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І. Дайте визначення поняттям: 

1). Екзогенні типи реакцій - ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 2). Ендогенні типи реакцій - ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

ІІ. Дайте відповідь на запитання(2-3 рядки на відповідь): 

 1). Яка концепція матеріалістичної теорії в психіатрії? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2). Яка концепція теорії виродження (дегенерації) в психіатрії? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

ІІІ. Тести (одна відповідь вірна): 

1). Джерела зародження психіатрії пов'язані з ім'ям великого лікаря і мислителя античної 
Греції, це: 

А) Арістотель 

Б) Гален 

В) Гіппократ 

Г) Аретей 

2). В епоху раннього Середньовіччя почали зароджуватися і прогресивні погляди на природу 

психічних хвороб. Завдяки кому почали будувати перші лікарні для психічно хворих? 

А) Навуходоносор 

Б) Інокентія VIII 

В) Авіценна 

Г) Орест 

 3). Як звати "батька сучасної психіатрії", який також засновник психіатрії у Франції? 

А) Ж. Ескероль 

Б) Ф. Пінель 

В) В. Грізінгер 

Г) Ж. Ламерті 



 4). Відомий психіатр, який ввів новій напрямок в психіатрії, основним положенням цього 
напрямку є визнання переваги несвідомого над свідомим. Його ім’я? 

А) К. Ясперс 

Б) А. Мейєр 

В) 3. Фрейд 

Г) К. Юнг 
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Контрольні питання 

 

1. Перерахуйте і дайте визначення порушенням темпу мислення.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

2. Перерахуйте і дайте визначення порушенням логіки суджень.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

3. Дайте визначення і перерахуйте види маячних ідей.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

4. Дайте визначення поняттю амнезія і перерахуйте види амнезій.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Контрольні питання 

 

1. Перерахуйте види парамнезій і дайте їм визначення.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

2. Опишіть основні порушення уваги.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

3. У чому відмінність між фізіологічним і патологічним афектом?  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

4. Назвіть відмінності між нав'язливими, імпульсивними, насильницькими 
потягами і діями.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Ситуаційні завдання №1 
 

 

1. Хвора 24 років, правильно орієнтована в місці, часі і власній особі. Схвильована, не 
може усидіти на місці. Постійно говорить, що в її «теперішньому стані винні бабки, до 
яких вона ходила», що «голос в голові стверджує, що неправильно поступила і постійно 
мучить мене». Критика до свого стану відсутня. Які провідні психічні симптоми можна 
виділити у пацієнтки?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

2. Пацієнт на питання лікаря про сімейний стан довго пояснює «особливості динаміки 
поняття сім'я в історичному континумі». Коли ж лікар повторно поставив те ж питання, 
пацієнт образився, пояснивши, що він розлучений, але «це така дрібниця у Вселенському 
масштабі, коли відбуваються явища глобалізації і стирання меж між державами». Яке 

порушення мислення відзначається у цього пацієнта?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. Хвора 30 років. Працює лаборантом НДІ. Поступила з будинку відпочинку, де 
поводилася ненормально. Перестала виходити з кімнати, безпричинно посміхалася. 
Раніше двічі лікувалася в психіатричних лікарнях. При огляді чує голоси з боку, які 
звинувачують її в кримінальному зв'язку з людиною з будинку відпочинку. Запевняє, що 
це «море і сонце змусило її полюбити, а луна вночі постійно нагадує про цю людину». «У 
зірках зашифровані усі її таємні почуття і напрями». Які симптоми та синдром можна 
виділити у хворої?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Тестові завдання №1 

 

1. Хворий переведений в реанімаційне відділення у зв'язку з погіршенням 
соматичного стану. Пацієнт кидається по ліжку, дезорієнтований, не розуміє, 
що відбувається навкруги. Його мова складається з окремих, випадкових 
слів, не пов'язаних ні по сенсу, ні граматично. Яке порушення мислення 
описане в даному випадку?  
A. Маячні ідеї  
B. Незв'язне мислення  
C. Розірване мислення  
D. Резонерство  
E. Паралогічне мислення  
 

2. На прийомі у психіатра пацієнт 65 років, що страждає церебральним 
атеросклерозом. Скаржиться на зниження працездатності, погіршення 
пам'яті, труднощі при виконанні роботи, що вимагає розумової напруги. Із 
слів родичів хворого, упродовж останніх років у нього прогресує втрата 
знань, навичок, спостерігається емоційна нестриманість. Визначте 
порушення інтелекту у цього хворого.  
A. Лакунарна деменція  
B. Тотальна деменція  
C. Олігофренія  
D. Погранична розумова відсталість  
E. Варіант норми  
 

3. Після виходу з наркозу хворий впродовж двох днів спілкувався з лікарями, 
дружиною, відповідав на питання. На третій день він поцікавився, чому після 
операції до нього ніхто не підходив. Яке порушення пам'яті у пацієнта?  
А. Криптомнезія  
B. Симптом «ніколи не баченого»  
C. Антероградна амнезія  
D. Ретроградна амнезія  
E. Псевдоремінісценція  
 

4. Хворий з церебральним атеросклерозом під час бесіди із завідуючим 
відділенням не може назвати ім'я і по батькові свого лікаря, але, вийшовши з 
кабінету, несподівано згадує його. Яке порушення пам'яті найбільш вірогідне 
в даному випадку?  
A. Криптомнезія  
B. Фіксаційна амнезія  
C. Репродукційна амнезія  
D. Симптом «ніколи не баченого»  
E. Антероградна амнезія 

 

5. Хвора церебральним атеросклерозом повідомила лікарю, що минулого 
тижня була на засіданні Ради безпеки ООН, де виступала з промовою. 



Скаржиться, що її було погано чутно в залі. Яке порушення пам'яті найбільш 
вірогідне в даному випадку?  
A. Прогресуюча амнезія  
B. Конфабуляція  
C. Псевдоремінісценція  
D. Криптомнезія  
E. Ретроградна амнезія  
 


