
Питання до іспиту 

 

1. Поняття клінічного діагнозу.  

2. Розуміння особистості в клінічному підході.  

3. Вимоги до особистості психодіагноста. 

4. Структура психологічного висновку.  

5. Характеристика ставлення до дослідження. 

6.  Ознаки адекватного ставлення до дослідження. 

7. Ознаки неадекватного ставлення до дослідження. 

8. Ознаки формального ставлення до дослідження.  

9. Характеристики контакту з досліджуваним.  

10. Етика проведення психодіагностики у клініці. 

11. Принципи проведення діагностичної бесіди.  

12. Можливі впливи фігури діагноста на результати тестування. 

13. Зовнішні та внутрішні фактори, які можуть  вплинути на результат 

тестування. 

14. Поведінкова діагностика в процесі бесіди.  

15. Клінічне інтерв’ю як діагностичний метод. 

16. Загальна стратегія інтерв’ювання у клініці.  

17. Види діагностичних питань в діагностичному інтерв’ю. 

18. Тематичні галузі загального клінічного інтерв’ювання. 

19. Тактичні прийоми клінічного інтерв’ювання.  

20. Оцінка психічного стану в процесі інтерв’ювання. 

21. Перелік пунктів оцінки поведінки та ставлення (Саттлер).  

22. Шкала оцінки тривоги Гамільтона (HARS).  

23. Структуроване інтерв’ю для шкали оцінки депресії Гамільтона (HRSD).  

24. Шкала оцінки депресії Монтгомері-Асберг (MADRS). 

25. Методи дослідження уваги та сенсомоторних реакцій: коректурна проба 

Бурдона, рахунок за Крепеліним, чергування антонімів та синонімів, 

додавання та віднімання з почергово змінюваними числами, модифіковані 

таблиці Шульте, коректурна проба з переключенням, переплутанні лінії, 

методика Мюстенберга.  

26. Методики дослідження пам’яті: тест на зорову та слухову пам'яті, проби 

на запам’ятовування, проби на асоціативну пам'ять, опосердковане 

запам’ятовування, 10 слів, 30 малюнків, дослідження пам’яті за допомогою 

шкали Векслера, тест Бентона.  

27. Методики дослідження мислення: складання картинок з відрізків, 

розуміння оповідань, розуміння сюжетів картин, встановлення 

послідовності подій, класифікації, виключення зайвого, розуміння 

приказок, 50 слів, піктограми, асоціативний експеримент, підбір слів-

антонімів. 

28. Історія створення Міннесотського багатофакторного опитувальника.  

29. MMPI: інструкція, аналіз та інтерпретація результатів.  

30. MMPI: аналіз графіку. 

31. Шкали валідності та клінічні шкали MMPI. 

32. Модифікація MMPI Л.М. Собчик (СМИЛ).  



33. Cучасні форми опитувальника MMPI-2, MMPI-A, MMPI-RF.  

34. ММPI-2: особливі відмінності від першої версії тесту. 

35. Шістнадцять особистісних факторів Кеттелла: історія розробки методики.  

36. Шістнадцять особистісних факторів Кеттелла: цілі застосування, 

інструкція, хід проведення,  аналіз та інтерпретація.  

37. Шкали методики Шістнадцять особистісних факторів Кеттелла. 

38. Алгоритми інтепретації методики Шістнадцять особистісних факторів 

Кеттелла. 

39. Переваги та недоліки використання проективних методик.  

40. Проективний підхід у клінічній психодіагностиці. 

41. Проективний тест плям Роршаха: історія розробки тесту.  

42. Проективний тест плям Роршаха: опис методики та техніка дослідження, 

особливості таблиць.  

43. Проективний тест плям Роршаха: інтерпретаційне значення таблиць.  

44. Проективний тест плям Роршаха: локалізація відповідей, її значення та 

кодування.  

45. Проективний тест плям Роршаха: детермінанти відповідей, їх значення та 

кодування.  

46. Проективний тест плям Роршаха: характеристика змісту проекцій, їх 

значення та кодування. Проективний тест плям Роршаха: особливі 

феномени, їх значення та кодування. 

47. Структура особистості за Роршахом та аналіз психограми.  

48. Тематичний апперцептивний тест: історія розробки, задачі використання  

49. Стимулювання проективних ситуацій кожною окремою картою тесту 

ТАТ.   

50. Тест ТАТ: хід та процедура дослідження, підготовка суб’єкта.  

51. Тест ТАТ: аналіз змісту, герой, мотиви тенденції та почуття героїв.   

52. Тест ТАТ: основні потреби, внутрішні стани, сили, що діють в оточенні 

героя та тиски. 

53. Тест ТАТ: основні інтереси та стосунки. 

54. Історія створення методики Дембо-Рубінштейн, її задачі та особливості. 

55. Методика Дембо-Рубінштейн: основні показники. 

56. Інші тести дослідження самооцінки: шкала самооцінки депресії Зунга 

(SDS), шкали «задоволеність собою» та оптимізм. 

57. Методики дослідження рівня тривожності: шкала ситуаційної та 

особистісної тривоги Спілбергера, інтегративний тест тривожності (ИТТ), 

58. Опитувальники депресивної симптоматики: опитувальник депресивної 

симптоматики (IDS–SR16), опитувальник депресії Бека (BDI),  госпітальна 

шкала тревоги та депресії (HADS), опитувальник депресивних станів 

(ОДС), шкала «рівень невротичної астенії (УНА) шкала «Індекс 

біпорлярності». 

59. Методики дослідження рівня невротизації: шкала психологічної експрес-

діагностики рівня невротизації, тест нервово-психічної адаптації,  

опитувальник «Визначення нервово-психічного напруження», шкала 

зневіри.  

60. Опитувальники психосоматичного спектру: методика «Тип поведінкової 

активності» ТПА, Торонтська алекситимічна шкала, Гісенський 



опитувальник соматичних скарг, опитувальник Коллер для вивчення міри 

задоволеності пацієнта своїм функціонуванням в різних сферах. 

 


