
Самостійна робота №. 1.  

Предмет та завдання клінічної психології.  

І. 1. Обґрунтувати порядок патопсихологічного дослідження.  

ІІ. Тестові завдання: оберіть одну правильну відповідь із запропонованих 

варіантів:  

2. Синонімом до поняття «клінічна психологія» є:  

а) фізіологічна психологія;  

б) патологічна психологія;  

в) анатомічна психологія;  

г) структурна психологія.  

 

3. Об’єктом клінічної психології є:  

а) людина з проблемами виховання;  

б) людина з проблемами навчання;  

в) людина з проблемами адаптації;  

г) людина з проблемами соціалізації.  

 

 4. Методологія клінічної психології визначається:  

а) філософським рівнем;  

б) загальнонауковим рівнем;  

в) конкретно-науковим рівнем;  

г) історичним рівнем.  

 

5. Метою психологічного дослідження є:  

а) генетичний принцип;  

б) принцип індивідуалізації дослідження;  

в) принцип вивчення конкретної особистості;  

г) психофізичний принцип.  

 

 

 

Самостійна робота №2.  

Клінічні прояви психічної норми та патології.  

І. Охарактеризувати якісні порушення сприймання, форми прояву.  

ІІ. Тестові завдання: оберіть одну правильну відповідь із запропонованих 

варіантів:  

2. Модель Гіппократа базується на принципі:  

а) «не нашкодь»;  

б) «роби добре»;  

в) «дотримуйся обов’язку»;  

г) «поважай права та переваги особистості».  

 

3. Модель Парацельса базується на принципі:  

а) «не нашкодь»;  

б) «роби добре»;  



в) «дотримуйся обов’язку»;  

г) «поважай права та переваги особистості».  

 

 4. Деонтологічна модель базується на принципі:  

а) «не нашкодь»;  

б) «роби добре»;  

в) «дотримуйся обов’язку»;  

г) «поважай права та переваги особистості».  

 

5. Біоетика базується на принципі:  

а) «не нашкодь»;  

б) «роби добре»;  

в) «дотримуйся обов’язку»;  

г) «поважай права та переваги особистості».  

 

 

 

Самостійна робота №3.  

Порушення сприйняття та пам’яті, мислення, емоцій, волі, потягів.  

І. Охарактеризувати кількісні порушення мислення.  

ІІ. Тестові завдання: оберіть одну правильну відповідь із запропонованих 

варіантів:  

2. Клінічна психологія має значний вплив на розвиток наступних галузей 

медицини, окрім:  

а) психіатрії;  

б) травматології;  

в) неврології;  

г) нейрохірургії.  

 

3. Теоретичні та практичні проблеми якої спеціальності не можуть 

розроблятися без клінічної психології:  

а) фітотерапії;  

б) фізіотерапії;  

в) психотерапії;   

г) променевої терапії.  

 

4. Ким був запропонований термін «біоетика»?  

а) Доссе;  

б) Хайдеггером;  

в) Поттером;  

г) Юдіним.  

 

5. Клінічна психологія має значний вплив на розвиток наступних 

загальнотеоретичних питань психології, окрім:  

а) аналізу компонентів, які входять до складу психічних процесів;  



б) вивчення співвідношення розвитку та розпаду психіки;  

в) розробки філософсько-психологічних проблем;  

г) встановлення ролі особистісного компоненту у структурі різних форм 

психічної діяльності. 


