
МК до «Клінічної психології» 
 

1.Предмет клінічної (медичної) психології. Підходи до визначення предмету в психології та 

медицині. Класифікація. Розділи клінічної (медичної) психології. Кл.психологія як результат 

розвитку двох напрямків експериментальної психології: у медицині та загальної психології 

(70-роки ХХ ст.). 

2. Соматопсихологія. Психосоматика. Три групи психосоматичних захворювань.  

3. Характеристика І – ІУ етапів розвитку кл.психології за схемою: Назва етапів. Парадигма. 

Період часу. Природа душевно-хворих, допомога при душевних розладах. 

4.Протиставлення багатомірного та одномірного підходів. Принципи клінічної психології: 

загальні та альтернативні. 

5. Поняття «біль» та її функції. Характер болю. Фактори, що зумовлюють реакції на 

біль. Фактори ризику для формування хронічної хвороби з відчуттям болю. 

6. Поняття «невроз» у поглядах різних авторів (Куллен, Фрейд, Павлов, Кречмер, 

М’ясищев, Карвасарський) та напрямків психології. 

7. Поняття «негативна діагностика». Класифікації неврозів (традиційні та 

сучасні). Класифікації неврозів за різними критеріями (7 груп). Позитивні критерії 

діагностики неврозів. Класифікація за М'ясищевим. Зв'язок форми неврозу з типом 

внутрішнього конфлікту. Неврот. реакція – стани – розвиток. Сучасний патоморфоз неврозів 

(основні характеристики). Основні диференціально-діагностичні ознаки конверсійних 

розладів.  

8.Відмінності між поняттями: Неврози, Психози, Психопатії, Непсихотичні розлади, 

Психотичні розлади, Невротичний розвиток, Психопатичний розвиток, Пограничні (межові) 

розлади, Неврозоподібні розлади, Розлади особистості, Психосоматичні розлади, 

Акцентуації характеру, Патохарактерологічні розлади, Дисоциативні розлади, Соматоформні 

розлади, Конверсійні розлади, Псевдоневрологічні розлади, Патологічний характер, 

Особистісна аномалія, Розлади , що супроводжуються антисоціальною поведінкою. 

9.Структура групи «Порушення, що пов’язані зі стресом та соматоформні порушення (F4) за 

МКБ-10. Характеристика особливостей фізичного та психічного стану при тривожно-

фобічних розладах (F40); панічних розладах (F41); обсесивно-компульсивних розладах 

(нав’язливих – F42). 

10.Психосоматичний симптом як результат конверсії. Дисоціативні (конверсійні) порушення 

– F44. Поняття конверсія. Конверсійна модель Фрейда. Перехід енергії лібідо у соматичну 

сферу. Симптом як засіб виразу внут.конфліктів (сенсорні, моторні, вегетативні). Механізм 

дисоціації. 



11.Порушення довільної моторики (паралічі та мовлення), психогенні порушення чутливості, 

локалізовані болі. 

12. Соматоформні порушення (F45). Неврастенія. Деперсоналізація. Дереалізація. 

13.Афективні порушення настрою – F3. Манії. Перебіг афективних порушень. 

14. Афективні порушення настрою – F3. Депресії. Перебіг афективних порушень. 

15. Особистісні розлади (відмінності між старою назвою за Б.В.Зейгарник та сучасним 

змістом). Розлади особистості (нова назва за МКХ-10): «Розлади зрілої особистості і 

поведінки у дорослих» – F6 (психопатії). Два підходи до описання типів розладів 

особистості: 1) поведінкові реакції (що підвищують конфліктність та соціальну 

дезадаптацію); 2) психічні розлади базисної сфери.  

16.Ексцентричні особистості: параноїдний розлад особистості. Шизоїдний 

розлад особистості. Нарцистична особистість. Шизотиповий розлад особистості. 

17.Демонстративні особистості: Дисоціальний розлад особистості. Емоційно-нестійкий 

розлад особистості. Істеричний розлад особистості. 

18. Тривожно-астенічні особистості: Ананкастний розлад особистості. Тривожний 

розлад особистості. Залежна особистість.19. Змішані розлади (мозаїчні психопатії; 

амальгамні розлади). 

 


