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Формат екзамену: усний. 

 
 

Тривалість проведення –5,61. 

 
 

Максимальні кількість балів – 40 балів. 

 
 

Критерії оцінювання – 8-м тестових завдань, за кожну правильну відповідь 

по 5 балів. 

Перелік допоміжний матеріалів: якщо є – кейси, задачі, відео… 

 
 

Орієнтовний перелік питань: 

Приклади тестових завдань: 

Для якого типу психосоматичних захворювань характерні так синдроми: 

синдром понадкомпенсації, синдром краху, синдром гіперактивності? 

a. мігрень 

b. серцево-судинні захворювання 

c. гіпертиреоз 
d. алергії. 

 
 

Психосоматичні захворювання формуються внаслідок: 

Виберіть одну відповідь: 

a. хронічного стресу; 

b. фізіологічних особливостей; 
c. впливу оточуючих. 

 

Приклади практичних завдань: 

1.  Підберіть методи психотерапії при гіпотиреозі та обґрунтуйте ваш 
вибір. 

2.  Підберіть методику для виявлення механізмів психологічного захисту 

Підберіть методи психотерапевтичної роботи з хворими на анорексію. 

3. Підберіть методи психотерапевтичної роботи з хворими на булімію. 
4.  Підберіть методи психотерапевтичної роботи з хворими на ожиріння 

(наведіть приклади з книг, статей, кінофільмів). 

5. Підберіть методи психотерапевтичної роботи з хворими на гіпертиреоз. 
6.  Підберіть методи психотерапії при бронхіальній астмі. Обгрунтуйте свій 

вибір. 



7.  Підберіть методи діагностики особистості з психосоматичним 

захворюванням. 

8.  Поясніть використання Торонтської алекситимічної шкали в діагностиці 

психосоматичних захворювань. 

9.  Розкрийте використання проективних методик (тести Роршаха, Сонді, 

ТАТ, малюнкові проективні тести) для діагностики психосоматичних 

захворювань. 

10.  Обґрунтуйте використання особистісних опитувальників для діагностики 

психосоматичних захворювань. 

11.  Розкрийте та обґрунтуйте варіанти психотерапії при захворюваннях 

серцево-судинної системи. 

12.  Визначте до яких захворювань схильна людина гнівлива, з високою 

вимогливістю до себе та інших, не терпляча. Обґрунтуйте свою відповідь. 

13.  Визначте до яких захворювань схильна людина, що ніколи або майже 

ніколи не висловлює свої негативні почуття оточуючим. Поясніть свою 

відповідь. 

14.  Визначте до яких захворювань схильна людина критична, що звертає 

увагу на найдрібніші деталі, «застряє» на певній думці, полюбляє 

сперечатися з будь-якого приводу. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

 

Питання до іспиту з курсу «Психосоматика» 

15. Дайте визначення поняття „психосоматика”. 
16. Дайте визначення поняття «конверсійний симптом». 

17. Поясніть поняття «функціональний розлад». 

18. Дайте визначення понять «когнітивний дефіцит, емоційний дефіцит, 

мотиваційний дефіцит». 
19. Проаналізуйте історію виникнення вчення про психосоматичні 

захворювання. 

20. Внесок Ф. Александера, Ф. Данбар, А. Маслоу та ін. в розвиток теорії. 
21. Назвіть джерела емоційно обумовлених (психосоматичних) захворювань. 

22.  Підберіть найбільш близький до вашої професійної позиції 

психотерапевтичний підхід, поясніть свій вибір. Наведіть реальний приклад 

терапії за допомогою цього підходу (підібрати текст з книги, статті; відео і 

т.п.). 

23. Проаналізуйте модель відмови від віри в майбутнє Д. Енгеля та А. Шмале. 

24. Розкрийте модель початкового порушення М. Балінта. 

25. Розкрийте теорію “надбаної безпорадності” М. Селігмана. 

26. Дайте визначення поняття «надбана безпорадність». 

27.  Обгрунтуйте вплив алекситимії на розвиток психосоматичних 

захворювань. 

28. Дайте визначення поняття «алекситимія». 
29.  Назвіть захворювання, що входять до «чикагської сімки» 

психосоматичних захворювань. 



30.  Назвіть та обґрунтуйте основні критерії діагностики психосоматичних 

розладів. 

31.  Назвіть консультативну техніку, яка дозволяє клієнтові постійні 

коливання між обома полюсами психічної і соматичної сфер. 

32. Назвіть основні ознаки алекситимії. 

33. Розкрийте теорію «часткового самогубства» за К. Меннінгером. 

34. Обґрунтуйте модель боротьби за своє тіло Петера Куттера 

35. Розкрийте сутність моделі двохешелонної лінії оборони. 
36. Проаналізуйте концепцію десоматизації М. Шура. 

37.  Проаналізуйте теорію стресу Кенона та Г. Сельє. Обґрунтуйте доречність 

її використання щодо пояснення причин психосоматичних захворювань. 

38. Дайте визначення поняття «стрес». 

39. Розкрийте теорію відношень В.М. М’ясищева. 

40.  Назвіть напрям психології, який розглядає психосоматичні порушення як 

набуті в процесі навчання, неправильної адаптації: 

41. Поясніть поняття «десоматизація», «ресоматизація». 
42. Розкрийте стратегії поведінки при стресі. 

43. Дайте визначення поняття «копінг-стратегія». 

44. Розкрийте типи і стратегії копінг-поведінки та стилів поведінки. 
45. Розкрийте алгоритм проведення діагностичної бесіди. 

46. Обґрунтуйте значення скарг та анамнезу в психосоматиці. 

47.  Розкрийте значення соматичного симптому при психосоматичному 

захворюванні. 

48.  Назвіть психологічні тести, що використовуються в психосоматичній 

практиці. Обґрунтуйте доцільність їх використання. 

49.  Підберіть методи діагностики особистості з психосоматичним 

захворюванням. 

50.  Поясніть використання Торонтської алекситимічної шкали в діагностиці 

психосоматичних захворювань. 

51.  Розкрийте використання проективних методик (тести Роршаха, Сонді, 

ТАТ, малюнкові проективні тести) для діагностики психосоматичних 

захворювань. 

52.  Обґрунтуйте використання особистісних опитувальників для діагностики 

психосоматичних захворювань. 

53. Картина особистості при захворюваннях серцево-судинної системи. 
54.  Розкрийте та обґрунтуйте варіанти психотерапії при захворюваннях 

серцево-судинної системи. 

55.  Картина особистості при бронхіальній астмі (Наведіть приклади з книг, 

статей, кінофільмів). 

56.  Який внутрішній конфлікт є головним, внутрішньо особистісним 

конфліктом при гіпертонічній хворобі? 

57. Опишіть особливості особистості хворого при гіпертиреозі. 

58. Підберіть методи психотерапевтичної роботи з хворими на гіпертиреоз. 
59.  Розкрийте та обґрунтуйте психосоматичні особливості хворого при 

нервовій анорексії. 



60. Опишіть особливості особистості хворого при булімії. 

61. Опишіть особливості особистості хворого при ожирінні. 

62.  Розкрийте особливості психосоматичних розладів та методи їх 

психотерапії у дитячому віці. 

63. Картина особистості при психосоматичних порушеннях органів дихання. 
64.  Методи психотерапії, що застосуються при лікуванні психосоматичних 

захворювань органів дихання. 

65. Картина особистості при психосоматичному головному болі. 
66.  Підберіть методи терапії при психосоматичному головному болі. Поясніть 

свій вибір. 

67. Назвіть види головного болю, що відносяться до психосоматичних. 

68. Психосоматичні захворювання серцево-судинної системи. 
69.  Картина особистості при психосоматичних захворюваннях серцево- 

судинної системи. 

70.  Розкрийте особливості психотерапії при захворюваннях серцево-судинної 

системи. 

71.  Розкрийте особливості особистості при психосоматичних захворюваннях 

шлунково-кишкового тракту. 

72.  Обґрунтуйте особливості психотерапії при психосоматичних 

захворюваннях шлунково-кишкового тракту. 

73. Психосоматика дитячого віку: картина хвороби і методи психотерапії. 

74. Підберіть методику для виявлення механізмів психологічного захисту. 

75. Опишіть як виявляється «синдром понадкомпенсації». 

76. Опишіть як виявляється «синдром краху». 

77. Розкрийте основні положення інтегративної моделі здоров’я і хвороби 
Вайнера. 

78. Розкрийте   основні   положення моделі вегетативного неврозу Ф. 
Александера. 

79. Охарактеризуйте основні положення сучасної системно-динамічної 
концепції виникнення психосоматичних захворювань. 

80. Опишіть картину особистості при гіпотиреозі. 
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