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Тема. Психологічні чинники, що впливають на формування 

невротичних розладів.  

Уявлення про психічну травму. Характеристики травми. Теорії травм. 

Типи конфліктних ситуацій в класифікації В.Н. Мясищева. Умовно-патогенні 

та об’єктивно-значимі травми. Шкала Холмса-Раге. 

Антиципаційна теорія неврозогенезу. Преморбідні особистісні риси. 

Особливості вищої нервової діяльності. Роль акцентуацій характеру. 

Преморбідні особливості темпераменту й характеру. 

Тема. Теорії синдромологічного та нозологічного діагнозу в 

неврозології. 

Структура психічних функцій та невротичної симптоматики. Поняття 

«симптом», «синдром», «нозологічна форма». Історія виникнення й сучасний 

стан Міжнародної класифікації хвороб (МКХ). Принципи класифікації МКБ-10. 

Загальна характеристика рубрикації F40 - F49 «Невротичні, пов’язані зі 

стресом, и соматоформні розлади». Основні принципи психологічної 

діагностики в клініці неврозів. 

Тема. Фобічні тривожні розлади: 

Загальна характеристика фобічних тривожних розладів. Агорафобія: 

загальна характеристика, діагностичні критерії, теорії розвитку. Соціальні 

фобії: загальна характеристика, діагностичні критерії, теорії розвитку. 

Специфічні (ізольовані) фобії: загальна характеристика, діагностичні критерії, 

психологічні теорії розвитку.  
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Форма контролю 

Написання реферату за однією з тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


