
Перелік питань до здачі державного практично-орієнтованого іспиту з загальної та 

медичної психології: 

1. Медична психологія як наука. Її зміст та основні розділи. 

2.  Предмет і завдання медичної психології. Місце психології в професійній діяльності лікаря. 

3. Критерії здоров’я ВООЗ. Визначення психічного здоров’я. 

4. Медична етика та деонтологія. Основні історичні моделі моральної медицини. 

5.  Медико-психологічні основи вчення про лікарську таємницю. Поняття ятрогеній, ятропатій, 

соррогеній, егогеній, дидактогеній. 

6.  Лікарські помилки, причини і види.  

7.  Поняття „лікарський обов’язок” та „лікарська таємниця”. 

8. Основні принципи феноменологічної психології. 

9. Характеристика екзогенного, ендогенного та психогенного типу психічного реагування. Їх 

відмінності. 

10. Діагностичні принципи-альтернативи. Розмежування понять нозос-патос. 

11. Діагностичні принципи-альтернативи. Адаптація – дезадаптація, компенсація – 

декомпенсація. 

12. Діагностичні принципи-альтернативи. Дефект – одужання – хроніфікація. 

13. Діагностичні критерії відмежування психотичних та непсихотичних психічних розладів. 

14. Категорія симптому та синдрому в медичній психології. 

15. Психічна структура особистості: темперамент, характер, інтелект, здібності. 

16. Загальне поняття про темперамент і характер особистості. Акцентуації особистості за К. 

Леонгардом та А.Є. Лічко. 

17. Визначення та типологія акцентуації особистості, тактика поведінки лікаря з пацієнтами, що 

мають акцентуйовані риси особистості. 

18. Типи невірного виховання, їх вплив на формування акцентуацій характеру. 

19.  Проблеми вікової періодизації.  Кризові періоди в житті людини. 

20.  Вплив відношення до хвороби на подальший перебіг захворювання та прогноз. Агравація, 

симуляція, дисимуляція, госпіталізм. 

21. Внутрішня картина хвороби. Її визначення та структура. 

22.  ВКХ. Характеристика факторів, які впливають на формування ВКХ. 

23.  ВКХ. Типи реакцій на захворювання. 

24. Внутрішня картина хвороби. Типи особистісної реакції на захворювання (Якубов Б.А.) 

25. Поняття „об’єктивної” та „суб’єктивної” важкості хвороби. Вплив віку на формування ВКХ. 

26.  Стрес, фрустрація. Загальний адаптаційний синдром. 

27. Стрес. Визначення, характеристика. Структура стресового переживання. 

28. Післятравматичний стресовий розлад. Причини, клініка, психотерапевтична корекція. 

29. Психологічні особливості етапів діагностичного процесу. 

30.  Принципи побудови та проведення психологічного обстеження. 

31. Принципи спілкування лікаря з хворими та їх родичами. 

32.  Варіанти відношення хворих до оперативного втручання (за Виноградовим). Корекція 

патологічних типів відношення до оперативного втручання. 

33.  Психологічні особливості хворих в хірургічній клініці на післяопераційному етапі. Методи 

психотерапевтичного впливу. 

34. Психологія хірургічних хворих на діагностичному етапі. Методи психологічного впливу. 

35. Психологічні особливості хворих в хірургічній клініці (передопераційний етап). Методи 

психологічного впливу. 

36. Синдром Мюнхгаузена. Його варіанти. Значення "синдрому Мюнхаузена" і синдрому 

Агасфера в хірургічній практиці. 

37. Психологія в клініці онкологічних захворювань. Особливості стаціонарного та 

диспансерного періодів. Психотерапія при онкологічних захворюваннях. 

38.  Клінічна психологія в кардіології (стенокардія та інфаркт міокарду). Психотерапевтична 

корекція при ІХС. 



39. Психологічні особливості хворих та типи реакцій на хворобу при гіпертонічній хворобі. 

Психотерапевтична корекція при артеріальній гіпертензії. 

40. Клінічна психологія в пульмонології. Психологічні особливості хворих на бронхіальну 

астму. Методи психотерапевтичного впливу. 

41. Вплив клінічних проявів виразкової хвороби шлунку та 12п. кишки на соматонозогнозію. 

Психотерапевтична корекція при виразкові хворобі шлунку. 

42. Психологія в клініці онкологічних захворювань. Особливості перед медичного та 

амбулаторного періодів. Психотерапія при онкологічних захворюваннях. 

43. Психологія жінки під час вагітності. Психологічна корекція патологічних типів відношення 

до вагітності та пологів. 

44. Психологія хворих з враженнями обличчя та тіла. Методи психотерапевтичної роботи з 

даною категорією хворих. 

45. Психологія хворих з порушеннями зору. Методи психологічного впливу. 

46. Структура неспецифічного ендокринного психосиндрому.  

47. Особливості психіки хворих на цукровий діабет. Психотерапевтична корекція при 

цукровому діабеті. 

48. Основні симптомокомплекси предменструального синдрому, методи їх психокорекції. 

49. Поняття фізіологічного та патологічного клімаксу. Клініка, перебіг, лікування. 

50. Психологічні проблеми при клімактеричному синдромі, методи їх психокорекції. 

51. Типи реакції на хворобу при зниженні слуху. Методи психокорекції патологічних типів 

реакції на хворобу. 

52. Психологічні особливості дітей з тривалими хронічними та інвалідизуючими 

захворюваннями. Методи психокорекції патологічних типів реакції дітей та їх батьків на 

захворювання. 

53. Психологічні особливості  та типи ВКХ осіб похилого та старечого віку, методи їх 

психокорекції. 

54. Інсомнії. Поширеність, класифікація, клінічна характеристика, принципи лікування. 

55. Психосоматичні розлади. Визначення, класифікація. 

56. Основи девіантології. Фактори, що обумовлюють формування розладів поведінки.  

57. Патохарактерологічний та психопатологічний типи девіантної поведінки. 

58. Способи взаємодії індивіда і реальності. Характеристика типів девіантної поведінки. 

59.  Клінічні форми девіантної поведінки. Форми мотивації вживання алкоголю та наркотичних 

речовин. 

60. Фобії. Провідні теорії виникнення фобій. 

61.  Класифікація фобій. Характеристика агорафобії та специфічних фобій. 

62. Соціальні фобії. Визначення, поширеність, клініка, лікувальна тактика. 

63. Психічний дизонтогенез. Класифікація чинників, які призводять до виникнення психічного 

дизонтогенезу. 

64. Інфантилізм. Ознаки конституційного та дисгармонійного психічного інфантилізму. 

65. Аутизм. Базисні та додаткові симптоми, класифікація аутистичних розладів, принципи 

лікування. 

66. Ранній дитячий аутизм Каннера, синдром Аспергера, синдром Ретта. 

67. Психологічні особливості осіб з аддиктивними формами поведінки. 

68.  Медико -психологічні аспекти непсихотичних психічних  розладів 

69.  Синдром емоційного вигорання. Фактори ризику, ключові ознаки, профілактика та корекція. 

70. Етапи діагностичного процесу, їх характеристика. 

71.  Спілкування в лікувальному процесі. 

72. Особливості порушення харчової поведінки. Нервова анорексія. Етіопатогенез, клініка, 

принципи психотерапевтичної корекції. 

73.  Визначення поняття депресії. Етіопатогенез, класифікація, клінічна картина, принципи 

лікування. 

74. Соматоформні розлади. Класифікація, клінічна характеристика. 



75. Поняття психотерапії та її місце в лікуванні психічних і соматичних захворювань. 

76. Цілі психотерапії, її види та методи.  

77. Основні покази та протипокази до проведення психотерапії. 

78. Визначення понять психогігієна, психопрофілактика та психотерапія. 

 
 


