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Критерії оцінювання: 

Орієнтація на теоретичні і практичні знання з курсу; правильні 

відповіді на тестові  завдання. 
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І. Завдання теоретичного характеру 

1. Об'єкт клінічної психології та предмет професійної діяльності 

клінічного психолога. 

2. Методологічні принципи клінічної психології.  

3. Перша зустріч лікаря й хворого (етапи діагностичного процесу).  

4. Основні моделі побудови взаємин «лікар-хворий». 

5. Параметри невербальної поведінки, використовувані в 

психодіагностиці. 

6. Синдром емоційного вигоряння (стадії та їх основні 

характеристики). 

7. Психологічний вплив госпіталізації та виписки з стаціонару.  

8. Внутрішня картина хвороби. 

9. Механізми психологічного захисту (витиснення). 

10. Механізми психологічного захисту (заперечення). 

11. Механізми психологічного захисту (реактивні утворення). 

12. Механізми психологічного захисту (регресія). 

13. Механізми психологічного захисту (компенсація). 

14. Механізми психологічного захисту (проекція). 

15. Механізми психологічного захисту (заміщення). 

16. Механізми психологічного захисту (інтелектуалізація). 

17. Копінг-поведінка. 

18. Психологічні реакції хворих на захворювання: дисимуляція, 

агравація, анозогнозія, відхід у хворобу.  

19. Методи та завдання клініко-психологічних інтервенцій.  

20. Функції клініко-психологічних інтервенцій.  

21. Психологічна корекція.  

22. Психологічне консультування. 

 

ІІ. Завдання практичного характеру. 

1. Виключить необов’язковий компонент маніакального синдрому: 

2. Орієнтація у власній особистості порушена при: 

3. Для виразливої депресивної фази маніакально-депресивного 



психозу характерне усе перераховане, крім:  

4. До стану з високим ризиком виникнення суїциду віднесене усе 

перераховане, крім: 

5. Діагноз лавованої депресії можливо виставити на ґрунті усього 

перерахованого, крім: 

6. Проста депресія включає в себе наступні симптоми, крім:  

7. Суїцидальні тенденції у хворих  найбільш виразні на протязі 

доби:  

8. Назвіть ідей марення, найбільш специфічні при депресії:  

9. Для абстинентного синдрому при алкоголізмі характерні 

наступні симптоми, крім:  

10. Гіперметаморфоз частіше спостерігається при:  

11. Назвіть провідну патогенетичну ланку при формуванні 

хронічного алкоголізму: 

12. Вкажіть синдроми зміненої залежності від алкоголю: 

13. Вкажіть синдроми, які віднесені до змін алкогольної 

реактивності: 

14. Алкогольне марення ревнощів характеризується: 

15. Алкогольні психози розвиваються: 

16. Якщо при алкогольному делірії зменшується психомоторне 

збудження, мова заміщується буботінням, з’являється 

онейроїдне потьмарення свідомості, яке замінюється 

оглушенням, яке наближається до аменції, це свідчить про те, 

що розвивається клінічна картина: 

17. Астенічний синдром найбільш виражений при: 

18. До складного варіанту депресивного синдрому слід віднести 

все, крім:  

19. До простих варіантів маніакального синдрому слід віднести все, 

крім:  

20. Нав’язливі сумніви характеризуються усім, крім:  

21. Основні симптоми, що входять до обсесивного синдрому:  

22. Псевдогалюцинації відрізняються від дійсних:  

23. Псевдогалюцинації можуть бути: 

24. Ретроградна амнезія – це: 

25. До парамнезій слід віднести усі  розлади, крім:  

26. Яка з амнезій розвивається за законом Рібо:  

27. Який патологічний стан характеризується нерухомістю, яка 

розвивається під впливом імперативних галюцинацій:  

28. Гострий алкогольний параноїд є металкогольним психозом з 

перевагою в клінічній картині:  

29. В клінічних проявах алкогольного делірію присутнє усе, крім:  

30. Деліріозне порушення свідомості частіше спостерігається при: 

31. Вкажіть симптоми, які відображують динамику толерантності 

при 2 стадії хронічного алкоголізму: 

32. Які зміни форми сп’яніння спостерігаються при хронічному 

алкоголізмі? 

33. Вкажіть тип алкогольних амнезій: 

34. Вкажіть найбільш часту причину смерті при алкогольному 

делірії: 

35. Пацієнт нерухомий, при зміні положення його тіла, його форма 

зберігається продовж деякого часу. В даному випадку має 

місце: 

36. Для синдрому Кандинського-Клерамбо специфічним є: 

37. Пацієнт чує «голоси, які поступають до голови як із радіо», які 

наказують йому та погрожують помстою, якщо він не виконає їх 

наказів. У даному випадку має місце: 

38. До нав’язливих ритуалів слід віднести все, крім:  



39. Синдром деперсоналізації характеризуються усім 

перерахованим, крім:  

40. Сенестопатії характеризуються усім перерахованим, крім:  

41. Функціональні галюцинації виникають за умовами:  

42. Рефлекторні галюцинації це: 

43. Синдром Кандинського-Клерамбо включає в себе: 

44. Епізодично виникаюча блокада мислення має назву: 

45. Вкажіть термін, якій співпадає розпаду логічної структури 

мислення та граматичногї побудови мови:  

46.Вкажіть термін, якій співпадає розпаду логічної структури 

мислення без патології граматичної побудови мови:  

47. Злоякісна «люцидна» кататонія характеризується:  

48. Для сутінкових станів характерно все перераховане, крім:  

49. Назвіть провідні етіопатологічні фактори, які грають роль у 

розвитку хронічного алкоголізму: 

50. Марення переслідування характерне для: 

51.Ступень потьмарення свідомості при патологічному сп’янінні 

досягає рівню: 

52. В клінічній картині «класичного» delirium tremens 

спостерігається все, крім: 

53. Псевдоперверзії – це  

54. Екзгібіціонізм – це порушення: 

55. Що характерне для гострих психогенних шокових психозів? 

56. Яка загальна ознака трансвестизму:  

57. Назвіть найбільш значущу ознаку транссексуалізму:  

58.Тривога, що супроводжується сильним руховим збудженням це: 

59.Мислення, яким виражаються тільки зособисті бажання, що не 

зв'язано з реальним життям, захопленість своїми особистими, 

внутрішніми переживаннями це: 

60.Нові слова, створені хворим, часто шляхом комбінування 

складів, узятих з різних слів це: 

61.Рясна, багатословна, когерентна, логічна мова це: 

62.Порушення орієнтування лише в навколишньому це: 

63.Вимикання (відсутність) свідомості на кілька секунд, часток 

секунди це: 

64.Афект, якісно і кількісно не відповідній його причині це: 

65.Буркотливий, дратівливий, злісний і похмурий настрій з 

підвищеною чутливістю до будь-якого зовнішнього подразника, 

запеклістю і вибуховістю це: 

66.Втрата інтересу доусіх видів активності, що ранішробили 

приємність, і відхід від них це: 

67.Впсихіатрії виділяють негативні та позитивні симптоми 

шизофренії. Які слід віднести до негативних? 

68. Астенічний синдром  характеризується усім, крім:  

69. Ідеаторне гальмування при депресії характеризується усіма 

симптомами, крім: 



 


