
Приклади тестових питань до заліку  

з навчальної дисципліни «Патопсихологія» 
Із запропонованих до кожного запитання/твердження відповідей оберіть одну, найточнішу: 
1. Яку назву має психічний розлад особистості, що характеризується недовірою і підозрілим 

ставлення до інших людей: 

а) шизоїдний розлад особистості 

б) шизотипний розлад особистості 

в) параноїдний розлад особистості 

2. Аддиктивні парасуїцидальні спроби здійснюються з метою: 

а) безболісно піти з життя 

б) привернення уваги до власної персони 

в) вивести себе зі стану беземоційності і суму 

г) піти з життя заради блага людства 

д) піти із життя за таємничих обставин 

3. Яка з історичних епох характеризується поверненням демонології у лікуванні душевнохворих: 

а) Ренесанс 

б) античність 

в) Середньовіччя 

г) ХІХ ст. 

4. Ускладненість впізнавання предметів, звуків має назву: 

а) ілюзії 

б) агнозії 

в) галюцинації 

г) псевдогалюцинації 

5. Повторювані і стійкі поведінкові чи мисленнєві акти, які люди змушені робити, щоб запобігти 

тривозі або знизити її, - це: 

а) тривожна чутливість 

б) компульсії 

в) обсесії 

6. Розлад, при якому в людини виникають небажані думки, які повторюються, і вона змушена чинити 

повторювані і стійкі дії або мислительні акти, називається: 

а) обсессивно-компульсивним 

б) панічним 

в) стресовим 

7. Який вид порушення свідомості характеризується сумішшю відображення реального світу і 

яскравих уявлень фантастичного характеру, що спливають у свідомості: 

а) онейроїдний стан свідомості 

б) приглушений стан свідомості 

в) сутінковий стан свідомості 

г) деліріозне затьмаренне свідомості 

8. Сильний і стійкий страх перед соціальними ситуаціями чи виступами, в яких може виникнути 

сум'яття, називається: 

а) фобією 

б) соціофобією 

в) специфічною фобією 

г) агарофобією 

9. Представники якої моделі патології вважають психічну патологію хворобою, спричиненою 

аномальним функціонуванням головного мозку: 

а) психодинамічної 

б) поведінкової 

в) біологічної 

г) когнітивної 

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

штучної зміни свого психічного стану називається: 

а) психопатологічною. 

б) кримінальною 

в) делінквентною 

г) адиктивною 

д) патохарактерологічною 



11. Порушення мислення, яке проявляється у «закупорці думок», «обриві думок», раптовій зупинці, 

перерві асоціативного процесу, має назву: 

а) інкогеренція 

б) вербігерація 

в) шперрунг 

г) ментизм 

12. Пригнічений стан, який характеризується тугою, спадом сил, дуже низькою самооцінкою, 

почуттям провини, — це: 

а) афективний розлад 

б) манія 

в) депресія 

13. Психічне захворювання, яке виникає в життєвій ситуації, що різко змінилась як важка реакція 

особистості на цю ситуацію, має назву: 

а) психоз 

б) психопатія 

в) епілепсія 

г) шизофренія 

д) невроз 

14. Розлад мислення, при якому відзначається стереотипне повторення окремих слів чи складів, має 

назву: 

а) інкогеренція 

б) вербігерація 

в) шперунг 

г) беззв'язність 

15. Криптомнезії — це: 

а) порушення хронології в пам'яті, при якому окремі події минулого переносяться в теперішнє 

б) обмани пам'яті, при яких нездатність закарбовувати події і відтворювати їх приводить до 

відтворення видуманих подій, яких не було 

в) розлади пам'яті, при яких хворий присвоює собі чужі думки, дії 

16. 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: 

а) маніакально-депресивний психоз 

б) аутизм 

в) шизофренія 

17. Представники якої моделі патології вважають, що психологічні конфлікти (психічні патології) 

беруть початок з ранніх взаємин між батьками і дитиною та з травматичних переживань: 

а) поведінкової 

б) біологічної 

в) психодинамічної 

г) когнітивної 

18. Періодичні короткі спалахи паніки, що виникають раптово і досягають максимуму протягом 10 

хвилин, — це: 

а) обсессивно-компульсивний розлад 

б) панічний розлад 

в) стресовий розлад 

13. Ідеї чи судження, які не відповідають дійсності, помилково обґрунтовані і повністю оволодівають 

свідомістю людини, мають назву: 

а) рухові розлади 

б) галюцинації 

в) маячення 

г) афективні порушення 

14. Крайня і тривала форма штучного захворювання, при якій людина викликає у себе симптоми, 

досягає госпіталізації і піддається лікуванню, має назву: 

а) синдром Мюнхаузена 

б) симулятивний розлад 

в) делегований синдром Мюнхаузена 

 

 


