
Тести: 
 1. Хворий, 27 років, у відповідь на претензії матері з приводу неприбраного посуду голосно 

закричав, розбив тарілку, розламав раковину, ударив брата, почервонів, покрився потом, не 

реагував на крик рідних і спробу його заспокоїти. пішов до себе в кімнату, впав на ліжко і заснув, 

довго спав, прокинувшись, нічого про те, що трапилось, не пам'ятав. Визначте вид порушення 

емоцій?  
A. Дисфорія  

B. Афект фізіологічний  

C. Афект патологічний  

D. Неадекватність емоцій  

E. Лабільність емоцій  

 

2. Хворий, 27 років, з 18 років діагностована проста форма шизофренії. Останні три роки не 

працює, байдужий до своєї долі. Неохайний, насилу вдається спонукати його вмитись, не 

причісується, довго не міняє білизну. Байдужий до батьків, не цікавиться здоров'ям батька 

(онкохворого). Не спілкується з колишніми друзями, повністю бездіяльний. Визначте стан емоцій 

у хворого.  
A. Апатія  

B. Ейфорія  

C. Параліч емоцій  

D. Лабільність емоцій  

E. Слабодухість  

 

3. Чим характеризується емоційна лабільність?  
A. Патологічним підвищенням настрою  

B. Повною емоційною тупістю, байдужістю  

C. Патологічним зниженим настроєм  

D. Швидкою зміною настрою без причини  

E. Станом підвищеною сльозливості  

 

4. Чим характеризується депресивний синдром?  
A. Понуро-злим настроєм з нахилом до агресії  

B. Патологічно підвищеним настроєм, бажанням до діяльності  

C. Станом повної байдужості, емоційної безчуттєвості  

D. Швидкою зміною настрою  

E. Патологічно зниженим настроєм, тугою, тривогою, інтелектуальною та моторною загальмованістю  

 

5. Вкажіть, чим характеризується афект?  
A. Швидкою зміною настрою  

B. Повною емоційною байдужістю  

C. Станом безтурботності  

D. Короткочасною та сильною емоцією  

E. Надмірною сльозливістю  

6. Центральне місце в системі допомоги психічним хворим займає:  
A. Психоневрологічні диспансери  

B. Психіатрична лікарня  

C. Психіатричні відділення запальносоматичних лікарень  

D. Нічого з вище перерахованого  

E. Усе перераховано  

 



7. Направлення і госпіталізація до психіатричної лікарні проводиться за:  
A. Усвідомленою згодою хворого  

B. За згодою батьків  

C. За згодою законного представника  

D. Все вище перераховане  

E. Нічого з вище перерахованого  

 

8. Режим «А» в відділенні психіатричної лікарні характерізується :  
A. Режим повної довіри до хворих  

B. Режим звичайного психіатричного нагляду  

C. Режим денного стаціонару  

D. Нічого з вище перерахованого  

E. Усе перераховано  

 

9. Режим який забезпечує оптимальні умови для перебування хворого в лікувальному закладі , 

полегшує його страждання і прискорює процес одужання:  
A. Режим «Д»  

B. Режим «В»  

C. Лікувально-охоронний  

D. Усе вище перераховане  

E. Нічого з вище перерахованого  

 

10. При відвідуванні психічно хворого 78 років на дому, медична сестра виявила у нього наявність 

імперативних галюцинацій. Хворий розповідає, що голоси звучать у голові, вони впливають на 

нього, керують, наказують вбити дружину або сусіда. Яка повинна буди тактика медичної 

сестри:  
A. Ніяка, бо це психічно хвора людина.  

B. Негайно сповіститити лікаря та визвати швидку допомогу для госпіталізації у психіатричну лікарню.  

C. Провести бесіду з родиною. Залишити хворого дома.  

D. Помістити хворого в окрему кімнату. Навчити родину доглядати.  

E. Помістити хворого в окрему кімнату. Зафіксувати хворого у ліжку, сказати хворому та родині, що це 

психоз  

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ 

1.Хворий бачить у порожній кімнаті страшну фігуру. Насправді там нікого немає. 

Назвати симптом.  

2.Хворий в повній тиші часто чує голос, який наказує йому відмовлятися від 

прийому ліків, не спати в ліжку, не дивитися на оточуючих. Назвати симптом.  

3.Після кожного вчинку хворий чує голоси в порожній кімнаті, які обговорюють 

поведінку хворого, кажуть: "Сів", "Пити пішов", і т. д. Назвати симптом.  



4.Родичі хворого розповідають, що він постійно піднімає телефонну трубку, коли 

дзвінків немає. На питання, чому він це робить, повідомляє, що чує дзвінки. Назвати 

симптом.  

5.Хворий бачить, як перед ним зліва направо пропливають червоні точки. Назвати 

симптом.  

6.Хвора скаржиться, що її мучать тяжкі відчуття в голові: "Як ніби щось там булькає, 

переливається, мозочок гойдається". Відчуває "болісні невизначені болі мозкових 

оболонок". Назвати симптом.  

7.Хворий скаржиться, що після грипу звичайна розмова здається йому 

громоподібним, світло електричної лампочки сліпить очі. Назвати симптом.  

8.Хворий постійно відчуває неприємний запах від тіла, чого насправді немає. 

Переконання марні. Назвати симптом.  

9.У лікарняної їжі хвора відчуває смак людського м'яса. Назвати симптом.  

10.Хворий відчуває у себе в животі ворухливих мишей. Назвати симптом.  

11.Хворий заявляє, що по його тілу плазують комахи, заподіюють біль. При огляді 

скарги не підтверджуються. Назвати симптом.  

12.Хворий заявляє, що в дзюркотанні води він чує голос, який лає його. Як тільки 

вода перестає текти, "голос" зникає. 

Назвати симптом. 

13.Періодично хвора відчуває таке відчуття, що всі предмети стають то більшими, то 

меншими, то скошеними, то перекрученими навколо своєї осі. 

Назвати симптом. 

14. Хворий "бачить", що предмети, що оточують його, то наближаються, то 

віддаляються від нього, відстань до предметів неймовірно подовжується. 

Назвати симптом. 

15. Хвора заявляє, що часом голова приймає величезні розміри, кінцівки 

подовжуються, вона втрачає вагу. 

Назвати симптом. 

16. Хворий повідомляє, що перед тим як заснути, він бачить блискучі візерунки 

різних фантастичних тварин. При відкриванні очей "бачення" зникають. 



Назвати симптом. 

17. Хворий розповідає, що замість візерунків на килимі бачив казкових героїв, 

фантастичних тварин. 

Назвати симптом. 

18. Хворий постійно бачить "десь в голові" сцени з його минулого життя. Він 

упевнений, що це йому "показують" з метою скомпрометувати. 

Назвати симптом. 

19. Хвора "чує", як звідкись доносяться неясні голоси, які повторюють її 

думки.Створюється враження, що вони робляться спеціально для неї, передаються 

по радіо.  Назвати симптом. 

 20. Медична сестра повідомляє про хворого, що він сидить, щільно заплющивши очі 

і закривши вуха руками.  У відповідь на питання хворий повідомив, що бачить у 

дворі лікарні біжить на нього натовп людей, а зверху "голос" наказує йому 

викинутися з вікна.  Назвати симптоми.  

 


