
Перелік питань до іспиту 

 

1. Визначити поняття психосоматики. 

2. Історія виникнення психосоматичних теорій і моделей. 

3. Поняття алексітимії. 

4. Розповісти про стратегії поведінки при стресі. 

5. Визначити типи і стратегії копінг-поведінки та стилів поведінки. 

6. Алгоритм проведення діагностичної бесіди. 

7. Психологічні тести в психосоматичній практиці. 

8. Конверсійна теорія З. Фрейда. 
9. Модель вегетативних неврозів та векторна теорія Ф. Александера. 
10. Психосоматичні медицина А. Данбар. 
11. Его-психологія Х. Кохута у психосоматиці. 
12. Концепція десоматизації М. Шура. 
13. Аналітична психологія К. Юнга у психосоматиці. 
14. Тілесно-орієнтована психологія В. Райха у психосоматиці. 
15. Неофрейдисти: К. Хорні, А. Адлер та інші. 
16. Психофізіологічні концепції: ідеї І.М. Сеченова, Г. Сельє. 
17. Психосоматичні захворювання в межах гуманістичних концепцій:К. Роджерс, 

А. Маслоу. 
18. Транзактний аналіз Е. Берна. 
19. Біхевіористичний підхід у психосоматиці. 
20. Когнітивстський підхід у психосоматиці. . 
21. Концепція алекситимії П. Сіфеноса. 
22. Теорія Я. Морено. 
23. Психологічні тести в психосоматичній практиці. 

24. Особливості психосоматичних розладів і методів психотерапії у дитячому 

віці. 

25. Картина особистості при психосоматичних порушеннях органів дихання. 

26. Методи психотерапії, що застосуються при лікуванні психосоматичних 

захворювань органів дихання. 

27. Психосоматичні захворювання серцево-судинної системи. Картина 

особистості. 

28. Особливості психотерапії при захворюваннях серцево-судинної системи. 

29. Особливості особистості при психосоматичних захворюваннях шлунково-

кишкового тракту. 

30. Нервова анорексія і булімія. Психосоматичні особливості. . 

31. Психосоматичний аспект ожиріння. . 

32. Психосоматичні аспекти хвороб щитовидної залози. Картина особистості. 

33. Види і методики психотерапії, що використовуються в роботі з пацієнтами з 

хворобами щитоподібної залози. 

34. Цукровий діабет. Картина особистості і види психотерапії. 

35. Картина особистості при психосоматичних захворюваннях шкіри. 

36. Психосоматичні захворювання, пов’язані з репродуктивною функцією 

жінки. Умови виникнення і методи психотерапевтичної допомоги. 



37. Психосоматичні захворювання опорно-рухової системи. Картина 

особистості. 

38. Види головного болю. Особливості особистості та механізм формування 

больових відчуттів. 

39. Методи психотерапії, що застосовуються при функціональних головних 

болях. 

40. Картина особистості і клінічна картина психовегетативних розладів. 

41. Психотерапевтичні методи корекції психовегетативних порушень. . 

42. Психосоматичні аспекти депресивних розладів. 

43. Картина особистості та особливості психотерапевтичної роботи з різними 

формами депресивних розладів. 

44. Психосоматичні аспекти інфекційних захворювань. Виникнення і перебіг 

цих розладів. 

45. Особливості психосоматичних порушень при онкологічних захворюваннях. 

46. Психічні хвороби похилого віку і спадковість. 

47. Визначити поняття генетичної психологї. 

48. Сформулюйте закони Менделя. 

49. Охарактеризуйте поняття спадковості. 
50. Предмет і завдання психогенетики. 
51. Охарактеризуйте близнюковий метод. 
52. Охарактеризуйте метод усиновлених дітей. 
53. Охарактеризуйте генеалогічний метод. 
54. Охарактеризуйте коефіцієнт наслідування. 
55. Охарактеризуйте компоненти дисперсії середовища. 
56. Фактори середовища які призводять до розумової відсталості. 
57. Вплив близькоспоріднених шлюбів на прояв захворювання на олігофренію. 
58. Охарактеризуйте форми олігофренії. 
59. Охарактеризуйте геномні і хромосомні мутації. 
60. Охарактеризуйте синдром Дауна. 
61. Охарактеризуйте аутизм. 
62. Охарактеризуйте явище домінування. 
63. Форми мінливості. 
64. Охарактеризуйте відмінності в спадковості біполярної і уніполярної форми 

депресії. 
65. Охарактеризуйте дислексію. 
66. Охарактеризуйте синдром порушення уваги в поєднанні з гіперактивністю. 
67. Перерахуйте відомі генетично обумовлені фактори ризику алкоголізму. 
68. Випадки кольорової сліпоти, що пов’язана з аутосомною спадковістю. 
69. Наведіть приклади генетично-обумовлених дефектів сприйняття смаку. Їх 

вплив на поведінку. 
70. Гомосексуалізм і генетична схильність. 
71. Охарактеризуйте причини мутацій. 
72. Хвороби, які передаються зчеплено зі статтю. 
73. Наведіть приклади мутацій, які впливають на слухову сенсорну систему. 
74. Психогенетика окремих здібностей. 
75. Генетичні, вікові й статеві особливості особистост. 



76. Назвіть фактори середовища, які впливають на розвиток таланту і 
здібностей. 

77. Наведіть приклад генної мутації, яка пов’язана з підвищеною агресивністю. 
78. Охарактеризуйте аносмію та внаслідок чого вона виникає. 
79. Психогенетика інтелекту. 
80. Охарактеризуйте явище емергенеза. 
81. Охарактеризуйте ефект Флінна. 
82. Фактори середовища можуть впливати на коефіцієнт інтелекту. 
83. Охарактеризуйте спадковість коефіцієнта інтелекту. 
84. Загальний або генеральний фактор інтелекту. 
85. Генетика аутизму. 
86. Генетика маніакально-депресивних психозів. 
87. Генетика депресії. 
88. Генетика шизофренії. 
89. Генетика девіантної поведінки. 
90. Сучасні проблеми психології індивідуальності, актуальні для психогенетики. 

 


