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Формат екзамену: усний. 

 

Тривалість проведення – 5,94. 

 

Максимальні кількість балів – 40 балів. 

 

Критерії оцінювання:  

1 теоретичне питання – 15 балів; 

2 теоретичне питання – 15 балів; 

3 практичне питання – 10 балів. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Дайте визначення патопсихології як науки. 

2. Предмет та об’єкт патопсихології. 

3. Обґрунтуйте відмінність між термінами «патопсихологія» та 

«психопатологія». 

4. Співвідношення патопсихології з загальною психологією, 

психотерапією, невропатологією, психіатрією. 

5. Співвідношення патопсихології з суміжними дисциплінами. 

6. Історія розвитку патопсихології як науки. 

7. Завдання патопсихології. 

8. Передумови виділення патопсихології в самостійну галузь 

психологічного знання. 

9. Охарактеризуйте особливості патопсихологічного дослідження. 

10. Принципи побудови патопсихологічного дослідження.  

11. Методи патопсихологічного дослідження. 

12. Збір психологічного анамнезу як метод патопсихологічного 

дослідження. 

13. Аналіз біографії як метод патопсихологічного дослідження. 

14. Клінічне інтерв’ю як метод патопсихологічного дослідження. 

15.  Бесіда як метод патопсихологічного дослідження. 

16. Тестування як метод патопсихологічного дослідження. 

17. Проективні методи у патопсихологічному дослідженні. 

18. Розлади відчуттів. 

19. Розлади сприйняття: ілюзії, галюцинації. 

20. Класифікація галюцинацій. 



21. Види порушень пам’яті.  

22. Поняття про увагу та порушення уваги.  

23. Діагностика порушень уваги. 

24. Поняття про мислення. Класифікація прушень мислення. 

25. Порушення операційної сторони мислення.  

26. Розлади мислення за формою (спотворення формування суджень і 

умовиводів). 

27. Розлади мислення за темпом. 

28. Розлади мислення за змістом (патологія ідей): нав'язливі ідеї,  надцінні 

ідеї. 

29. Розлади мислення за змістом: маячні ідеї. Классифікація маячних ідей. 

30. Порушення розумової працездатності. 

31. Діагностика мислення. 

32. Поняття про емоції.  Види порушень емоційної сфери 

33. Патологічне посилення емоцій.  

34. Патологічне послаблення емоцій. 

35. Поняття про волю. Психологічна структура вольової дії. 

36. Патологічні зміни вольової сфери особистості. 

37. Поняття про характер. Види порушення характеру. 

38. Поняття про психопатії. 

39. Акцентуації характеру людини. 

40. Види класифікацій акцентуацій характеру. 

41. Змішані типи акцентуацій. 

42. Класифікації акцентуацій характеру за А. Е. Личко. 

43. Відмінні ознаки акцентуацій від психопатій.  

44. Відмінності розуміння свідомості в психіатрії та психології.  

45. Критерії потьмареної свідомості. 

46. Психологічна характеристика порушення свідомості: оглушення.  

47. Психологічна характеристика порушення свідомості: онейроід.  

48. Психологічна характеристика порушення свідомості: делірій. 

49. Психологічна характеристика порушення свідомості: сутінки.  

50. Порушення самосприйняття. Деперсоналізація. 

 

51. Визначте тип акцентуації (за А.Є.Лічко) за описом, доповніть 

характеристику 1-2 ознаками: відрізняється невгамовністю, рухливістю, 

товариськістю, схильністю до пустощів, непосидючістю, піднесеним 

настроєм, йому властива переоцінка власної особистості, тяга до компаній, 

часом асоціальних. 

52. Визначте тип акцентуації (за А.Є.Лічко) за описом, доповніть 

характеристику 1-2 ознаками: підвищений самоаналіз і самобичування, 

боязкість, тривожна недовірливість, «розумова жуйка», нав'язливі стани 

страху, моторна ніяковість і нерішучість. 

53. Визначте тип акцентуації (за А.Є.Лічко) за описом, доповніть 

характеристику 1-2 ознаками: роздвоєність, замкнутість, емоційна 
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холодність, труднощі в міжособистісних стосунках, схильність до химерною 

фантазії, «філософської інтоксикації», незграбність і химерність в 

психомоторній сфері. 

54. Визначте тип акцентуації (за А.Є.Лічко) за описом, доповніть 

характеристику 1-2 ознаками: злісна гнівливість і жорстокість у поєднанні з 

ощадливістю, педантизмом і акуратністю, підвищеною ревнивістю, 

прагненням до владарювання.  

55. Визначте тип акцентуації (за А.Є.Лічко) за описом, доповніть 

характеристику 1-2 ознаками: основна харатеристка типу – імпульсивність 

вчинків. 

56. Визначте тип акцентуації (за А.Є.Лічко) за описом, доповніть 

характеристику 1-2 ознаками: коливання настрою: період підйому з 

активністю, жартівливо, схильність до алкоголізації (до 1-2 тижнів) може 

змінюватися зниженням настрою до ступеню, що не доходить проте до 

істинної депресії. 

57. Визначте тип акцентуації (за А.Є.Лічко) за описом, доповніть 

характеристику 1-2 ознаками: крайня нестійкість настрою, мінливого від 

незначного приводу. Це люди настрою, одномоментної примхи, чуйні до 

знаків уваги, прив'язані до рідних і близьких. 

58. Визначте тип акцентуації (за А.Є.Лічко) за описом, доповніть 

характеристику 1-2 ознаками: вразливі,з тягою до інтелектуально-естетичних 

захоплень, переживань з приводу своєї неповноцінності. 

59. Визначте тип акцентуації (за А.Є.Лічко) за описом, доповніть 

характеристику 1-2 ознаками: примхливі, дратівливі, з поганим сном і 

апетитом, іпохондричністю. 

60. Визначте тип акцентуації (за А.Є.Лічко) за описом, доповніть 

характеристику 1-2 ознаками: егоцентризм, прагнення будь-що-будь 

звернути на себе увагу; люблять вислуховувати тільки похвалу на свою 

адресу. Почуття їх неглибокі, воля ослаблена. 

61. Визначте тип акцентуації (за А.Є.Лічко) за описом, доповніть 

характеристику 1-2 ознаками: розчинення особистості в оточуючих, 

мімікрують під оточеняя, тому, потрапивши в хороший мікросоціальний 

колектив, можуть стати виконавчими працівниками, в іншому випадку - 

порушують норми поведінки «за компанію» спиваються. 

62. Визначте тип акцентуації (за А.Є.Лічко) за описом, доповніть 

характеристику 1-2 ознаками: легка подкорюваність, безініціативність. Ці 

особи часто потрапляють в сумнівні компанії, схильні до делінквентної 

(такої, що відхиляється) поведінки, азартних ігор, задоволень, дозвільного 

неробства. 

63. Назвіть розлад, який характеризується різким підвищенням порога всіх 

зовнішніх подразників, З усього потоку інформації викликають відповідні 

реакції тільки ті подразники, сила яких перевищує звичайний для людини 

поріг сприйняття. В результаті цього більша частина вражень від 



навколишньої дійсності втрачається. Хворі відповідають на питання як би 

"спросоння", складний зміст питання не осмислюється. 

64. Назвіть розлад, який характеризується помилковим орієнтуванням в 

навколишньому,  напливами яскравих уявлень, обривками спогадів що 

безперервно виникають, стійкими ілюзіями і галюцинаціями, маревними 

ідеями; хворі говіркі. 

65. Назвіть розлад, який характеризується раптовим початком, нетривалістю і 

настільки ж раптовим припиненням, нерідко закінчується глибоким сном; 

хворі зберігають можливість виконання автоматичних звичних дій.  

66. Назвіть розлад, який характеризується химерною сумішшю відображення 

реального світу і рясно спливаючих у свідомості яскравих чуттєвих уявлень 

фантастичного характеру; при виході з цього стану хворий зберігає в пам'яті 

свої фантастичні переживання, але амнезує реальні події. 

67. Назвіть розлад, який характеризується поступовим збіднення тонких 

емоційних реакцій, зникненням естетичних, моральних, етичних, 

інтелектуальних почуттів. Хворий втрачає здатність до співпереживання, 

делікатність, проявляє грубу безцеремонність, емоційну холодність, 

байдужість і байдужість до долі найбільш близьких людей. 

68. Назвіть розлад, який характеризується відсутністю всяких бажань і 

повною байдужістю до оточуючих і до себе. Хворі не тільки втрачають 

інтерес до подій зовнішнього світу (не читають, не дивляться телепередачі, 

не слухають радіо), але і абсолютно байдужі до свого власного стану, стають 

неохайними. 

69. Назвіть розлад, який характеризується бурхливою емоційною реакцією 

гніву або люті, що виникає у відповідь на незначні подразники і 

супроводжується агресивними діями на подразник. 

70. Назвіть розлад, який характеризується вкрай високою дратівливістю і 

афектом злоби, вираженими раптовими безпричинними спалахами руйнівних 

дій і агресії до оточуючих. Якщо агресія з якихось причин не може 

реалізуватися назовні, вона направляється на себе. 

71. Назвіть розлад, який характеризується тим, що хворий з незначного 

приводу вкрай легко переходить від плачу до сміху і, навпаки, від розчулення 

до гніву. Він не може без сліз читати сентиментальний роман, дивитися старі 

довоєнні або військові фільми. 

72. Назвіть розлад, який характеризується тим, що людині абсолютно все 

подобається, життя при цьому здається суцільним ланцюгом безтурботних 

радощів і безтурботних задоволень, всі проблеми вирішувані. Все 

навколишнє сприймається ніби через рожеві окуляри, позитивно 

сприймаються навіть негативні і трагічні події. 

73. Назвіть розлад, який характеризується почуттям відчуженості від самого 

себе, власні дії сприймаються ніби з боку і супроводжуються відчуттям 

неможливості керувати ними, аж до описів «живу як в акваріумі або під  




