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Тривалість проведення: 2 години. 

Форма проведення: письмова, студентам пропонується виконати тестові 

завдання різних типів. 

Опис  

Іспит із навчальної дисципліни  «Психологія та соціологія комунікації» 

проводиться в тестовій формі на платформі ЕНК 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16733  

Студентам / студенткам  пропонується виконати 40 тестових завдань 

закритого типу, а саме: 

1) багатоваріантні завдання з вибором однієї правильної відповіді, 

2) завдання типу «Правильно / Неправильно». 

Правильне виконання кожного з 40 тестових завдань оцінюється 1 балом.  

 

Максимальна кількість балів — 40. 

 

Критерії оцінювання 

Тестові завдання враховують як знання студентів, так і вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних задач. 

● знання теоретичного матеріалу; 

● ґрунтовна обізнаність із працями соціологів та медіасоціологів, 

наявних у списку для самостійної роботи; 

● термінологічна коректність; 

● здатність до обґрунтування висновків; 

● вміння швидко й оперативно аналізувати інформацію.  

● навички критичної оцінки інформаційного продукту. 

 

 

 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16733


40-38 — відмінний рівень знань (умінь) у межах обов'язкового матеріалу з, 

можливими, незначними недоліками 

37-35 — достатньо високий рівень знань (умінь) у межах обов'язкового 

матеріалу без суттєвих грубих помилок 

34-30 — в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок 

29-25 — посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 

24-20 — мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

19-1 — незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання 

 

 

 

Орієнтовний перелік  тематичних питань для тестових завдань 

 

1. Визначити стадії розвитку суспільства за О.Тоффлером.  

2. Проаналізувати, які риси інформаційного суспільства притаманні 

сучасній Україні. Пояснити, як реалізується у сучасному суспільстві  

«медіалізація» (Д. Матісон). 

1. З’ясувати ключові проблеми, які аналізуються в медіасоціології.   

2. Дослідити, які можливі форми взаємодії  соціології і масмедіа. 

3. Пояснити, яким чином здійснюється моделювання соціальної 

реальності за допомогою ЗМК і теорія К. Г. Юнга.  

4. Знайти архетипні образи у медіатекстах.   

5. Простежити архетипні патерни політичної риторики у масмедіа. 

6. З’ясувати, як  ЗМІ формують  «суспільство переживань».   

7. Довести, що телепередачі впливають  на активацію людини.  

8. Продемонструвати на власних прикладах, як впливає медіанасильство 

на телеглядачів, застосовуючи теорію Джорджа Гербнера.  

9. З’ясувати рівень медіанасильства у різних країнах і порівняти їх з 

Україною.   

10. З-поміж багатьох гіпотез соціологів щодо впливу телебачення на 

агресивну поведінку людини обрати одну і довести, що саме вона 

правомірна, посилаючись на власні медіаприклади.  

11. Проілюструвати на власних прикладах концепцію  соціально 

відповідальних медіа.  

12. Проаналізувати таке явище, як сексуалізація медіа, з’ясувати його 

причини і наслідки, посилаючись на фундаментальне дослідження 

Дебри Л. Мерскін.   

13. Простежити взаємозв’язки ЗМІ і просоціальної поведінки, 

посилаючись на   соціологічні дослідження.  

14. Виявити через дискурс-аналіз дискримінаційні меседжі у медійних 

матеріалах.   

15. Проаналізувати законодавчу базу України щодо недопущення 

розповсюдження у рекламі будь-яких проявів дискримінації.  



16. Довести багатозначність поняття  «Комунікатор».  

17. Проаналізувати принципи типології  ЗМІ.   

18. Проаналізувати медійні матеріали, які можна охарактеризувати як 

гендерночутливі.    

19. Знайти і проаналізувати сексистські матеріали у ЗМІ, пояснити 

причини їх появи.   

20. Дослідити мовний сексизм у публіцистичних текстах і з’ясувати, що 

таке  гендерна метафора. 

21. Проаналізувати рекламні матеріали, які містять об’єктивацію людини.  

Проілюструвати, як конструюється образ моделі.   

22. Проаналізувати контрапункти праці З. Баумана «Індивідуалізоване 

суспільство» і з’ясувати його думку про  деякі телевізійні шоу.  

23. Простежити реалізацію теорії З. Баумана  «Глобалізація. Наслідки для 

людини і суспільства» у сучасному світі.  

24. Довести актуальність розвідки Д.Матісона «Рекламний дискурс. 

Спроба продати “між рядків”».  

25. Пояснити плюси і мінуси анкетування як соціологічної процедури. 

Вимоги до анкети. 

26. Пояснити плюси і мінуси соціологічного  інтерв’ю. 

27. Проаналізувати ефективність методів фокус-груп і фокусованого 

«глибинного» інтерв’ю.  

28.  Довести ефективність методу спостереження. Невключене / включене 

спостереження. 

29. Проаналізувати доцільність проведення соціального експерименту.  

30. Пояснити правила розміщення соціологічних даних в інформаційних 

матеріалах. 

31. Назвіть основні функції спілкування, охарактеризуйте їх. 

32. Назвіть основні напрями, галузі психології. Назвіть критерії (ознаки), 

на основі яких виділяють галузі психології. 

33. Класифікуйте систему психічних явищ, які вивчаються психологами. 

34. Проаналізуйте відмінності між психічними властивостями, з одного 

боку, та психічними станами, з іншого. 

35. Знайдіть спільні й відмінні риси у змісті понять: «психіка», «індивід», 

«особистість», «особа». 

36. Представники яких установ, організацій, професій, галузей  найбільше 

проводять  психологічні дослідження в Україні? Опишіть конкретні 

кроки, необхідні для пошуку експерта-психолога з певної вузької 

теми. 

37. Проаналізуйте систему методів психології. 

38. Знайдіть спільні й відмінні риси у змісті понять: «мотив», «стимул», 

«потреба». 

39. Охарактеризуйте психічні механізми референтності, опишіть засоби 

використання референтних осіб і груп у рекламі та зв’язках з 

громадськістю. 



40. Що таке соціальний стереотип, яким чином це явище 

використовується в рекламі та зв’язках з громадськістю? 

41. Охарактеризуйте біхевіоризм як підхід до вивчення людей. 

42. Проаналізуйте ідеї Альфреда Адлера та їх можливе застосування в 

побудові комунікації з цільовими аудиторіями. 

43. Проаналізуйте ідеї Карла Роджерса та їх можливе застосування в 

побудові комунікації з цільовими аудиторіями.  

44. Опишіть систему шкал, за якими Карл Юнг характеризував 

індивідуальні психічні особливості, диференціював індивідів. 

45. Проаналізуйте ідеї Джуліана Роттера та їх можливе застосування в 

побудові комунікації з цільовими аудиторіями.  

46. Опишіть типи характерів, запропоновані Еріхом Фроммом. 

47. Опишіть типи акцентуації характеру, запропоновані Карлом 

Леонгардом. 

48. Охарактеризуйте відмінності між типологією акцентуації характеру 

запропонованою Карлом Леонгардом, і типологією акцентуації 

особистості, запропонованою Андрієм Личком. 

49. Охарактеризуйте  типи особистості за професійною спрямованістю, 

згідно з типологією Євгена Климова. 

50. Охарактеризуйте  класифікацію індивідів за їхніми  комунікативними 

особливостями, відповідно до сенсорної типології. 

51. Назвіть психологічні концепції, галузі, напрями, в яких одним з 

найважливіших предметів психологічного вивчення є соціальна група.  

52. Проаналізуйте найпоширеніші причини формування лідерства, 

опишіть основні типи лідерів. 

53. Використовуючи ту чи іншу психологічну типологію індивідів, 

опишіть 2–3 методи прийняття групового рішення.  

54. Використовуючи ту чи іншу психологічну типологію груп, опишіть 2-

3 методи прийняття групового рішення. 

55. Як  пов’язані між собою метод прийняття рішення, з одного боку, та 

мета й особливості зовнішнього середовища, в якому перебуває 

група?  

56. Назвіть основні критеорії (ознаки), за якими класифікуються соціальні 

групи у психології. 

57. У чому полягає соціометричний метод Якоба (Джейкоба) Морено? Як 

можна застосувати його  в рекламі та зв’язках з громадськістю: 

58. Як пов’язані між собою цінності та індивідуальні мовленнєві 

особливості індивіда? 

59. Що таке психограма посади? Як і для чого вона складається? 

60. Що таке психограма продукту? Як і для чого вона складається? 

61. Що необхідно для проведення ґрунтовного психологічного 

тестування? 

62. Опишіть 3–4 тестові методики, які широко використовуються у 

психологічному діагностуванні. 



63. Опишіть приклад ситуації, в якій, на основі відомостей про соціально-

демографічні характеристики групи, ви можете зробити обґрунтоване 

припущення про соціально-психологічні особливості цієї групи та 

використати це припущення для створення рекламного повідомлення, 

спрямованого на цю групу.    

64. Запропонуйте 4–5 психічних явищ, на яких ґрунтується ефективність 

використання інфлюенсерів у рекламі та зв’язках з громадськістю. 

Аргументуйте, наведіть приклади. 

65. Використовуючи 3–4 психологічні підходи, напрями, концепції, 

проаналізуйте будь-яке рекламне або PR-відео.  

 

Приклад тестового завдання на іспиті 

 

 Чоловіки в рекламі частіше діють, а ось жінки – ні, вони  лише 

прикрашають. І. Гоффман назвав це явище «функціональною….».   

А ієрархією 

Б поляризацією 

В об’єктивацією 

Г нерівністю         

 

 

 

Екзаменатор                       доцент Афанасьєв І. Ю. 

Завідувач кафедри                      професор Новохатько Л. М. 


