
Тестові завдання: оберіть одну правильну відповідь із запропонованих варіантів: 

1. Синонімом до понятя «психосоматична психологія» є: 

а) фізіологічна психологія; 
б) патологічна психологія; 
в) анатомічна психологія; 
г) структурна психологія. 

2. Об'єктом психосоматики є: 
а) людина з проблемами виховання; 
б) людина з проблемами навчання; 
в) людина з проблемами адаптації; 
г) людина з проблемами соціалізації. 

3. Методологія психосоматики визначається: 
а) філософським рівнем; 
б) загальнонауковим рівнем; 
в) конкретно-науковим рівнем; 
г) історичним рівнем. 

4. Метою психосоматичного дослідження є: 
а) генетичний принцип; 
б) принцип індивідуалізації дослідження; 
в) принцип вивчення конкретної особистості; 
г) психофізичний принцип. 

5. Модель Гіппократа базується на принципі: 
а) «не нашкодь»; 
б) «роби добре»; 
в) “дотримуйся обов'язку»; 
г) поважай права та переваги особистості». 

6. Модель Парацельса базується на принципі: 
а) «не нашкодь»; 
б) «роби добре»; 
в) “дотримуйся обов'язку»; 
г) “поважай права та переваги особистості». 

7. Деонтологічна модель базується на принципі: 
а) «не нашкодь»; 
б) «роби добре»; 
в) “дотримуйся обов'язку»; 
г) “поважай права та переваги особистості». 

8. Біоетика базується на принципі: 
а) «не нашкодь»; 
б) «роби добре»; 
в) “дотримуйся обов'язку»; 
г) “поважай права та переваги особистості». 

9. Психосоматика має значний вплив на розвиток наступних галузей медицини, окрім: 



а) психіатрії; 
б) травматології; 
в) неврології; 
г) нейрохірургії. 

10. Теоретичні та практичні проблеми якої спеціальності не можуть розроблятися без 

психосоматики: 
а) фітотерапії; 
б) фізіотерапії; 
в) психотерапії; 
г) променевої терапії. 

11. Психосоматика має значний вплив на розвиток наступних загальнотеоретичних 

питань психології, окрім: 

а) аналізу компонентів, які входять до складу психічних процесів; 
б) вивчення співвідношення розвитку та розпаду психіки; 
в) розробки філософсько-психологічних проблем; 
г) встановлення ролі особистісного компоненту у структурі різних форм психічної 

діяльності. 

12. Теоретичні та практичні проблеми якої спеціальності не можуть розроблятися без 

психосоматики: 
а) фітотерапії; 
б) фізіотерапії; 
в) психотерапії; 
г) променевої терапії. 

13.Ким був запропонований термін «біоетика»? 
а) Доссе; 
б) Хайдеггером; 
в) Поттером; 
г) Юдіним. 

12. Психосоматика має значний вплив на розвиток наступних загальнотеоретичних 

питань психології, окрім: 
а) аналізу компонентів, які входять до складу психічних процесів; 
б) вивчення співвідношення розвитку та розпаду психіки; 
в) розробки філософсько-психологічних проблем; 
г) встановлення ролі особистісного компоненту у структурі різних форм психічної 

діяльності. 

13. Яка етична модель у психосоматиці отримала найбільший розвиток за останню 

чверть ХХ століття? 
а) модель Гіппократа; 
б) біоетика; 
в) деонтологічна модель; 
г) модель Парацельса. 

14. Засновником закону переживання часу є: 
а) Александр; 
б) Цуканов; 
в) Сєченов; 



г) Карвасарський. 

14. Засновником концепції “специфічного емоційного конфлікту” є: 
а) Александр; 
б) Цуканов; 
в) Сєченов; 
г) Карвасарський. 

15. Хто уперше описав у людини п'ять відчуттів, враховуючи біль? 
а) Платон; 
б) Аристотель; 
в) Дарвін Е.; 
г) Фрей. 

16. Хто уперше висунув гіпотезу про існування у шкірі та слизових оболонках 

болючих рецепторів: 
а) Платон; 
б) Аристотель; 
в) Дарвін Е.; 
г) Фрей. 

17. Хто є автором теорії інтенсивності: 
а) Платон; 
б) Аристотель; 
в) Дарвін Е.; 
г) Фрей. 

 


