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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Загальні теоретичні засади клінічної психології 

 
 

Тема 1. Клінічна психологія як наука.  
Предмет та завдання клінічної психології. 
Значення клінічної психології для інших галузей психології. 
Етіологія в клінічній психології.Симптом, синдром та їх класифікація в клінічній психології. 
 
Тема 2. Основні процедурні розділи клінічної психології. 
Розділи клінічної психології.Діагностика в клінічній психології. 
Психологічна діагностика за Н. Мак-Вільямс, її значення для клінічної психології. 
Епідеміологія як розділ клінічної психології. 
 
Тема 3. Етика в клінічній психології. 
Симптом, синдром та їх класифікація в клінічній психології.Предмет та завдання 

нейропсихології.Предмет та завдання патопсихології. 
Етичні моделі в медицині. 
 
 
Тема 4. Поняття здоров’я, хвороби та розладу в сучасній клінічній психології. 
Визначення здоров’я та хвороби в клінічній психології.Концепція розладу в клінічній 

психології.Психологічна проблематика в соматичній клініці.Психосоматичний підхід в 

психології та психотерапії.Суть механізму конверсії та його значення для розуміння природи 

психосоматичного захворювання.Діатез-стрес моделі в аналізі соматичних порушень 
 
Тема 5. Поняття внутрішньої картини хвороби та здоров’я.  
Особливості впливу хвороби на психіку людини.Типи реакцій хворого на хворобу. 
Внутрішня картина хвороби та її зв’язок з етапами розвитку захворювання. 
Внутрішня картина хвороби та фактори, що її визначають. Внутрішня картина 

здоров’я.Вікові особливості внутрішньої картини хвороби.Амбівалентність відношення 

хворого до хвороби. 
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Соматопсихологія як розділ клінічної психології 

 
Тема  6. Психосоматичні порушення в медицині та психології . 
Типи реакцій хворого на соматичне захворювання. 
Лікар як хворий.Особливості ятрогенного впливу.Акцентуація характеру та її роль у 

розвитку різних типів захворювань. 
 
 
 
 
 



Тема 7. Основні етіологічні моделі сучасної теорії психосоматики . 
Аналіз основних теоретичних підходів до проблеми психосоматики . Концепція істеричної 

конверсії й органічного еквівалента тривожних станів (З.Фройд). Психосоматичний симптом 

як доля інстинкту (П.Федерн) .Теорія специфічного конфлікту (Ф. Александер). 
 
 
Тема  8.  Роль внутрішньої картини хвороби у перебігу та лікуванні соматичних 

порушень. 
Вплив соматичних захворювань на психіку людини. Діапазон варіантів усвідомлення 
хвороби. Реакція особистості на соматичне захворювання. Вплив серцево-судинних 
захворювань на психіку людини. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

Патопсихологія та нейропсихологія в структурі клінічної психології 

 
Тема  9. Основні особливості виникнення, перебігу та лікування психічних розладів.  
Особливості перебігу психічних розладів.Форми завершення епізоду при психічних 

розладах. Особливості роботи психолога при розладі окремих психічних функцій. 
Розлади научіння та психологічна інтервенція.Розлади прийому їжі та їх терапія. 
Класифікація розладів у міжособистісних системах 
 
 
 
Тема 10. Диференціація психопатологій: діагностичні орієнтири. 
Психічні розлади в контексті психоаналізу. 
Соціально-наукові концепції психічних розладів.Гуманістичні концепції психічного розладу. 
 
 
 
 
Тема 11. Моделі психічних розладів у клінічній психології. 
Розлади відносин та сексуальні розлади: класифікація. 
Розлади відносин та сексуальні розлади: особливості клініко-психологічного втручання. 
 
 
 
Тема 12. Основи інтервенції в клінічній психології. Особливості роботи психолога при 

розладах окремих психічних функцій. 
Шкільні порушення в контексті клінічної психології.Дитяча психопатологія: основні 

проблеми клінічної психології. 
 

 
 
 

 

 



АНОТАЦІЯ ДО ПАКЕТУ ККР 

Комплексна контрольна робота – це перелік формалізованих завдань, вирішення яких 
потребує уміння застосовувати інтегровані знання матеріалу, проявити творчі здібності 
та аналітичну роботу студента. Тривалість виконання 90 хвилин. 
Формою контролю  першого та другого завдань є письмова робота,   третього – тестові 
завдання. 
Призначення пакету ККР – об'єктивна оцінка знання студентами професійної бази 
теоретичних знань та умінь щодо освоєння та ефективного використання аналітичної 
діяльності для реалізації практичних завдань у галузі психологічних наук. 
Зміст складових пакету ККР. 
Пакет ККР «Клінічна психологія» містить вимоги до знань та умінь студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр». 
Курс розрахований на один семестр. 
Вивчення курсу дає можливість ознайомитись  з віковою мінливістю психіки людини, 
вникнути і краще зрозуміти психологічні проблеми людини, особливості їх пізнавальної та 
емоційно-вольової сфери та основні характеристики протікання вікових криз. 
Комплексна контрольна робота проводиться з метою контролю засвоєня студентами 
теоретичнихзнань та практичнихнавичок і умінь. 

Отриманізнаннянеобхідні для вивчення психологічних аспектів здоров‘я та хвороби: 

психологію індивідуальних відмінностей, впливу психологічних чинників на стан здоров‘я 

та перебіг хвороби, психологічні особливості переживання хвороби, неврозологію, біоетичні 

проблеми, проблеми психопрофілактики хворіб і збереження здоров‘я, розробки 

психологічних аспектів реабілітації.Викладаннядисципліниздійснюється шляхом 

читаннялекцій, проведеннясемінарських та практичних занять, а 

такожсамостійноїпідготовкистудентів. 

Для комплексної контрольної роботи підготовлено 30 варіантів, кожний з яких складається з 

трьох завдань: 1) практичні – потребують використання практичних навичок і умінь; 2) і 3) 
теоретичні питання, відповіді до якого треба обґрунтувати та продумати самостійно. 

За курсом студентиповинні 

Знати: 

- історію світової і вітчизняної клінічної психології, її сучасний стан в Україні та 

перспективи подальшого розвитку; 
- методидослідження в медичнійпсихології; 
- прикладнiможливостiклiнiчної психологiї та її профiлактичнуспрямованiсть; 
- зв‘язок соматичних i психiчних явищ; 
- структуру i функцiїпсихологiчної служби в надані допомоги населенню; 
- розлади особистості. Історію досліджень. Розлади поведінки та емоцій, які 

починаються в підлітковому віці; 
- соціально-психологічні та клініко-психологічні аспекти суїциду; 
- психосоматичні аспекти важкої соматичної патології; 
- психологічні аспекти реабілітаційного підходу в медицині; 
- актуальні проблеми клінічної психології. 

Сформульовані в ККР питання охоплюють зміст навчальної дисципліни як складової 

освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми за напрямом 

Психологія. За обсягом ККР містить практично всі навчальні елементи типової програми 

навчальної дисципліни «Клінічна психологія». 



 

Комплексна контрольна робота з дисципліни 

«Клінічна психологія» 

для студентів галузізнань 0301 Соціально –політичні науки, 

 спеціальності 6.03010201 Психологія 

кафедри психології та педагогіки 

 

Варіант 1 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1.Клінічна психологія – це: 
1.теоретична; 
2.експериментальна; 
3.прикладна дисципліна. 
 
2.Клінічна психологія є: 
1. медичною; 
2.психологічною; 
3.медичною, і психологічною наукою водночас. 
 
3.Предмет клінічної психології – це: 
1. механізм розладу психічної діяльності 
особливості психічної діяльності хворого в їх значенні для діагностики, лікування і 

попередження хворіб; 
2.механізм психогенній. 
 
4.Клінічна психологія безпосередньо межує з: 
1.психіатрією; 
2.психофармакологією; 
3.психогігієною; 
 
5.Клінічна психологія пов’язана з: 
1. медичною теорією; 
2.медичною практикою; 
3.медичною теорією, і медичною практикою водночас. 
 

Завдання другого рівня. 

Предмет та завдання клінічної психології. 
 

Завдання третього рівня. 

Дитяча психопатологія: основні проблеми клінічної психології. 



 

 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки 

 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________  

 

 

Комплексна контрольна робота з дисципліни 

«Клінічна  психологія» 

для студентів галузізнань 0301 Соціально –політичні науки, 

 спеціальності 6.03010201 Психологія 

кафедри психології та педагогіки 

 

Варіант 2 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1.До загальнотеоретичних питань психології, на вирішення яких впливає клінічна 

психологія, відносяться: 
1. вирішення проблеми співвідношення соціального і біологічного у психіці; 
2.вирішення проблеми міжособистісних відношень; 
3.вирішення проблем формування психологічного клімату колективу. 
 
2.До проблем, які вирішує клінічна психологія, відносяться: 
1.методологія системного аналізу; 
 2.подальший розвиток медичної освіти; 
3 співвідношення усвідомлюваних і неусвідомлюваних форм психічної діяльності в патології 

і психотерапії. 
 
3.До основних завдань дослідження особистості у клініці відносять: 
1.виявлення особливостей змін особистості при різних порушеннях; 
2.вивчення емоційної реактивності хворих; 
3.розробка загальнонаукової методології дослідження особистості; 
 
4.До методів дослідження особистості у клініці належать: 
1.лонгітюдний метод; 
2.клінічний метод; 
3.метод самоспостереження; 



5.Анамнестичний метод – це: 
1.метод вивчення життєвого шляху особистості; 
2. психофізіологічний метод; 
3. метод вивчення результатів діяльності хворого. 
 
Завдання другого рівня. 

Значення клінічної психології для інших галузей психології. 
 
Завдання третього рівня. 

Шкільні порушення в контексті клінічної психології. 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки 

 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 3 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1.Найбільш тяжкі порушення психіки спостерігаються при: 
1.неврозах; 
2.психозах; 
3.акцентуаціях. 
 
2.До психотичних розладів відносяться: 
1.шизофренія; 
2.психопатія; 



3.енцефаліт. 
3.Психози він ікають під впливом: 
 1.ендогенних; 
 2.екзогенних; 
3.ендогенних, і екзогенних факторів. 
 
4.До ендогенних психозів відносяться: 
1.маніакально – депресивний психоз; 
2.алкогольний психоз; 
3.стан оглушення при епілепсії. 
 
5.До невротичних станів відносяться: 
 1.психопатії; 
 2.психози; 
3.психічна норма. 
 
 
 
 
Завдання другого рівня. 

Діагностика в клінічній психології. 
 
 
Завдання третього рівня. 

Розлади відносин та сексуальні розлади: особливості клініко-психологічного 

втручання. 
 
 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки 

 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 4 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1.Психіатрія вивчає: 
1.емоційно – особистісні порушення; 
2.інтелектуальні  порушення; 
3. емоційно – особистісні та інтелектуальні  порушення. 
 
2.До неврозів відносяться: 
1.хронічний алкоголізм; 
2.істерія; 
3. Хвороба Альцгеймера. 
 
3.До органічних захворювань головного мозку відноситься: 
 1.пухлини головного мозку; 
 2.ендогенні психози; 
3.неврастенія. 
 
4.Галюцинації виникають при: 
1.акцентуаціях; 
2.деліріозних  станах відомості; 
3.затримці психічного розвитку. 
 
5.До критеріїв порушень свідомості відносяться: 
1.депресія; 
2.підвищена втомлюваність; 
3.дезорієнтація у часі, місці, ситуації. 

 
 
Завдання другого рівня. 

Психологічна діагностика за Н. Мак-Вільямс, її значення для клінічної психології. 
Завдання третього рівня. 

Розлади прийому їжі та їх терапія. 
 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки 
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Варіант 5 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1. Поширена у ранніх суспільствах практика лікування психічної патології шляхом дій, 

спрямованих на те, щоб змусити злих духів залишити тіло людини, має назву: 
1.терапія; 
2.трепанація; 
3. екзорцизм. 
2. Яка з історичних епох характеризується поверненням демонології лікуванні 

душевнохворих: 
1. античність; 
2. Середньовіччя; 
3. Ренесанс; 
4. XIX ст. 
3. У яку історичну епоху було створено перші притулки для душевнохворих: 
1. античність; 
2. середньовіччя; 
3. ренесанс; 
4. хiх ст. 
4. Якій точці зору на причини психічних захворювань відповідає уявлення: «причини 

багатьох захворювань лежать у фізичних факторах»: 
1. соматогенній; 
2. психогенній. 
5. Представники якої моделі патології вважають, що психологічні конфлікти (психічні 

патології) беруть початок з ранніх взаємин між батьками і дитиною та ч травматичних 

переживань: 
1. біологічної; 
2. психодинамічної; 



3. поведінкової; 
4. когнітивної. 
 
 
Завдання другого рівня. 
Епідеміологія як розділ клінічної психології. 
 

Завдання третього рівня. 
Розлади научіння та психологічна інтервенція. 
 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Варіант 6 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання 
 
1. Представники якої моделі патології вважають психічну патологію хворобою, 

спричиненою аномальним функціонуванням головного мозку: 
1. біологічної; 
2.психодинамічної; 
3. поведінкової; 
4. когнітивної. 
 
2. Терапевтичний підхід, розроблений А. Беком, який допомагає людям розпізнати і змінити 

свої помилкові мислиннєві процеси, має назву: 
1. клієнт-центрована терапія; 
2.гештальт-терапія; 
3. психоаналіз; 



4. когнітивна терапія. 
 
3. Прихильники якої моделі патології вважають, що аномальна поведінка зумовлена 

головним чином нашим раннім життєвим досвідом: 
1. біологічної; 
2. психодинамічної; 
3. поведінкової; 
4. когнітивної. 
4. Прихильники якої моделі патології вважають, що до появи психічних відхилень може 

привести ухиляння від відповідальності за своє життя: 
1. когнітивної; 
2. екзистенціальної; 
3. біологічної; 
4. соціокультурної. 
 
5. Представники якої моделі патології пояснюють і лікують патологію, розглядаючи 

зовнішні соціальні сили, які впливають на членів суспільства: 
1.когнітивної; 
2.екзистенційної; 
3. біологічної; 
4. соціокультурної. 
 
 
 
 
Завдання другого рівня. 
Симптом, синдром та їх класифікація в клінічній психології. 

Завдання третього рівня. 
Особливості роботи психолога при розладі окремих психічних функцій. 
 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Варіант 7 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
 
1. Крайня і тривала форма штучного захворювання, при якій людина викликає у себе 

симптоми, досягає госпіталізації і піддається лікуванню, має назву: 
1.симулятивний розлад; 
2. синдром Мюнхаузена; 
3. делегований синдром Мюнхаузена. 
 
2. Фізична хвороба, що пояснюється в основному психологічними причинами, за яких 

пацієнт свідомо не бажає хворіти і не організовує свої симптоми, має назву: 
1. соматоформний розлад; 
2. істеричний соматоформний розлад; 
3. конверсійний розлад. 
 
3. Соматоформний розлад, за якого людина помилково підозрює, що незначні зміни у 

функціонуванні її організму можуть бути ознаками серйозного захворювання, називається: 
1.дисморфофобією; 
2.хронічним соматоформним больовим розладом; 
3.іпохондрією. 
 
4. Сильний і стійкий страх перед соціальними ситуаціями чи виступами, в яких може 

виникнути сум'яття, називається: 
1. фобією; 
2.специфічною фобією; 
3. соціофобією; 
4.агарофобією. 
 
5. Сильний і стійкий страх перед необхідністю з'являтись у людних місцях наодинці 

називається: 
1. фобією; 
2.специфічною фобією; 
3. соціофобією; 
4. агарофобією. 
 



 
 
 
 
Завдання другого рівня. 
Предмет та завдання нейропсихології. 

Завдання третього рівня. 
Форми завершення епізоду при психічних розладах 

 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Варіант 8 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
 
1. Характеристиками якого з нижче наведених розладів с такі симптоми: серцебиття, 

поколювання в руках і ногах, задишка, сильне потовиділення, відчуття жару і холоду, біль у 

грудях, слабкість: 
1. панічного розладу; 
2.обсессивно-компульсивного розладу; 
3. стресового розладу. 
 
2. Періодичні короткі спалахи паніки, що виникають раптово і досягають максимуму 

протягом 10 хвилин, — це: 
1.панічний розлад; 
2.обсессивно-компульсивний розлад; 
3.стресовий розлад. 



 
3. Захворювання, що характеризується стійким і надмірним почуттям тривоги, а також 

тривогою про багато подій і дій, — це: 
1.страх; 
2. ситуаційна тривожність; 
3. генералізований тривожний розлад. 
 
4. Вид психічного розладу, за якого хворий не може правильно оцінювати себе, навколишню 

обстановку, ставлення іншихлюдей до себе, має назву: 
1. психоз; 
2. невроз; 
3. епілепсія; 
4. шизофренія; 
5. психопатія. 
 
5. Стан стійкої психічної дисгармонії особистості, який виникає на основі неповноцінності, 

недостатності характеру і формується, як правило, з юного віку, має назву: 
1.психоз; 
2. невроз; 
3. епілепсія; 
4. шизофренія; 
5. психопатія. 
 
 
 
 
 
Завдання другого рівня. 

Етичні моделі в медицині. 
 
Завдання третього рівня. 

Гуманістичні концепції психічногорозладу. 
 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Варіант 9 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1. Психічне захворювання, яке виникає в життєвій ситуації, що різко змінилась як важка 

реакція особистості на цю ситуацію, має назву: 
1.психоз; 
2. невроз; 
3. епілепсія; 
4. шизофренія; 
5. психопатія. 
 
2. Ідеї чи судження, які не відповідають дійсності, помилково обґрунтовані і повністю 

оволодівають свідомістю людини, мають назву: 
1. маячення; 
2. галюцинації; 
3. рухові розлади; 
4. афективні порушення. 
 
3. Хронічне психічне захворювання, основною характеристикою якого є судорожні 

припадки, має назву: 
1. аутизм; 
2. епілепсія; 
3. маніакально-депресивний психоз; 
4. шизофренія. 
 
4. Психічне захворювання, основними проявами якого є напади з вираженими афективними 

розладами, по завершенні яких повністю відновлюється психічний стан хворого, властивий 

йому до нападу, має назву: 
1. аутизм; 
2. маніакально-депресивний психоз; 
3. шизофренія. 
 
5. Якої класичної форми неврозів стосується така характеристика: 
1. неврастенія; 
2. істерія; 
3. невроз нав'язливих станів. 
 
 



 
 
Завдання другого рівня. 
Психологічна проблематика в соматичній клініці. 
 
Завдання третього рівня. 
Роль стигматизації у виникненні та розвитку психічних розладів. 
 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Варіант 10 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1. Ускладненість впізнавання предметів, звуків має назву: 
1.ілюзії; 
2. галюцинації; 
3. агнозії; 
4. псевдогалюцинації. 
 
2. Хибні сприймання, за яких людина бачить образи, предмети, яких немає, чує звуки, яких 

немає, відчуває запахи, яких у дійсності немає, мають назву: 
1. ілюзії; 
2. галюцинації; 
3. агнозії; 
4. псевдогалюцинації. 



 
3. Хибні сприймання, які не ідентифікуються з реальними предметами та їхніми якостями, 

мають назву: 
1.ілюзії; 
2. галюцинації; 
3. агнозії; 
4. псевдогалюцинації. 
 
4.Порушення пам'яті на поточні події, при якому зберігається пам'ять на події минулого: 
1. корсаківський синдром; 
2. амнезія; 
3. прогресуюча амнезія; 
4. правильної відповіді немає. 
 
5. Розлади пам'яті, що поширюються не лише на поточні події, а й на минулі, - це: 
1.корсаківський синдром; 
2. амнезія; 
3. прогресуюча амнезія; 
4.правильної відповіді немає. 
 
 
 
Завдання другого рівня. 
Психологічна проблематика в соматичній клініці. 
Завдання третього рівня. 
Акцентуація характеру та її роль у розвитку різних типів захворювань. 
 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Варіант 11 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1. Криптомнезії- це: 
1. обмани пам'яті, при яких нездатність закарбовувати події і відтворювати їх приводить до 

відтворення видуманих подій, яких не було; 
2. порушення хронології н пам'яті, при якому окремі події минулого переносяться в 

теперішнє; 
3. розлади пам'яті, при яких хворий присвоює собі чужі думки, дії. 
 
2. Конфабуляції - це: 
1. обмани пам'яті, при яких нездатність закарбовувати події і відтворювати їх приводить до 

відтворення видуманих подій, яких не було; 
2. порушення хронології у пам'яті, при якому окремі події минулого переносяться у 

теперішнє; 
3. розлади пам'яті, при яких хворий присвоює собі чужі думки, дії. 
 
3. Псевдоремінісценції - це: 
1. обмани пам'яті, при яких нездатність закарбовувати події і відтворювати їх приводить до 

відтворення видуманих подій, яких не було; 
2. порушення хронології у пам'яті, при якому окремі події минулого переносяться у 

теперішнє; 
3. розлади пам'яті, при яких хворий присвоює собі чужі думки, дії. 
 
4. При якому виді патології мислення у хворих домінують безпосередні уявлення про 

предмети і явища, оперування загальними ознаками замінюється встановленням конкретних 

зв'язків між ними: 
1. зниженні рівня узагальнення; 
2. викривленні процесу узагальнення; 
3. порушенні динаміки мислення; 
4. порушенні мотиваційного компоненту мислення. 
 
5. При якому виді патології мислення хворих не відображає реальних співвідношень 

предметів і явищ: 
1. зниженні рівня узагальнення; 
2. викривленні процесу узагальнення; 
3. порушенні динаміки мислення; 
4. порушенні мотиваційного компоненту мислення. 
 



 
 
 
Завдання другого рівня. 
Діатез-стрес моделі в аналізі соматичних порушень. 

Завдання третього рівня. 

Типи реакцій хворого на соматичне захворювання. 
 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Варіант 12 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1. Характеристикою якого виду порушень мислення є чергування адекватних і неадекватних 

рішень: 
1.зниження рівня узагальнення; 
2.викривлення процесу узагальнення; 
3. порушення динаміки мислення; 
4.порушення мотиваційного компоненту мислення; 
 
2. Патологія мислення, яка проявляється як тенденція до непродуктивних багатослівних 

міркувань, має назву: 
1. порушення мотиваційного компоненту мислення; 
2. порушення критичності мислення; 
3. різноплановість мислення; 
4. резонерство. 
 



3. Порушення мислення, яке полягає в «напливі думок», «вихрі ідей», збільшенні кількості 

асоціацій за одиницю часу, що супроводжуються зміною мовлення хворого, виникає 

нападоподібно і мимовільно, має назву: 
1. прискорення мислення; 
2. «стрибки ідей»; 
3. сповільнення мислення; 
4. ментизм. 
 
4. Порушення мислення, яке проявляється у «закупорці думок», «обриві думок», раптовій 

зупинці, перерві асоціативного процесу, - це: 
1.вербігерація; 
2.інкогеренція; 
3.ментизм; 
4. шпрерунг. 
 
5. Розлад мислення, при якому відзначається стереотипне повторення окремих слів чи 

складів, має назву: 
1.шпрерунг; 
2.беззв'язність; 
3.інкогеренція; 
4. вербігерація. 
 
 
 
Завдання другого рівня. 
Концепція розладу в клінічній психології. 
Завдання третього рівня. 
Внутрішня картина хвороби та фактори, що її визначають.  
 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 13 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1.Алекситимія характеризується: 
1. утрудненням чи нездатністю точно описати власні емоційні переживання; 
2. втратою людиною відчуття радості, задоволення; 
3. одночасним існуванням протилежних почуттів; 
4. відчуттям напруженого очікування нещастя, що насувається. 
 
2. Манія характеризується: 
1.ціннісно-гнівливим настроєм; 
2. підвищеним, радісним настроєм у поєднанні із руховим збудженням і прискоренням 

асоціативного процесу; 
3. станом емоційної байдужості до себе чи навколишнього середовища; 
4. почуттям внутрішньої напруженості, що пов'язане з очікуванням конкретних загрозливих 

подій, дій. 
 
3. Дромоманія - один з видів порушення вольової сфери, що характеризується: 
1. патологічною тягою красти непотрібні даній людині предмети; 
2. патологічною тягою до підпалів; 
3. патологічною тягою до запоїв; 
4. патологічною тягою до бродяжництва. 
 
4. Гіпобулія -розлад рухово-вольовї сфери, який характеризується: 
1. руховою розгальмованістю; 
2. руховою загальмованістю (ступор); 
3. частим, ритмічним повторенням одних і тих самих рухів; 
4. раптовими, бездумними актами без достатньої критичної оцінки. 
 
5. Розлад, при якому в людини виникають небажані думки, які повторюються, і вона 

змушена чинити повторювані і стійкі дії або мислительні акти, називається: 
1. панічним; 
2. обсессивно-компульсивним; 
3. стресовим. 
 
 
 



 
Завдання другого рівня. 
Психосоматичні захворювання у дітей. 

Завдання третього рівня. 

Внутрішня картина хвороби та її зв’язок з етапами розвитку захворювання. 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Варіант 14 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
 
1. Стійкі думки, ідеї, імпульси чи образи, які повторюються і викликають тривогу, - це: 
1. обсесії; 
2.компульсії; 
3. тривожна чутливість. 
 
2. Повторювані і стійкі поведінкові чи мислительні акти, які люди змушені робити, щоб 

запобігти тривозі або знизити її, - це: 
1.обсесії; 
2. компульсії; 
3. тривожна чутливість. 
 
3. Пригнічений стан, який характеризується тугою, спадом сил, дуже низькою самооцінкою, 

почуттям провини, -це: 
1. депресія; 
2. манія; 
3. афективний розлад. 
 



4. За якого виду порушення свідомості підвищується поріг для усіх зовнішніх подразників, 

ускладнюється утворення асоціацій: 
1. приглушеного стану свідомості; 
2.деліріозного затьмарення свідомості; 
3.онейроїдного стану свідомості; 
4. сутінкового стану свідомості. 
 
5. Який вид порушення свідомості характеризується сумішшю відображення реального світу 

і яскравих уявлень фантастичного характеру, що спливають у свідомості: 
1.приглушений стан свідомості; 
2.деліріозне затьмарення свідомості; 
3.онейроїдний стан свідомості; 
4. сутінковий стан свідомості. 
 
 
 
 
Завдання другого рівня. 

Лікар як хворий. 
Завдання третього рівня. 
Соціально-наукові концепції психічних розладів. 

 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 15 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1. Який вид порушення свідомості характеризується напливами яскравих уявлень, уривків, 

спогадів, хибною орієнтацією у часі і просторі: 
1. деліріозний стан свідомості; 
2.онейроїдний стан свідомості; 
3. сутінковий стан свідомості; 
4. псевдо деменція. 
 
2. Який вид порушення свідомості характеризується раптовим настанням, нетривалістю, 

раптовим припиненням та наступною амнезією: 
1. приглушений стан свідомості; 
2.онейроїдний стан свідомості; 
3. сутінковий стан свідомості; 
4.псевдодеменція. 
 
3. Який вид порушення свідомості характеризується гострими розладами судження, 

інтелектуально-мнестичними розладами: 
1.онейроїдний стан свідомості; 
2. сутінковий стан свідомості; 
3. псевдо деменція; 
4. деперсоналізація. 
 
4. Який вид порушення свідомості характеризується відчуттям відчуження власних афектів, 

дій, свого «я», які сприймаються ніби з боку: 
1. сутінковий стан свідомості; 
2.псевдодеменція; 
3.деліріозне затьмарення свідомості; 
4. деперсоналізація. 
 
5. Яку назву має психічний розлад, що характеризується прагненням до максимальної худоби 

і втрати маси тіла: 
1.нервова анорексія; 
2.нервова булімія. 
 
 



 
 
Завдання другого рівня. 
Психічні розлади в контексті психоаналізу. 
 

Завдання третього рівня. 
Вікові особливості внутрішньої картини хвороби. 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Варіант 16 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1. Яку назву має психічний розлад особистості, що характеризується недовірою і підозрілим 

ставлення до інших людей: 
1. параноїдний розлад особистості; 
2. шизоїдний розлад особистості; 
3. шизотипний розлад особистості. 
 
2. Яку назву має розлад особистості, що характеризується систематичним ігноруванням та 

порушенням прав інших людей: 
1. антисоціальний розлад особистості; 
2. пограничний розлад особистості; 
3. істеричний розлад особистості. 
 
3. Яку назву має розлад особистості, при якому людина демонструє постійну нестійкість у 

міжособистісних стосунках, уявленні про себе та настрої, крайню імпульсивність поведінки: 
1. антисоціальний розлад особистості; 
2. пограничний розлад особистості; 
3. істеричний розлад особистості. 



 
4. Яку назву має розлад особистості, який характеризується перебільшенням думки про себе, 

прагненням викликати захоплення і відсутністю емпатії: 
1.уникаючий розлад особистості; 
2. нарциссичний розлад особистості; 
3. залежний розлад особистості; 
4.обсесивно-компульсивний розлад. 
 
5. Яку назву має розлад особистості, за якого людина надає настільки великого значення 

порядку, досягненню досконалості і контролю, що втрачає гнучкість, безпосередність і 

працездатність: 
1.уникаючий розлад особистості; 
2.нарцисичний розлад особистості; 
3. залежний розлад особистості; 
4.обсесивно-компульсивний розлад особистості. 
 
 
 
 
 
 
Завдання другого рівня. 
Амбівалентність відношення хворого до хвороби. 
 

Завдання третього рівня. 

Особливості перебігу психічних розладів. 
 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Варіант 17 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
 
1. Яке з порушень особистості характеризується невмінням обдумано діяти, перевіряти свої 

дії, виправляти їх у відповідності з об'єктивними умовами реальності: 
1. порушення опосередкованості та ієрархії мотивів; 
2. порушення підконтрольності поведінки; 
3. порушення смислоутворення. 
 
2. Виділяють усі нижче наведені типи девіантної поведінки, за винятком: 
1. кримінальної; 
2.делінквентної; 
3.адиктивної; 
4. на базі гіперздібностей; 
5. психопатологічної. 
 
3. Делінквентна поведінка— один з типів девіантної поведінки, що характеризується: 
1.діями, що тягнуть за собою кримінальне покарання; 
2. прагненням до відходу від реальності шляхом прийому де-яких речовин чи постійною 

фіксацією уваги на певних видах діяльності, що спрямоване на розвиток і підтримання 

інтенсивних емоцій; 
3. дисгармонійністю рис характеру; 
4. ігноруванням реальності, що зумовлене гіперздібностями людини. 
 
4. Виділяють усі нижче наведені порушення взаємодії індивіда з реальністю, за винятком: 
1. пристосування; 
2. протистояння; 
3. хворобливе пристосування; 
4. втеча; 
5. ігнорування. 
5. Очниками психічної патології і психопатологічними розладами зумовлений такий вид 

порушення взаємодії ч реальністю: 
1. пристосування; 
2. протистояння; 
3. хворобливе протистояння; 
4. втеча; 
5. ігнорування. 
 
 



 
Завдання другого рівня. 
Внутрішня картина хвороби та її зв’язок з етапами розвитку захворювання. 

Завдання третього рівня. 
Психологічна проблематика в соматичній клініці. 

 
 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Варіант 18 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
 
1. Система вчинків чи окремі вчинки, що суперечать прийнятим у суспільстві нормам і 

проявляються у вигляді незбалансованості психічних процесів, неадаптованості, порушенні 

процесу самоактуалізації у вигляді ухиляння від морального і естетичного контролю за 

власною поведінкою, називається: 
1. кримінальною поведінкою; 
2.адиктивною поведінкою; 
3.делінквентною поведінкою; 
4.патохарактерологічною поведінкою; 
5. девіантною поведінкою. 
 
2. У людей із гіперздібностями, як правило, трапляється такий тип порушення взаємодії з 

реальністю: 
1. пристосування; 
2. протистояння; 
3. хворобливе протистояння; 
4. втеча; 
5. ігнорування. 



 
3. Одна з форм девіантної поведінки з формуванням прагнення до втечі від реальності 

шляхом штучної зміни свого психічного стану називається: 
а) кримінальною; 
1.делінквентною; 
2. адиктивною; 
3.патохарактерологічною; 
4. психопатологічною. 
 
4. Знижена переношуваність труднощів повсякденного життя поряд з хорошою 

переношуваністю кризових ситуацій є ознакою: 
1. кримінальної поведінки; 
2.делінквентної поведінки; 
3. адиктивної поведінки; 
4.патохарактерологічпої поведінки; 
5. психопатологічної поведінки. 
 
5. Феномен «спраги гострих відчуттів» є типовим для: 
1. кримінальної поведінки; 
2. адиктивної поведінки; 
3.делінквентної поведінки; 
4.патохарактерологічної поведінки; 
5. психопатологічної поведінки. 
 
 
 
Завдання другого рівня. 
Діагностика в клінічній психології. 

Завдання третього рівня. 
Предмет та завдання патопсихології. 
 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 
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Варіант 19 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
 
1. На думку Н.Пезешкіана, існують усі наведені нижче типи «втечі від реальності», за 

винятком: 
1. втечі в тіло; 
2. втечі в фантазії; 
3. втечі в контакти та самотність; 
4. втечі в сексуальність; 
5. втечі в роботу 
 
2. Основою девіантної поведінки при патохарактерологічному типі є: 
1. психопатологічні симптоми; 
2. психопатологічні синдроми; 
3. девіації характеру (акцентуації і психопатії); 
4. патологія характеру, пов'язана з психічним захворюванням; 
5. патологія особистості, пов'язана з психічним захворюванням. 
 
3. Спроба самогубства, яка не закінчується смертю, має назву: 
1. суїцид; 
2. парасуїцид. 
 
4. До якого типу людей, які цілеспрямовано прагнуть покласти край своєму існуванню, 

належить людина, яка відчуває подвійні почуття щодо можливості власної смерті навіть у 

момент здійснення спроби самогубства: 
1.шукач смерті; 
2. ініціатор смерті; 
3.заперечувач смерті; 
4. гравець зі смертю. 
 
5. До якого типу людей, які цілеспрямовано прагнуть покласти край своєму існуванню, 

належить людина, яка здійснює спробу самогубства, оскільки вважає, що процес помирання 

уже розпочався і що вона просто прискорює свою смерть: 
1.шукач смерті; 
2. ініціатор смерті; 
3.заперечувач смерті; 
4. гравець зі смертю. 
 



 
 
 
Завдання другого рівня. 
Етіологія в клінічній психології. 
Завдання третього рівня. 
Симптом, синдром та їх класифікація в клінічній психології. 

 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 20 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1. До якого типу належить самогубство, що здійснюється людьми, які цілеспрямовано 

приносять своє життя в жертву суспільному благу: 
1. егоїстичний суїцид; 
2. альтруїстичний суїцид; 
3. суїцид на грунті аномії. 
 
2. Суїцидальна поведінка, пов'язана з кризовими ситуаціями у житті та особистими 

трагедіями, називається: 
1. психогенною; 
2. егоїстичною; 
3. альтруїстичною; 
4. аномічною. 



 
3. Адиктивніпарасуїцидальні спроби здійснюються з метою: 
1. привернення уваги до власної персони; 
2. вивести-себе зі стану беземоційності і суму; 
3. безболісно піти з життя; 
4. піти із життя за таємничих обставин; 
5. піти з життя заради блага людства. 
 
4. Особи з істеричними розладами найчастіше обирають такі способи суїцидальної 

поведінки: 
1. групові; 
2. недемонстративні; 
3. недемонстративні способи парасуїцидальної поведінки; 
4. демонстративні способи суїцидальної поведінки; 
5. демонстративні способи парасуїцидальної поведінки. 
 
5. Віковими психологічними кризами називають: 
1. періоди онтогенезу, що характеризуються різкими змінами зовнішності; 
2. періоди онтогенезу, що характеризуються різкими психологічними змінами; 
3. періоди різкої зміни ставлення до батьків; 
4. періоди онтогенезу, які характеризуються різкими психо ендокринними змінами; 
5. періоди різкої зміни стосунків з ровесниками. 
 
 
 
 
Завдання другого рівня. 
Внутрішня картина здоров’я. 

Завдання третього рівня. 
Форми завершення епізоду при психічних розладах.  
 

 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 21 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
 
1. Відсутність «комплексу пожвавлення» вважається характерною ознакою: 
1. синдрому раннього дитячого аутизму; 
2. підліткової шизофренії; 
3. шизофренії у пізньому віці; 
4. дитячих страхів; 
5. пубертатної кризи. 
 
2. Криза першого року життя характеризується: 
1. появою соціальних навичок; 
2. потребою в самостійності; 
3. потребою у близьких стосунках з матір'ю; 
4. становленням «комплексу пожвавлення»; 
5. становленням ходьби і мовлення. 
 
3. Гіпердинамічний синдром типовий для: 
1. новонароджених; 
2. немовлят; 
3. дітей віком 3-5 років; 
4. підлітків; 
 
4. Ігрова діяльність, під час якої на тривалий період дитина здатна «перевтілитись» у 

тварину, видуманий образ чи неживий предмет, називається: 
1. фантазуванням; 
2. патологічним фантазуванням; 
3. уявленням; 
4.галюцинозом; 
5. ілюзорною діяльністю. 
 
5. Реакція, яка виявляється в наполегливому прагненні підлітка досягти успіху в тій сфері, у 

якій він слабкий, називається: 
1. реакцією компенсації; 
2. реакцією гіперкомпенсації; 



3. реакцією опозиції; 
4. реакцією емансипації; 
5. реакцією досягнення. 
 
 
 
 
Завдання другого рівня. 
Особливості роботи психолога при розладі окремих психічних функцій. 
 

Завдання третього рівня. 
Класифікація розладів у міжособистісних системах. 
 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 22 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
 
1. «Криза середніх років» настає, як правило, у віці: 
1. 20 ± 2 роки; 
2. 30 ± 2 роки; 
3. 40 ± 2 роки; 
4. 50 ± 2 роки; 
5. 60 ± 2 роки. 
2. Типовими психологічними особливостями людей похилого віку є усі нижче перелічені, за 

винятком: 
1. егоцентризм; 
2. альтруїзм; 
3. недовірливість; 



4. тривожність; 
5.зниження комунікативності. 
 
3. Сімейний патерн, при якому в члена сім'ї виробляється ігнорування наявності проблем чи 

захворювань, називається: 
1. апатичним; 
2. істеричним; 
3. іпохондричним; 
4.нозогнозичним; 
5. анозогнозичним. 
 
4. Реакція емансипації характерна для: 
1. людей похилого віку; 
2. немовлят; 
3. престарілих; 
4. зрілих осіб; 
5. підлітків. 
 
5. До способів психологічної допомоги відносять усі нижче наведені, за винятком: 
1.психологічного консультування; 
2. психологічної корекції; 
3. психотерапії; 
4. правильної відповіді немає. 
 
 
 
 
Завдання другого рівня. 
Внутрішня картина хвороби та фактори, що її визначають.  
 
Завдання третього рівня. 
Амбівалентність відношення хворого до хвороби. 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 23 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
 
1. Спосіб психологічної допомоги, при якому відбувається формування «особистісної 

позиції», називається: 
1. психологічним консультуванням; 
2. психокорекцією; 
3. психологічним захистом; 
4. психотерапією. 
 
2. У межах психологічної корекції відбувається формування: 
1. особистісної позиції; 
2. навичок адаптивної поведінки; 
3.неврозостійкості. 
 
3. Інформування клієнта є істотним методом психологічної допомоги при: 
1. психологічному консультуванні; 
2. психологічній корекції; 
3. психотерапії. 
 
4. Переведення одного виду «енергії» (наприклад, сексуальної) в інший з формуванням 

заміщуючої діяльності, називається: 
1.витісненням; 
2. сублімацією; 
3. проекцією; 
4. переносом. 
 
5. Виправлення «ірраціональних думок та ідей» є основою: 
1.логотерапії; 
2. екзистенціальної психотерапії; 
3. поведінкової психотерапії; 
4. раціональпо-смотивної психотерапії. 
 
 
 
 
 
 
 



Завдання другого рівня. 
Особливості перебігу психічних розладів. 
 
Завдання третього рівня. 
Гуманістичні концепції психічного розладу. 
 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 24 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
 
1. Логотерапія — це: 
1. сугестивна психотерапія; 
2. психотерапія за допомогою пошуку втраченого сенсу буття; 
3. метод лікування заїкання; 
4. метод корекції мовлення; 
5. метод глибинного психоаналізу. 
 
2. Методика «якоріння» використовується у: 
1.антиципаційному тренінгу; 
2. позитивній психотерапії; 
3.логотерапії; 
4. когнітивній психотерапії; 
5. нейролінгвістичному програмуванні. 
 
3. Тест, у якому досліджуваний повинен інтерпретувати не чіткі стимульні матеріали чи 

реагувати на них, має назву: 
1. проективний; 



2. особистісний; 
3. психофізіологічний. 
 
4. Методика спостереження за поведінкою, у якій лікарі-клініцисти і дослідники 

спостерігають людей у їх повсякденній обстановці, має назву: 
1. природне спостереження; 
2. формалізоване спостереження; 
3. самоспостереження. 
 
5.Найскладнішим видом психологічної допомоги, за якого відбуваються глибокі особистісні 

зміни, є: 
1.консультування; 
2.корекція; 
3. психотерапія. 
 

  
Завдання другого рівня. 
Особливості ятрогенного впливу. 

 

Завдання третього рівня. 
Значення клінічної психології для інших галузей психології. 
 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 25 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1. До методів дослідження в медичній психології належать всі за винятком одного: 
1. патопсихологічне дослідження; 
2. клінічне інтерв’ювання ; 
3. нейропсихологічне дослідження; 
4.тестування індивідуально-психологічних особливостей; 
5.аліментарно-кофеїнове розгальмування. 

 
2. Принципом клінічного інтерв’ювання є всі за виключенням одного: 
1.алгоритмізованість; 
2.доступність; 
3.безпристрасність; 
4. стереотипність; 
5. перевіряння. 

 
3. Клінічне інтерв’ювання складається з:  
1.1 етапу; 
2. 2 етапів; 
3. 3 етапів; 
4. 4 етапів.; 
5.5 етапів 

 
4. Тривалість першого інтерв’ю повинна складати: 
1. 20 хв.; 
2. 30 хв.; 
3. 40 хв.; 
4. 50 хв.; 
5.60 хв. 

 
5. Гарантія конфіденційності надається клієнту на: 

1. 1 етапі інтерв’ю; 
2. 2 етапі інтерв’ю; 
3. 3 етапі інтерв’ю; 
4. 4 етапі інтерв’ю; 



5.5 етапі інтерв’ю. 
 
 
Завдання другого рівня. 

Провести діагностичне дослідження випробуваного за допомогою методики MMPI та 

скласти висновок за даними дослідження, підготувати  документацію дослідження для архіву 

(протокол дослідження). 

Завдання третього рівня. 
Дефініції клінічної, медичної, нейропсихології і патопсихології.  

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 26 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1.Антиципацій ний тренінг проводиться на: 
1. 1 етапі інтерв’ю; 
2. 2 етапі інтерв’ю; 
3. 3 етапі інтерв’ю; 
4. 4 етапі інтерв’ю; 
5.5 етапі інтерв’ю. 

 
2. Метод піктограм використовується для дослідження: 
1. пам’яті; 
2. уваги; 
3. інтелекту; 
4. емоцій; 
5. свідомості. 

 
3. Методика Мюнстерберга використовується для дослідження: 
1. пам’яті; 
2. уваги; 
3. інтелекту; 
4. емоцій; 
5. свідомості. 
 
4. Сукупність поведінкових, мотиваційних та пізнавальних особливостей психічної 

діяльності хворих, визначених у психологічних поняттях називають: 
1. психопатологічним симптомом; 
2. психопатологічним синдромом; 
3. патопсихологічним синдромом; 
4. патопсихологічним симптомом; 
5. патопсихологічним феноменом. 

 
5. Емоційно-вольові розлади, порушення структури та ієрархії мотивів, неадекватність 

самооцінки та рівня домагань, порушення мислення у вигляді «відносного афективного 

недоумства», порушення прогнозування та опори на минулий досвід входять до структури: 
1. шизофренічного симптомокомплексу; 
2. невротичного симптомокомплексу; 



3. психопатичного симптомокомплексу; 
4. органічного симптомокомплексу; 
5.. олігофренічного симптомокомплексу. 

 
 
Завдання другого рівня. 
Етичні проблеми роботи клінічного психолога. 

Завдання третього рівня. 
Сфера застосування клінічної психології.  

 
Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 27 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1. Тест Люшера використовують для оцінки: 
1. ступеня мне стичних порушень 
2. ступеня інтелектуального розвитку 
3. особливостей мислення 
4. ясності свідомості 
5. емоційних переживань 

 
2. Дослідження, направлене на оцінку стану вищих психічних функцій, особливостей 

функціонування, асиметрії півкуль називається: 
1. нейропсихологічним; 
2. патопсихологічним; 
3. психопатологічним; 



4. психіатричним; 
5.психосоматичним. 
 

3. Здатність впізнавати предмети на дотик називається: 
1. тактильністю; 
2. стереогнозисом; 
3. емпатією; 
4. рефлексією; 
5. агнозією. 

 
4. Міннесотський багатопрофільний опитувальник особистості дозволяє виявити: 
1. нейропсихологічні симптоми; 
2. патопсихологічні феномени; 
3. особистісний профіль; 
4. властивості темпераменту; 
5. інтелектуальні здібності. 

 
5. Оцінка афективної ригідності за даними тесту ММРІ здійснюється за: 
1. 1 шкалою; 
2. 2 шкалами; 
3. 3 шкалами; 
4. 4 шкалами; 
5. 5 шкалами. 

 

 
 
Завдання другого рівня. 
Критерії психічної норми. 

 

Завдання третього рівня. 
Погляди З. Фрейда на психопатологію. 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 28 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1. Індивідуально - типологічна характеристика людини і вищих тварин, що виявляється у 

силі, напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу її психічних процесів 

називається: 
1. темпераментом; 
2. характером; 
3. здібностями; 
4. талантом; 
5. геніальністю. 

 
2. Які розрізняють типи темпераменту? 
1. сангвінік; 
2. флегматик; 
3. холерик; 
4. меланхолік; 
5. всі вірні. 

 
3. Що є стержнем особистості, головним визначником її індивідуальності. 
1. характер; 
2. темперамент; 
3. індивідуальність; 
4. здібності; 
5. талант. 
 
4. Комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляються в її поведінці та 

діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, колективу, до самої себе називають: 
1. темперамент; 
2. характер; 
3. індивідуальність; 
4. здібності; 



5. талант. 
 

5. Індивідуально – психологічні особливості людини, які відповідають потребам даної 

діяльності і являються умовою її успішного виконання називають: 
1. темперамент; 
2. характер; 
3. індивідуальність; 
4. здібності; 
5. талант. 

 
 
 
Завдання другого рівня. 
Види і угрупування захисних механізмів. 

 

Завдання третього рівня. 
Психологічні реакції хворих на захворювання. 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 29 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
1. Від чого залежать досягнення людини? 
1. властивостей особистості та її ставлення до діяльності; 
2. стану психічних процесів; 
3. функції аналізаторів; 
4. швидкості реакцій; 
5. все вірно. 

 
2. Що є певними передумовами розвитку здібностей людини? 
1. темперамент; 
2. характер; 
3. здібності; 
4. задатки; 
5. талант. 

 
3. Високий рівень здібностей називають: 
1. темпераментом; 
2. характером; 
3. здібностям; 
4. задатками; 
5. талантом. 

 



4. Як називається найбільш сприятливе поєднання здібностей, які дають можливість 

успішно, творчо виконувати певну діяльність; коли людина має схильність і потребу у цій 

діяльності, велику працездатність і наполегливість. 
1. темпераментом; 
2. характером; 
3. здібностями; 
4. задатками; 
5. талантом. 

 
5. Що визначає мету, яку ставить перед собою людина, властиві їй прагнення, мотиви, у 

відповідності з якими вона діє? 
1. спрямованість особистості; 
2. зовнішня мотивація; 
3. внутрішня мотивація; 
4. потреби; 
5. мотивації. 
 
 
Завдання другого рівня. 
Неврози, реактивні стани.  

Завдання третього рівня. 
Теорія стресу Г. Сельє.  

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
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Варіант 30 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 
 
1. Психічний процес, що забезпечує відображення в свідомості оживання образів, які були 

сприйняті в минулому, називається  
1.уявлення; 
2. мислення; 
3. психіка; 
4. пам'ять; 
5. емоції. 

 

2. Елементарний психічний акт, який полягає у відображенні окремих властивостей 

предметів і явищ зовнішнього світу і внутрішнього стану організму, що безпосередньо 

впливають на аналізатори – органи чуттів людини, називається: 
1. сприйняття; 
2. відчуття; 
3. пам'ять; 
4. емоції; 
5. увага. 
 

3. Як називається здатність отримувати відчуття? 
1. збудливістю; 



2. подразливістю; 
3. чутливістю; 
4. сенситивністю; 
5. рефрактерністю. 

 

4. Такі параметри, як  поріг відчуття, контраст відчуттів, адаптація, характеризують  
1. акомодацію аналізаторів; 
2. збудливість організму; 
3. працездатність організму; 
4. чутливість аналізаторів. 
5. всі відповіді вірні. 

 

5. Докількісних розладів відчуттів відносяться:  
1. гіперестезія, гіпестезія, анестезія; 
2. парестезії, сенестопатії, сенестезії; 
3. галюцинації; 
4. синестезії; 
5. ілюзії.  
 
 
 
Завдання другого рівня. 
Опитувальник ММРІ.  

Завдання третього рівня. 
Проективні методи дослідження особистості.  

 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки. 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ККР 

• кожна правильна відповідь на завдання 1 рівня  оцінюється в 5 балів, 

максимально можлива кількість балів – 40; 

• максимально можлива кількість балів за правильну і повну відповідь на  

завдання 2 рівня складає 25 балів; 

• максимально можлива кількість балів за правильну і повну відповідь на  

завдання 3 рівня складає 35 балів; 

• максимально можлива кількість балів за правильні та повні відповіді на  

завдання 1, 2 і 3 рівня складає 100 балів. 
 

«ВІДМІННО» – студент вільно володіє вивченим навчальним матеріалом,  вільно 

висловлює власні думки,  творчо та переконливо аргументує особисту позицію, 

здатний дати правильні відповіді на питання 1 рівня та обґрунтовані відповіді на 

питання 2 та 3 рівня комплексної контрольної роботи. Загальна сума має складати 90 і 

більше балів. 

«ДОБРЕ» – студент здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних 

ситуацій, наводити окремі приклади на підтвердження власних тверджень, вміє 

порівнювати, узагальнювати, здатний дати правильні відповіді на питання 1 рівня, 

обґрунтовані відповіді на питання 2 рівня, допускає прогалини в аргументуванні 

відповідей на питання 3 рівня комплексної контрольної роботи. Загальна сума має 

складати від 74 до 89 балів. 

«ЗАДОВІЛЬНО» – студент володіє навчальним матеріалом на початковому рівні, 

виявляє знання і розуміння основних положень та категорій, за допомогою викладача 

може аналізувати матеріал, здатний дати правильні відповіді на питання 1 рівня та 

часткові відповіді на питання 2 та 3 рівня комплексної контрольної роботи. Загальна 

сума має складати від 60 до 73 балів. 

«НЕЗАДОВІЛЬНО» – студент володіє навчальним матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу з дисципліни або 

на рівні елементарного розпізнавання, не виявляє здатність викласти думку (окремі 

слова, фрази не зв’язані смислом), не здатний дати правильні відповіді на питання 

комплексної контрольної роботи. Загальна сума має складати від 59 і менше 

отриманих балів. 
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