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ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ ТА ПАТОПСИХОЛОГІЇ» 

 

1. Визначити предмет патопсихології як галузі нейронаук.  

2. Визначити практичні задачі і функції клінічних психологів.  

3. Прокоментувати етичні проблеми роботи клінічного психолога. 

4. Назвати та охарактизуватиосновні діагностичні патопсихологічні 

засоби вивчення сфер психічної діяльності. 

5. Розкрити погляди первісних людей на патологію та її лікування.  

6. Розкрити погляди на патологію та її лікування в античні часи.  

7. Розкрити погляди на патологію та її лікування в Європі у середні віки.  

8. Розкрити погляди на патологію та її лікування в період ренесансу; 

створення притулків ІІІ-ХІХ  из.: моральне лікування.  

9. Розкрити погляди на патологію та її лікування в Україні.  

10. Визначити поняття симптому порушень психічної діяльності.  

11. Визначити поняття симптомів порушень свідомості та самосвідомості.  

12. Визначити поняття симптомів порушень сприйняття.  

13. Визначити поняття симптомів порушень мислення.  

14. Визначити поняття симптомів порушень емоцій.  

15. Визначити поняття симптомів порушень уваги.  

16. Визначити поняття симптомів порушень вольових процесів.  

17. Визначити поняття симптомів порушень пам’яті. 

18. Розкрити поняття патологічного регістр-синдрому та його зв’язки з 

поняттям психопатологічного синдрому. 

19. Дати порівняльну характеристику шизофренічного та афективно-

ендогенного регістр-синдрому. 

20. Дати порівняльну характеристику екзогенно-органічного та ендогенно-

органічного регістр-синдрому. 

21. Дати порівняльну характеристику особистісно-аномального та 

психогенно-психотичного регістр-синдрому.  

22. Дати коротку характеристику невротичному та астенічному синдрому.  

23. Дати коротку характеристику синестопатичному та обсесивному 

синдрому.  

24. Дати коротку характеристику іпохондричному та істеричному 

синдрому. 

25. Дати коротку характеристику синдрому деперсоналізації-дереалізації.  

26. Дати коротку характеристику афективному та депресивному синдрому. 



27. Дати коротку характеристику маніакальному синдрому та синдрому 

надцінних ідей.  

28. Дати коротку характеристику галюцинаторно-маревному синдроми та 

синдрому потьмареної свідомості. 

29. Дати порівняльну характеристику паранояльному та параноїчному 

синдрому.  

30. синдром.  

31. Дати коротку характеристику галюцинаторно-параноїдному та 

парафренному синдрому. 

32. .Охарактеризувати деліріозний та онейроїдний синдроми.  

33. Дати коротку характеристику синдромам з переважанням рухово-

вольових порушень та апатико-абулічному синдрому.  

34. Дати коротку характеристику кататонічному та гепоїдному синдромам. 

35. Дати коротку характеристику олігофренічному дефіцитарним 

синдромам. 

36. Дати коротку характеристику психоорганічному (енцефалопатичний) 

та Корсаковському (амнестичний) синдромам.  

37. Дати загальні патопсихологічні характеристики деменції внаслідок 

органічного ураження головного мозку. 

38. Методи діагностики деменції внаслідок органічного ураження 

головного мозку.  

39. Дати коротку характеристику хворобі Альцгеймера.  

40. Дати коротку характеристику судинній деменції.  

41. Дати коротку характеристику хворобі Піка.  

42. Дати коротку характеристику хворобі Крейцфельда-Якоба. 

43. Дати коротку характеристику хворобі Гейтінгтона.  

44. Дати коротку характеристику хворобі Паркінсона. 

45. Описати делірій, не обумовлений алкоголем та іншими 

психоактивними речовинами. 

46. Дати коротку характеристику органічному галюцинозу. 

47. Дати коротку характеристику органічному кататонічному розладу.  

48. Дати коротку характеристику органічному маячному розладу.  

49. Дати коротку характеристику органічному (афективний) розлад 

настрою.  

50. Дати коротку характеристику органічному тривожному розладу.  

51. Дати коротку характеристику органічному дисоціативному розладу.  

52. Охарактеризувати органічний емоційно лабільний (астенічний) розлад.  

53. Дати патопсихологічні характеристики розладів особистості внаслідок 

органічного ураження головного мозку.  

54. Охарактеризувати патопсихологічні особливості психічних та 

поведінкових розладів, викликаних вживанням алкоголю.  

55. Дати коротку характеристику абстінетному синдрому.  

56. Охарактеризувати психотичний розлад.  

57. Охарактеризувати резидуальний психотичний розлад з відставленим 

дебютом. 



58. Охарактеризувати патопсихологічні особливості психічних та 

поведінкових розладів, викликаних вживанням інших психоактивних 

речовин (опіоїдів, каннабіноїдів, кокаїну та інших психостимуляторів, 

галюциногенів летючиї розчинників та кофеїну). 

59. Охарактеризувати патопсихологічну діагностику шизофренії, 

шизоафективних та шизотипових розладів.  

60. Дати коротку характеристику параноїчної та гебефренної шизофренії.  

61. Дати коротку характеристику катктонічної та резедуальної шизофренії. 

62. Дати коротку характеристику простої шизофренії та  изоїд 

ний енічної депресії.  

63. . Дати коротку характеристику шизотипового та шизоафективного 

розладів. 

64. Описати гострі та транзиторні психотичні розлади.  

65. Описати гострий шизофреноподібний психотичний розлад.  

66. Описати маніакальний епізод, гіпоманію.  

67. Дати коротку характеристику біполярному афективному розладу.  

68. Дати коротку характеристику рекурентному депресивному розладу.  

69. Визначити поняття норми та патології в психології особистості.  

70. Визначити поняття параноїчний розлад особистості.  

71. Визначити поняття  изоїд ний розлад особистості.  

72. Визначити поняття соціопатія.  

73. Визначити поняття емоційно-нестійкий розлад особистості.  

74. Визначити поняття істероїдний розлад особистості.  

75. Визначити поняття ананкастичний (обсесивно-компульсивний) розлад 

особистості.  

76. Визначити поняття тривожний розлад особистості.  

77. Визначити поняття залежний розлад особистості.  

78. Охарактеризувати патопсихологію епілепсії.  

79. Дати коротку характеристику судомним синдромам: генералізований 

судомний напад, адверзивний судомний напад, парціальний напад, 

епілептичний стан, малі напади. Епілептичні психози. 

80. Описати патопсихологічні особливості змін особистості при епілепсії. 

81. Дати короткий опис патопсихологічної діагностики розумової 

відсталості.  

82. Розкрити етіологію олігофренії.  

83. Дати коротку характеристику легкої розумової відсталості 

(дебільність), помірна і важка розумова відсталість (імбецильність), 

глибока розумова відсталість (ідіотія). 

84. Дати коротку характеристику розладів прийому їжі: нервова анорексія, 

нервова булімія. 

85. Визначити поняття розлади сну неорганічної природи: безсоння 

неорганічної природи, гіпресомнія неорганічної природи, розлади 

режиму сну-неспання неорганічної природи, сомнамбулізм, жахи під 

час сну, кошмари. 



86. Розкрити поняття статева дисфункція, не обумовлена органічними 

розладами або захворюваннями. 

87. Охарактеризувати поняття тривожно-фобічні розлади: агорофобія, 

соціальні фобії, специфічні (ізольовані) фобії, інші тривожні розлади: 

панічний розлад, геніралізований тривожний розлад, змішаний 

тривожний розлад і депресивний розлад.обсесивно-компульсивний 

розлад. 

88. Охарактеризувати реакції на важкий стрес і порушення адаптації: 

гостра реакція на стрес, посттравматичний стресовий розлад, розлади 

адаптації. 

89. Охарактеризувати дісоціативні (конверсійні) розлади: дисоціативна 

амнезія, дисоціативна фуга, дисоціативний ступор, транси і стани 

оволодіння, дисоціативні розлади моторики, дисоціативні судоми, 

дисоціативна анестезія і втрата чуттєвого сприйняття, змішані 

дисоціативні (конверсійні) розлади; 

90. Охарактеризувати соматоформні розлади: соматизований розлад, 

недиференційований соматоформний розлад, іпохондричний розлад, 

соматоформна вегетативна дисфункція, хронічний соматоформний 

больовий розлад.  



Орієнтовний приклад МКР 

 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти 

 

 

Модульна контрольна робота  

з дисципліни «Основи клінічної та патопсихології» 

Варіант №1. 

1. Розкрити погляди на патологію та її лікування в античні часи.  

2. Дати коротку характеристику іпохондричному та істеричному 

синдрому. 

3. Визначити поняття істероїдний розлад особистості.  

 

 

 

Затверджую 

Зав. кафедри ________      Лузік Е.В. 

20 01 2020 р. 
 


