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Тема 5. Інші тривожні розлади. 

Панічний розлад (епізодична пароксизмальна тривожність): особливості 

протікання панічних атак, характеристика соматичних проявів, діагностичні 

критерії, психологічні теорії розвитку. Генералізованний тривожний розлад: 

основні відмінності від панічного розладу, соматичні симптоми, діагностичні 

критерії, теорії розвитку. Змішаний тривожний та депресивний розлад: загальна 

характеристика, діагностичні критерії, психологічні теорії розвитку. 

Тема 6. Обсесивно-компульсивний розлад. 

Загальна характеристика обсесивно-компульсивноих розладів. Уявлення 

про обсесії та компульсії. Переважно нав'язливі думки або міркування 

(розумова жуйка): контрасні думки, квазіфілософські міркування, загальна 

характеристика, діагностичні критерії, психологічні теорії розвитку. Переважно 

компульсивні дії (нав'язливі ритуали): загальна характеристика, діагностичні 

критерії, психологічні теорії розвитку. Поєднані нав’язливі думки та дії. 

Тема 7. Реакція на тяжкий стрес та порушення адаптації.  

Роль стресових ситуацій у виникненні порушень адаптації. Гостра реакція 

на стрес: загальна характеристика, діагностичні критерії, психологічні теорії 

розвитку. Посттравматичний стресовий розлад: класифікація стресових 

ситуацій, загальна характеристика, діагностичні критерії, психологічні теорії 

розвитку. Розлад реакцій пристосування: загальна характеристика, діагностичні 

критерії, психологічні теорії розвитку, особливості протікання у дитячому та 

підлітковому віці. 

Тема 8. Дисоціативні (конверсійні) розлади. 

Історія вивчення конверсійних розладів. Поняття «конверсія» та 

«дисоціація». Дисоціативна амнезія. Дисоціативна фуга. Дисоціативний ступор. 

Транс та одержимість. Дисоціативні розлади рухів та відчуттів: синдром 

Ганзера, конвульсії, анестезія. Психологічні теорії розвитку. 

Тема 9. Соматоформні розлади. 

Загальна характеристика соматоформних розладів. Соматизований 

розлад: особливості динаміки, загальна характеристика, діагностичні критерії, 

психологічні теорії розвитку. Недиференційований соматизований розлад. 

Іпохондричний розлад: уявлення про дисморфофобію, нозофобії, особистісні 

риси хворих, особливості динаміки, загальна характеристика, діагностичні 

критерії, психологічні теорії розвитку. Соматоформна дисфункція вегетативної 

нервової системи: «невроз серця», «невроз шлунка», «нервова діарея» та ін., 
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роль психогенних факторів, загальна характеристика, діагностичні критерії, 

психологічні теорії розвитку. 

Тема 10. Інші невротичні розлади. 

Неврастенія. Історія вивчення неврастенії. Соматичні симптоми. Види 

неврастенії. Особистісні риси хворих на неврастенію. Загальна характеристика, 

діагностичні критерії, психологічні теорії розвитку. 

Синдром деперсоналізації/дереалізації: загальна характеристика, 

діагностичні критерії, психологічні теорії патогенезу. 

 

Методи контролю 

Для студентів денної форми навчання 

У якості методів контролю передбачено оцінювання знань за розділами за 

допомогою 2 контрольних робіт, захисту 2 реферативних робіт та підсумкового 

контролю у вигляді іспиту. 

Реферативні роботи оцінюються у 15 балів кожна, які розподіляються на 

12 балів за зміст реферату та 3 за своєчасність виконання роботи. 

 

Теми рефератів. 

 

1. Психічна патологія при неврологічних та соматичних захворюваннях. 

2. Психологічні чинники, що впливають на формування невротичних розладів. 

3. Теорії синдромологічного та нозологічного діагнозу в неврозології. 

4. Фобічні тривожні розлади: 

5. Інші тривожні розлади. 

6. Обсесивно-компульсивний розлад. 

7. Реакція на тяжкий стрес та порушення адаптації. 

8. Дисоціативні (конверсійні) розлади. 

9. Соматоформні розлади. 

10. Інші невротичні розлади. 
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