприймання часу; в) сприймання простору; г) 

сприймання руху.  

8. Сприймання та відчуття: а) не пов’язані; б) іноді пов’язані; в) частково 

пов’язані; г) пов’язані.  

9. Здатність помічати в об’єктах малопомітні, але важливі для розуміння їх 

суті, ознаки: а) активність; б) спостережливість; в) рішучість; г) 

наполегливість.  

ПАМ’ЯТЬ 

ТЕСТИ 

1. Пригадування — це: а) відтворення, яке вимагає напруження нервових сил, 

вольових зусиль; б) відтворення при повторному сприйманні об’єкта; в) 

цільовий аналіз інформації; г) поновлення в пам’яті образів конкретних 

об’єктів, якi виникли у корі головного мозку в момент сприймання.  

2. Ви намагаєтеся відшукати потрібний термін під час перекладу статті у: а) 

сенсорній пам’яті; б) оперативній пам’яті; в) короткочасній пам’яті; г) 

довготривалій пам’яті.  

3. Процес відновлення інформації, повернення її із "сховища" у свідомість 

носить назву: а) запам’ятовування; б) вiдтворення; в) збереження; г) 

впізнавання.  

4. Неправильно названий основний процес пам’яті: а) запам’ятовування; б) 

зберігання; в) повернення; г) відтворення;  



5. За тривалістю утримання матеріалу, що запам’ятовується не виділяють: а) 

емоційну пам'ять; б) короткочасну пам'ять; в) довготривалу пам'ять; г) 

оперативну пам'ять. 

6. Яке з наведених визначень пам’яті є найбільш повним i правильним: а) 

пам’ять — збереження раніше придбаних вражень; б) пам’ять — це 

психічний процес використання раніше придбаного досвіду в практичній 

дiяльності; в) пам’ять — це заснована на відчуттях та сприйманнях здібність 

людини збагатити свій досвід; г) пам’ять — це здібність нервової системи 

набувати, зберігати та відтворювати досвід.  

7. "Знайомий стрибнув на пiднiжку трамвая i гукнув мені свій номер 

телефону. Я намагався скомбінувати цифри у значущу модель, та вони 

"розтанули" у закутках мозку через лічені секунди". Цифри залишаються в 

мозку протягом 15-25 секунд у: а) сенсорній пам’яті; б) семантичній пам’яті; 

в) короткочасній пам’яті; г) довготривалій пам’яті. 

8. Що є необхідною умовою ефективності мимовільного запам'ятовування? а) 

зовнішні умови; б) дієве ставлення до матеріалу, який входить у зміст 

діяльності; в) дія з предметом є необхідною умовою тільки при 

мимовільному запам'ятовуванні пізнавального матеріалу; г) продуктивність 

мимовільного запам'ятовування не залежить від дії з предметом.  

9. Час та кількість повторів, потрібних для запам'ятовування певного об'єму 

матеріалу – критерій: а) швидкості запам'ятання; б) точності запам'ятання; в) 

об'єму запам'ятання. г) самостійності запам'ятання.  

МИСЛЕННЯ 

ТЕСТИ 

1. Умовивід – це: а) форма мислення, що відображає зв’язки між предметами; 

б) форма мислення, при якій на основі кількох суджень роблять нове; в) 

процес мислення, визначення подібності та відмінності між предметами; г) 

мислительна операція, що полягає у поділі в думках складного об’єкта на 

окремі частини.  

2. Уявне відокремлення властивостей від об’єкта, виділення окремих його 

частин, елементів – це: а) синтез; б) узагальнення; в) аналіз; г) абстрагування.  

3. Поєднання окремих компонентів об’єкта в єдине ціле називається: а) 

аналізом; б) дедукцією; в) індукцією; г) синтезом.  

4. Абстрагування – це: а) поділ у думках складного об’єкта на окремі 

частини; б) миттєве усвідомлення розв’язання проблеми; в) уявне 

відокремлення істотних властивостей предмета від несуттєвих ознак; г) уявне 

згрупування предметів за загальними та істотними ознаками.  

5. Судження: "Київ – столиця України" є: а) загальним; б) одиничним; в) 

частковим; г) збірним. 

 6. Яке з наведених визначень поняття є правильним і точним: а) це форма 

мислення, є найбільш повним відображенням ознак предметів i явищ 

навколишнього світу; б) це форма мислення, яка відображає за допомогою 

слова сутність того чи іншого предмета; в) це форма мислення, яка являє 

собою узагальнення предметів та явищ навколишнього світу; г) це форма 



мислення, яка виражає за допомогою слова різні ознаки предметів та явищ 

об’єктивної дійсності.  

7. Аналіз, інтерпретація та інтеграція стимулів в єдиний цілісний образ – це: 

а) сприймання; б) мислення; в) відчуття; г) пам’ять.  

ТЕМПЕРАМЕНТ 

ТЕСТИ 

1. За І. П. Павловим, холеричний темперамент характеризується: а) силою, 

врівноваженістю, інертністю нервових процесів; б) силою, врівноваженістю, 

рухливістю нервових процесів; в) силою, неврівноваженістю, рухливістю 

нервових процесів; г) слабкістю, неврівноваженістю, інертністю нервових 

процесів.  

2. Встановіть ступінь зв’язку між темпераментом і характером особистості: а) 

зв’язку між ними немає, це незалежні властивості; б) по суті це тотожні 

властивості; в) зв’язок є, і він тісний; г) зв’язок дуже слабкий.  

3. Здатність нервової системи витримувати великі навантаження – ця 

характеристика називається: а) силою; б) активністю; в) рухливістю; г) 

врівноваженістю.  

4. Якому типу темпераменту відповідає сильний тип нервової системи, що 

характеризуєтеся неврівноваженістю процесів збудження і гальмування: а) 

холерик; б) флегматик; в) сангвінік; г) меланхолік.  

5. Індивідуальне поєднання стійких психічних особливостей особистості, що 

визначають типові для неї способи поведінки і життєдіяльності в конкретних 

ситуаціях – це: а) характер; б) темперамент; в) спрямованість; г) здібності.  

6. За І. П. Павловим, флегматичний темперамент характеризується: а) силою, 

врівноваженістю, інертністю нервових процесів; б) силою, врівноваженістю, 

рухливістю нервових процесів; в) силою, неврівноваженістю, рухливістю 

нервових процесів; г) слабкістю, неврівноваженістю, інертністю нервових 

процесів.  

7. У людей з яким типом темпераменту найважче виробити такі якості, як 

витримка і самоконтроль: а) у меланхоліка; б) у сангвініка; в) у флегматика; 

г) у холерика.  

8. До індивідуально-психологічних особливостей особистості не належить: а) 

спрямованість; б) темперамент; в) характер; г) сприймання.  

9. Якому типу темпераменту відповідає сильний тип нервової системи, що 

характеризуєтеся врівноваженістю та інертністю процесів збудження і 

гальмування: а) холерик; б) флегматик; в) сангвінік; г) меланхолік.  

10. Якому типу темпераменту відповідає слабкий тип нервової системи, що 

характеризується слабкістю процесів збудження і гальмування: 63 а) 

холерик; б) флегматик; в) сангвінік; г) меланхолік.  

ХАРАКТЕР 

ТЕСТИ 

1. На основі характеристики визначте тип акцентуації характеру. "Майже 

завжди вирізняється добрим та навіть трохи піднесеним настроєм, високим 

життєвим тонусом, енергійністю; спостерігається постійне прагнення до 

лідерства, зокрема неформального; висока комунікабельність – з 



нерозбірливістю у виборі знайомств; легко адаптується до нових умов; дуже 

погано переносить самотність, розмірений режим, одноманітне оточення, 

монотонну справу; для такої особистості властиві переоцінка своїх 

можливостей та надмірно оптимістичні плани на майбутнє": а) шизоїдний; б) 

гіпертимний; в) циклоїдний. г) істероїдний.  

2. Вкажіть на правильну тезу щодо формування характеру. Він є: а) 

вродженим; б) набутим; в) більше набутим, ніж вродженим; г) більше 

вродженим, ніж набутим.  

3. Сукупність основних, найбільш стійких якостей особистості, що 

сформувалися впродовж життя i виявляються в діях, вчинках та поведінці, - 

це: а) темперамент; б) спрямованість; в) характер; г) здібності.  

4. Відношення до людей, до діяльності, приватної власності, а також 

відношення до себе входять до структури: а) характеру; б) діяльності; в) 

свідомості; г) здібностей.  

5. Вкажіть, в якому рядку названі лише компоненти структури характеру: а) 

спрямованість темперамент, воля, емоції, здібності; б) спрямованість, воля, 

емоції,темперамент, мотивація; в) спрямованість, переконання, розумові 

риси, емоції, самосвідомість; г) спрямованість, розумові риси, воля, 

емоції,темперамент.  

6. Повнота характеру – це: а) всебічний розвиток основних його структурних 

компонентів: розумових, моральних, емоційно-вольових; б) твердість і 

незалежність особистості в її прагненнях і переконаннях, у боротьбі за 

досягнення окреслених цілей; в) енергійні дії, завзяття та активність в 

діяльності, боротьба за доведення справи до кінця, незважаючи на різні 

перешкоди; г) єдність усіх компонентів характеру.  

7. Яке з наведених нижче тверджень щодо формування характеру є найбільш 

точним: а) характер залежить від оточення, в якому людина живе; б) 

сформований характер людини не піддається корекції; в) характер 

формується до 5 років; г) характер формується та проявляється в діяльності 

та спілкуванні, залежить від світогляду людини.  
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