
ПСИХОПАТОЛОГІЯ 



Симптоматика 

розладів сприймання. 

Чуттєвий етап 

пізнання 
 



 Сфера сприймання 

 Термінологічний мінімум 

 1.Відчуття    2.Сприймання 

 3.Уявлення    4.Ілюзії 

 5.Акоазми    6.Фонеми 

 7.Галюцинації   8.Справжні галюцинації 

 9.Псевдогалюцинації  10.Галюциноз 

 11.Метаморфопсії   12.Макропсії 

 13.Мікропсії    14.Дереалізація 

 15.Деперсоналізація  



 Чуттєвий стан пізнання 

 Методологічний аспект. 

 Відчуття є найпростішою формою 

відображення навколишнього світу в 

свідомості людини. Процес відображення 

починається з чуттєвих сприймань, які 

надходять від органів чуття, тобто він є 

чуттєвим пізнанням, "живим” спостеріганням 

оточуючої дійсності. 



 Психологічний та нейрофізіолгічний аспекти 

 Відчуття - це відображення окремих 

властивостей предметів та явищ 

матеріального світу, які безпосередньо діють 

на органи чуття (тепло, холод, світло, біль і 

т.ін.). Відчуття філогенетично та 

онтогенетично є найбільш давньою функцією 

сприймання. 



 Сприймання - більш вища ступінь пізнання 

навколишнього світу ніж відчуття, яка відображає 

предмети та явища в цілому. Сприймання – це активний 

процес аналізу та синтезу відчуттів шляхом 

співставлення їх з попереднім досвідом. Відчуття та 

сприймання можливі лише при безпосередній дії 

подразника на аналізатор. 

 Уявлення - це чітко узагальнена копія попереднього 

сприймання образів предметів та явищ, які виникають у 

свідомості, але в даний момент не діють на аналізатор. 

Основою уявлення є минулий досвід людини. 



 Психопатологічний аспект. Порушення сприймання. 

 За силою: 

 а). Гіпестезія - зниження чутливості до зовнішніх 

подразників, сили відчуттів. Все сприймається у 

тьмяних тонах, звуки ослаблені, не відчувається 

запах, смак їжі і т.ін. 

 б). Гіперестезія - підвищення інтенсивності 

відчуттів. Загострюється чутливість до навколишніх 

подразників. Хворі не переносять яскравого світла, 

голосних звуків, гострих запахів, дотику до тіла 

навіть білизни. 



 За чуттєвим тоном: 

 а). Гіпопатія - хворобливий стан організму, 

що проявлється у зниженні тонусу сенсорних, 

емоційних, мнемічних та інших психічних 

процесів. 

 б). Гіперпатія - хворобливий стан організму, 

що проявляється у підсиленні тонусу 

сенсорних, емоційних, мнемічних та інших 

психічних процесів. 



 Агнозія - розлад процесів розпізнавання подразників 

зовніщнього середовища (оптичних, акустичних, 

дотикових, нюхових, смакових) або частин власного 

тіла при збереженні цілісності органів чуття (око, вухо, 

ніс тощо). Наприклад, телефон - за дзвінком, годинник - 

за цоканням, собаку - за гавканям. 

 Ілюзії - хибне (викривлене, спотворене) спийняття 

об'єктивного світу, що виникає під впливом 

зовнішнього подразника або хвороблливого стану. 

Ілюзії, на відміну від галюцинацій , виникають при 

наявності реальних подразників.  



 Ілюзії за органами чуття поділяють на: зорові, 

слухові, нюхові, дотикові, смакові. 

 Вони бувають: фізичні, фізіологічні, психічні, ілюзії 

звичного сприймання, афективні та парейдолічні. 

 Фізичні - виникають внаслідок результаті 

особливостей фізичних якостей предметів та явищ. 

 Фізіологічні - пов'язані з фізичними особливостями 

функціонування аналізаторів. 

 Психічні - виникають внаслідок афективної зміни 

свідомості на фоні тривоги, страху та пригніченого 

депресивного стану. 



 Ілюзії звичного сприймання. Їх появі сприяє 

недостатня концентрація уваги на об'єкті 

сприймання. 

 Афективні - з'являються частіше у стані 

напруженого чекання, страху, тривожно-

пригніченого настрою. 

 Парейдолічні ілюзії - спотворене сприйняття, за 

якого до сприйнятого об'єкта додаються 

елементи фантазії. Наприклад, шпалери, килими 

на стіні, тріщини на стінах сприймаються як 

фантастичні пейзажі, чудовиська, казкові герої 

тощо. 



 Галюцинації - істотна ознака психічного 

захворювання, що полягає в несправжньому, 

уявному сприйнятті, яке виникає без об'єкта, 

без наявності подразника, поза 

безпосередньою дією реальних предметів і 

явищ. Хворий сприймає те, чого в дійсності не 

існує: він чує слова, яких ніхто не вимовляє, 

бачить те, чого насправді немає. Різницю між 

ілюзіями та галюцинаціями вперше виявив 

Ескіроль на початку XIX ст. 



 Галюцинації поділяють: 

 За органами чуття (анлізаторами): на 

зорові, слухові, смакові, нюхові та дотикові. 

 За ступенем складності: 

 · елементарні (прості) - окремі звуки, шуми 

(акоазми), спалахи світла (фотопсії); 

 · складні - які мають зміст; 

 · комбіновані - одночасно з'являються у двох і 

більше аналізаторах. 



 За відношенням до особи (ці галюцинації 

відносяться до слухових, вербальних, тобто таких, 

що виражаються у формі слів або цілих речень): 

 · нейтральні - які не мають до особи ніякого 

відношення; 

 · коментуючі - голоси супроводжують діяльність 

хворих своєрідними коментарями; 

 · наказуючі (імперативні) - носять наказовий 

характер; 

 · контрастуючі - носять характер діалогу, в якому 

одні голоси сварять хворого, а інші - його 

виправдовують. 



 За повнотою розвитку: 

 · справжні (повні); 

 · псевдогалюцинації (неповні, хибні). 

 Справжні галюцинації виникають частіше при 

екзогенних захворюваннях. 



Різниця між справжніми та 

хибними галюцинаціями 
Справжні Хибні 

1 Критерій проекції 

Мають зовнішню проекцію в межах 

можливого чуттєвого горизонту 

Проекція частіше у "внутрішній 

простір", усередину тіла, в голові, в 

думках ("лунають думки", "чужі 

голоси"). 

Знаходяться поза межами реального 

сприймання 

2 Критерій об'єктивної реальності та чуттєвої яскравості 

Існують для хворого з усіма рисами 

реального сприймання і 

трактуються як існуючі в дійсності 

Спрймаються як особливі, що 

відрізняються від реальних явищ 



Різниця між справжніми та 

хибними галюцинаціями 
3 Критерій зробленості 

Не переживаються як "зроблені"  Супроводжуються переживанням 

"зробленості", "нав'язливості”. Хворі 

вважають, що їх хтось показує 

4 Критерій актуальності поведінки 

Супроводжуються актуальною 

поведінкою (у вдповідності з 

характером галюцинації) 

Не супроводжуються відповідною 

поведінкою хворого 



Різниця між справжніми та 

хибними галюцинаціями 
5 Критерій соціальної впевненості 

Хворі впевнені, що інші люди, які 

знаходяться поряд, теж зазнають 

подібних переживань 

Мають відношення лише до хворого. 

Інші особи не бачать, не чують його 

переживань. 

6 Критерій спрямованості на фізичне чи психічне "Я" 

Звичайно погрозливого характеру, 

спрямованого на фізичне "Я" 

Спрямовані на психічне "Я" 

7 Критерій залежності від часу доби 

Посилюються ближче до вечора, у 

вечірній та нічний час 

Коливань протягом доби звичайно не 

спостерігається 



 За етіопатогенетичними ознаками 

галюцинації поділяють на: 

 · Афектогенні - виникають, як правило, 

незабаром після сильного душевного 

струсу та відображають зміст 

психотравми. Прогностично сприятливі. 

 · Домінантні - схожі з афектогенними, 

з'являються по мірі поступового 

підсилення психотравмуючої ситуації, 

коли зумовлені нею негативні емоції та 

думки стають домінантними. 



 · Гіпногогічні та гіпнопомпічні - виникають під час 

переходу від засинання до сну, а також в момент 

пробудження. Виникають, як правило, внаслідок 

психічного перенавантаження, особливо після 

одноманітних дій, пов'язаних із напруженням зору, 

слуху. Можуть спостерігатися як наслідок розвитку 

психозу, під час астенії, резидуальних явищах. 

 · Рефлекторні - виникають разом із будь-яким 

реальним подразником. В той же час вони не є його 

збоченим сприйманням, а сприймаються окремо від 

подразника. Після зникнення подразника зникають і 

галюцинації. 



 · Функціональні - реальний і галюцинаторний 

образи локалізуються в межах одного 

аналізатора (наприклад, під стукіт коліс хворий 

чує голоси). 

 · Стереотипні - характерні для органічних та 

епілептичних психозів. 

 · Наявні: 

 - симптом Ліпмана - у хворого при натискуванні 

на очні яблука виникають зорові галюцинації; 

 - симптом Рейхардта - хворий "бачить" на 

чистому аркуші паперу малюнки, читає текст. 



 Різновиди зорових галюцинацій 

 · Адепоморфні - прості зорові псевдогалюцинації, в звязку з 

якими галюцинаторні образи не мають чітких форм об'ємності та 

яскравості фарб (зустрічаються при шизофренії). 

 · Аутоскопічні (дейтероскопічні) - з'являються образи у вигляді 

двійника. Мають, як правило, зовнішню проекцію. 

 · Негативні аутоскопічні галюцинації - хворий не бачить себе у 

дзеркалі. 

 · Екстракампінні - галюцинаторний образ виникає за межами 

поля зору. 

 · Геміаноскопічні - галюцинаторний образ виникає в одній 

половині поля зору. 

 · Галюцинації Шарля Боне - прості, виникають внаслідок 

пошкодження периферичного відділу аналізатора (бувають 

внаслідок глаукоми). 



 Розлади сенсорного синтезу 

 · Порушення сприймання схеми тіла (інтеро- та 

пропріоцептивні психосенсорні розлади). 

 · Макропсії - речі здаються збільшеними. 

 · Мікропсії - речі здаються зменшеними. 

 · Метаморфопсії - здається, що речі змінили 

свою форму. 



 · Синдром деперсоналізації - стан свідомості, 

при якому порушується самосвідомість, 

змінюється сприймання власної особистості, 

свого "Я", втрачається єдність особи. Власні 

думки і дії сприймаються відчуженими від 

особистості. 

 · Синдром деперсоналізації - порушення 

сприймання, коли все навколишнє сприймається 

зміненим, чужим, мертвим, тьмяним, застиглим, 

таким, що втратило реальність. 



 Синдроми розладів відчуттів та сприймання 

 Галюциноз - це синдром, характерний багатьма галюцинаціями, 

що з'являються на фоні ясної свідомості. Критичність відсутня. 

 · Синдром зорового галюцинозу - характеризується переважанням 

у картині хвороби масових та рухомих мальовничих зорових 

галюцинацій, які тримаються довгий час без затьмарення 

свідомості. 

 · Синдром слухового галюцинозу - характеризується наявністю 

декількох голосів, що ведуть між собою сперечання відносно 

хворого, сварячи чи виправдовуючи його. 

 · Синдром дотикового галюцинозу - характеризується відчуттям 

повзання черв'яків, мікробів на шкірі та під нею. 



Симптоматика розладів 

пізнавальної діяльності. 

Абстрактний етап пізнання 

(мислення) 



 Термінологічний мінімум 

 1.Поняття   2.Судження 

 3.Умовивід   4.Сповільнення мислення 

 5.Прискорення мислення 6.Мантизм 

 7.Розірваність мислення 8.Амбітендентність 

 9.Символічне мислення 10.Аутизм 

 11.Резонерство   12.Грунтовність мислення 

 13.Персеверація  14.Неологізми 

 15.Настирливі ідеї  16.Надцінні ідеї 

 17.Маячення 



 Загальні дані 

 Методологічний аспект 

 Мислення - це вища форма активного 

відображення об'єктивної дійсності, стан 

цілеспрямованого, опосередкованого та 

узагальненого пізнання суб'єктом головних 

зв'язків і відображень предметів та явищ у 

творчому будівництві нових ідей, у 

прогнозуванні подій. 



 Психологічний аспект (складові елементи мислення) 

 1. Поняття - одна з основних форм абстрактного 

мислення. Це відображення істотних ознак об'єкта, що 

досліджується. 

 2. Судження - основна форма мислення, у якій 

стверджується або заперечується наявність у предметах 

і явищах тих чи інших ознак, властивостей, зв'язків або 

відношень між ними. 

 3. Умовивід - одна з основних форм теоретичного 

мислення, засіб логічного зв'язку висловлювань. Це 

висновок з двох і більше суджень. 



 Нейрофізіологічний аспект 

 Складна аналітико-синтетична діяльність 1-

ої та 2-ої сигнальних систем людини.  

 Регулюючий, переважаючий вплив належить 

2-ій сигнальній системі, яка керує 1 

сигнальною системою. 



 Типи та види мислення 

 Наочно-дійове мислення характеризується тим, що розв'язання 

завдання здійснюється за допомогою реального перетворення 

ситуації, випробування властивостей об'єктів. Цей вид мислення 

властивий і вищим тваринам. 

 Наочно-образне мислення пов'язане з конкретними образами, 

ситуаціями і змінами в них. Воно є характерним для дітей 

молодшого віку. Це один із станів онтогенетичного розвитку 

мислення. 

 Словесно-логічне мислення характеризується використанням 

понять, логічних конструкцій. Воно формується в процесі 

ігрової, навчальної, трудової і громадської діяльності людини. 



 Розлади мислення 

 І. За темпом перебігу асоціацій 

 1. Мислення прискорене. Стан мислення, при якому 

збільшується кількість асоціацій, думок та прискорюється їх 

протікання. Одне уявлення одразу ж змінюється іншим. Мова 

стає швидкою, непослідовною (не закінчивши однієї думки, 

хворий переходить до іншої - "стрибки думок"). 

 2. Мислення сповільнене. Це порушення мислення, що 

характеризується обмеженістю асоціацій, одноманітністю думок, 

сповільненням мови. Спостерігається при депресивних станах. 

 3. Мантизм (ментизм). Це мимовільний, безперервно 

виникаючий і некерований потік думок, спогадів, "вихор ідей", в 

якому хворий неспроможний розібратися. Мантизм іноді 

спостерігається при шизофренії. Однак, може бути і 

фізіологічним (наприклад, під час засипання). 

 



 ІІ. За характером (або формою) асоціацій 

 1. Розірваність мислення. Патологія мислення, яка 

виявляється у розірваності смислових зв'язків між 

поняттями при збереженні граматичної та синтаксичної 

форми речення. Розірваність наближається до так званої 

"мовної мішанини" - шизофазії, яка є характерною для 

шизофренії. 

 2. Мислення безладне. Глибокий розлад мислення, що 

виявляється у непоєднаності понять, суджень. 

Навколишня дійсність сприймається фрагментарно, 

думки уривчасті, мова безладна. Здатність до аналізу та 

синтезу втрачена. Орієнтування в навколишньому 

відсутнє. 

 



 3. Мислення паралогічне. Патологія мислення, при 

якій порушується логіка, певне поняття замінюється 

символом, знаком, зрозумілим тільки хворому. 

Внаслідок цього останній здатний до необгрунтованих, 

навіть безглуздих висновків, що не мають об'єктивних 

доказів. Умовиводи не відповідають судженням, з яких 

вони утворюються. Таке мислення втрачає логіку і стає 

незрозумілим для інших. Паралогічне мислення 

властиве хворим на шизофренію. 

 4. Амбітендентність мислення - одночасне 

виникнення двох протилежних ідей. 

 



 5. Мислення резонерське. Це мислення, що 

характеризується доведеннями, які не грунтуються на 

фактах, пустими вербальними посиланнями, які не 

відповідають темі розмови і не досягають конкретної 

мети. Беззмістовність і бідність суджень при цьому 

набувають правильної форми. 

 6. Патологічна деталізованість мислення. Процес 

мислення, що проявляється у в'язкості, тугорухомості та 

втраті здатності відокремити головне від другорядного. 

У судженні переважають випадкові подробиці, що не 

стосуються основної думки. Може спостерігатися при 

епілепсії. 

 



 7. Персеверація мислення. Одноманітне 

повторення одних і тих же думок або відповідей 

при ускладненні та сповільненні асоціативних 

процесів. Спостерігається при шизофренії та 

органічних ураженнях мозку. 

 8. Мислення символічне. Стан мислення, при 

якому одні поняття стають символами інших на 

підставі іноді випадкових, другорядних ознак, 

зрозумілих лише хворому. Це порушення є 

характерним для шизофренії. 

 



 9. Аутистичне мислення. Мислення, відокремлене від 

реальної дійсності. Коло асоціацій з оточуючим є 

досить обмеженим. Асоціації виникають переважно на 

підставі ідей, уявлень, відчуттів, що пов'язані з 

хворобою, під час якої домінують внутрішні 

переживання. Хворі замикаються у собі, тримаються 

осторонь, уникають спілкування. Відповіді на 

запитання мають формальний характер. Фантазія і 

реальність співіснують, бажане сприймається за дійсне. 

 10. Неологізми. Це продукт патологічного 

словоутворення, внаслідок якого хворі використовують 

слова, відсутні в нормальній мові. Інколи ці слова не 

визначають реальних понять. 

 



 ІІ. За адекватністю (продуктивністю, змістом) 

асоціацій 

 1. Нав'язливі ідеї - думки, що сприймаються 

людиною чужими до змісту свідомості у даний 

момент; вони супроводжуються критичним 

ставленням до них та спробами боротьби, тобто 

прагненням їх позбутися. Спостерігаються при 

неврозі нав'язливих станів, деяких формах 

шизофренії, церебральному атеросклерозі, 

психастенії. 

 



 2. Понадцінні ідеї - думки, що домінують, 

переважають над усіма іншими. Виникають вони 

внаслідок реальних обставин, але потім 

набувають надмірного емоційного забарвлення, 

починають займати у свідомості людини 

домінуюче значення і впливають на процес 

мислення взагалі. Всі інші думки гальмуються 

або, навпаки, концентруються, посилюючи 

понадцінну ідею. Характеру понадцінності 

набувають ідеї, що особливо стосуються 

особистості хворого. 

 



 3. Маячні ідеї (маячення) - симптом порушення 

мислення, при якому помилкове, невірне 

судження, що спотворено відображає дійсність, 

повністю опановує свідомість і не підлягає 

корекції зовні. З точки зору хворого, маячна ідея 

суб'єктивно сприймається як щось достовірне, в 

чому він не сумнівається, тому вона є 

недоступною виправленню ні за допомогою 

переконання, ні за допомогою наочних доведень. 

 



 Форми маячення: 

 1. Маячення параноїдне (несистематизоване, 

чуттеве) - маячні ідеї, що характеризуються 

відсутністю послідовної системи доказів. Вони 

уривчасті, не пов'язані між собою, 

фрагментовані, безладні, безглузді і швидко 

змінюються. Несистематизоване маячення 

пов'язане з порушенням сприймання 

(галюцинації). 

 



 2. Маячення паранойяльне (систематизоване) - 

маячні ідеї, що грунтуються на певній системі 

доказів з центральною думкою, що їх поєднує. 

Маячні судження набувають характеру системи 

поглядів, що визначають світогляд особи взагалі. 

На цих судженнях зосереджується все психічне 

життя хворого. Спотворюються відбитки 

внутрішніх зв'язків між явищами реального 

світу. Одне хворобливе судження пов'язується з 

іншим, викристлізовуючи маячну систему. 

 



 3. Маячення парафренне - систематизовані 

маячні ідеї, що пов'язані з різноманітними 

галюцинаціями, явищами психічного 

автоматизму. Виникають частіше в зрілому віці. 

 4. Маячення індуковане - маячні ідеї, що 

розвиваються у людей, неспроможних критично 

ставитися до маячних висловів психічно 

хворого, які вважаються за істину. Виникає у 

осіб з низьким інтелектом або високим рівнем 

навіюваності. Спостерігається також у членів 

однієї родини, серед близьких родичів. 



 Види маячення за змістом: 

 · ідеї переоцінки власної особи (величі, 

збагачення, фізичної могутності та сили); 

 · релігійне, еротичне, винаходу та відкриття; 

 · маячення самозвинувачення, самоприниження, 

гріховності; 

 · маячення ревнощів, втрати, шкоди; 

 · маячення фізичного впливу, переслідування, 

стосунку; 

 · маячення іпохондричне та дисморфологічне. 



 Синдроми розладу мислення 

 1. Параноїдний синдром та його різновиди 

 а) параноїдний синдром - стан, що характеризується 

несистематизованими маячними ідеями різними за 

змістом: переслідування, стосунку, впливу, 

самозвинувачення, величі тощо, або обмежується 

ідеями одного виду, наприклад, тільки маячними ідеями 

переслідування. Маячні ідеї уривчасті, фрагментовані. 

Маячення у своєму формуванні та за змістом не є 

пов'язаним з будь-яким реальним підгрунтям, а є 

неправдоподібним, часто фантастичним, безглуздим; 



 б) синдром психічного автоматизму 

(Кандинського - Клерамбо) - психопатологічний 

стан, який полягає в тому, що хворий відчуває, 

ніби він мислить, переживає та діє не 

самостійно, а ним хтось керує (анонімна або 

відома йому людина). Він відчуває безвілля своїх 

думок (примусове мислення, відкритість думок, 

керування ними тощо), своїх емоційних 

переживань ("примушують" радіти, гніватися), 

дій ("через мене хтось говорить" і т.ін.). При 

цьому мають місце псевдогалюцинації. 



 2. Парнойяльний синдром 

 Це маячення щодо тих чи інших осіб, подій або 

обставин (умов) оточення, яке починається з 

понадцінних ідей. Синдром розвивається після 

емоційного перевантаження, конфлікту. 

Переважають маячні ідеї величі, впливу, 

стосунку, переслідування, що пов'язані між 

собою і утворюють певний маячний сюжет - 

систематизоване маячення. 



 3. Парфренний синдром 

 Це пов'язані між собою маячні ідеї, що 

утворюють маячний сюжет (систематизоване 

маячення) і мають зв'язок з галюцинаціями, 

явищами психічного автоматизму. Синдром 

розвивається з появи маячних ідей стосунку, 

впливу, переслідування, отруєння і закінчується 

маячними ідеями величі. 



Розлади 

пам'яті 



 Термінологічний мінімум 

 1. Пам’ять   2. Фіксація 

 3. Репродукція   4. Ретенція 

 5. Гіпомнезія (дісмнезія) 6. Гіпермнезія 

 7. Амнезія   8. Ретроградна амнезія 

 9. Антероградна амнезія 

 10.Антеро-ретроградна амнезія 

 11. Фіксаційна амнезія 12. Прогресуюча амнезія 

 13. Парамнезії   14. Конфабуляції 

 15. Псевдоремінісценції 16. Кріптомнезії 



 Методологічний аспект 

 Пам'ять - це психічна функція збереження у 

свідомості вражень, які були в минулому, 

відтворення минулого досвіду, один із 

феноменів розумової діяльності людини. Пам'ять 

- це властивість живої матерії відповідати на 

наступні подразники із врахуванням дії 

попередніх факторів. Пам'ять тісно пов'язана з 

емоційною діяльністю. Тому найміцнішою та 

найстародавнішою є емоційна пам'ять. 



 Психологічний аспект 

 Пам'ять - складний психічний процес, який 

включає в себе такі її функції: 

 · Запам'ятовування (фіксація) 

 · Зберігання (ретенція) 

 · Відтворювання (репродукція) 

 · Впізнавання 



 Нейрофізіологічний аспект 

 Пам'ять пов'язана з такими властивостями 

центральної нервової системи, як пластичність, 

тобто вона має здібність змінюватися під дією 

зовнішніх подразників, зберігати сліди зовнішніх 

та внутрішніх подразників, а також за І. П. 

Павловим, створювати тимчасові умовно-

рефлекторні зв'язки. 



 Види пам'яті: 

 За формою збереження: 

 · Короткочасна 

 · Тривала 

 За зв'язком із аналізатором: 

 · Зорова    · Слухова 

 · Смакова   · Нюхова 

 · Рухова    · Змішана 



 За участю сигнальних систем: 

 · Наочно-образна (1 сигнальна система) 

 · Словесно-логічна (2 сигнальна система) 

 За механізмом запам'ятовування: 

 · Механічна 

 · Змістова 

 За ступенем активності уваги та вольового зусилля: 

 · Пасивне запам'ятовування та репродукція 

 · Активне (вольове) запам'ятовування та репродукція 



 Розлади пам'яті 

 Гіпермнезія - короткочасне посилення, 

загострення пам'яті на тлі хворобливих станів, 

яке проявляється в легкості відтворення 

минулих вражень. З посиленням наочно-образної 

(механічної) пам'яті логічно-змістова може 

навіть слабшати.  

 Зустрічається при МДП, як у маніакальній, так 

і в депресивній фазах. Маніакальні хворі швидко 

запам'ятовують, утримують та відтворюють 

дати та події свого життя.  



 При депресіях - вибіркова гіпермнезія, яка дуже чітко 

виявляється при наявності маячних ідей самозвинувачення. Хворі 

згадують всі минулі помилки. Гіпермнезія зустрічається 

внаслідок інфекційних та інтоксикаційних психозів, а також у 

станах пробудження. 

 При паранойяльних станах характерна вибіркова гіпермнезія. 

 Паранойяльні особи пам'ятають все, що стосується їх маячної 

системи. 

 При епілептоїдних дисфоріях згадуються найдрібніші образи, 

події. 

 Деякі олігофрени дуже гарно запам'ятовують цифри, добре 

рахують. 

 При шизофренії можливе миттеве згадування всього, що було 

раніше. 



 Гіпомнезія - послаблення пам'яті, що 

проявляється насамперед у погіршенні 

вибіркової репродукції, утрудненому відтворенні 

того, що потрібно в даний момент, у зниженні 

здатності відтворення окремих подій, деталей 

минулого (дати, цифри, імена). Гіпомнезії 

мають певну динаміку, носять прогресуючий 

характер, ведуть до амнезії. 



 Рібо виділяє 4 стадії розвитку гіпомнезії: 

 1. порушується вибіркова репродукція, 

відтворення того, що потрібно у даний час. 

Забуваються події сучасного життя, в той же 

час події минулого відтворюються добре; 

 2. з утрудненням відтворюється минулий досвід, 

хронологія подій. Зберігаються фрагментарні 

спогади. Губляться наукові відомості, знання 

мов, біографічні дані. Дуже добре згадуються 

емоційно позитивно забарвлені події; 



 3. втрачається увесь багаж знань, забуваються усі 

дати, події. Мертвих родичів нерідко вважають за 

живих. Втрачається орієнтація у часі і навіть у 

невеликому просторі (амнестична дезорієнтація); 

 4. пам'ять редуцюється повністю (тотальна амнезія, 

розумова пустеля). На початковому етапі 

утримуються автоматизовані форми поведінки - 

потиснути простягнуту руку, деякі жести і т.ін. 

 Легкі гіпомнезії зустрічаються під час неврозів, 

депресивної фази МДП, післяпсихотичної астенії, як 

наслідок втоми, виснаження, під кінець робочого дня. 



 Амнезія - прогалина у спогадах, випадання з 

пам'яті подій певного відрізку часу. 

 Амнезії за механізмом виникнення поділяються 

на 2 групи: 

 · фіксаційні; 

 · пов'язані з порушенням репродукції. 



 Останні за часом виникнення поділяються на: 

 · ретроградну амнезію - забуваються події, що 

передували розладу свідомості або хворобливому 

психічному стану; 

 · антероградну амнезію - людина не памятає або 

забуває події, що відбувалися відразу після 

закінчення розладу свідомості або хворобливого 

психічного стану; 

 · антеро-ретроградну амнезію - поєднання 

ретроградної та антероградної амнезії. 



 За динамікою (патокінезом) амнезії поділяються 

на: 

 1. Прогресуючі. 

 2. Стаціонарні. 

 3. Ретроградні. 

 4. Ретардовані. 



 Парамнезія - хворобливий психічний стан, який 

супроводжується розладом пам'яті, що виникає 

внаслідок амнезії, коли прогалини пам'яті 

заповнюються несправжніми спогадами. 

 Парамнезії поділяються на: 

 Конфабуляції - порушення пам'яті, що 

характеризуються заповненням прогалин 

пам'яті вигаданими спогадами та 

переживаннями фантастичного змісту. 



 Псевдоремінісценції - несправжні спогади 

реального змісту про події, яких не було за 

відрізок часу, згадуваний хворим, але вони мале 

місце чи могли бути в минулому. 

 Кріптомнезії - порушення пам'яті, внаслідок 

якого прочитане, почуте, побачене уві сні 

здається пережитим насправді, а факти, 

думки, запозичені в інших або вичитані з 

книжки, вважаються власними. 



 Синдром Корсакова - психопатологічний стан, 

який характеризується розладом пам'яті про 

теперішні події (фіксаційна амнезія) при 

збереженні пам'яті про події минулого (до 

початку хвороби). Хворі не орієнтуються у 

місці, часі, навколишньому середовищі 

(амнестичне дезорієнтування). 

 Вони не можуть знайти свою палату, ліжко, не 

пам'ятають, що щойно їли , про що з ними 

говорили. Мають місце різні форми амнезії. 

Прогалини пам'яті заповнюються вигаданими 

спогадами (конфабуляції, псевдоремінесценції). 



Увага, 

інтелект та 

їх розлади 



 Термінологічний мінімум 

 1. Стійкість (тривалість) 

 2. Переключеня 

 3. Об'єм 

 4. Спрямованість 

 5. Відволікання 

 6. Виснаженість 

 7. Прикованість 



 Увага - психічна функція, що полягає у 

здатності зосереджуватись на зовнішньому або 

внутрішньому подразнику (на зовнішніх або 

внутрішніх явищах, предметах та видах іншої 

діяльності). 

 Увага характеризується вибірковим ставленням 

до об'єктів психічної діяльності, коли з великої 

кількості подразників свідомість виділяє один 

або кілька. 

 



 Види уваги: 

 · Пасивна (мимовільна увага) 

 · Активна увага 

 Властивості уваги: 

 · Переключення (легке, тяжке) 

 · Стійкість (до "прилипання") 

 · Об'єм (ступінь концентрації) 

 · Спрямованість (зовнішня, внутрішня) 

 



 Розлади уваги 

 1. Тяжкість переключення уваги (інертність нервових 

процесів внаслідок епілепсії, склерозу судин мозку, 

резидуально-органічних порушень). 

 2. Важкість звертання уваги - апрозексія (відсутність 

концентрації при атонічній олігофренії, гебефренічній 

шизофренії). 

 3. Відвертання уваги (виснаженість нервових процесів 

внаслідок соматогенної астенізації, астенічної 

олігофренії, післятравматичних уражень). 

 4. Зниження або відсутність уваги. 

 



 Інтелект та його розлади 

 Термінологічний мінімум 

 1. Олігофренія 

 2. Дебільність 

 3. Імбецильність 

 4. Ідіотія 

 5. Деменція 

 



 Інтелект (розум) - запас (об'єм) набутих знань, 

досвіду, уміння застосувати їх практично та 

здатність до подальшого набуття нових знань, 

досвіду. 

 Складові елементи та передумови інтелекту: 

мислення, пам'ять, увага та інші психічні 

функції. Інтелект, здібності і характер складають 

"ядро особистості". 

 



 Розлади інтелекту 

 Олігофренія (недоумство природжене) - 

характеризується затримкою розвитку основних 

психічних функцій (інтелекту) внаслідок 

ураження головного мозку плоду в 

пренатальному періоді або у ранні місяці і роки 

(2-3) життя людини. 

 



 За ступенем недоумства олігофренія ділиться 

на: 

 Дебільність - легкий ступінь розумового 

недорозвинення (недоумства), характеризується 

зниженням розвитку інтелекту, нездатністю до 

абстрагування і оперування поняттями. У хворих 

достатньо розвинута мова, є певний запас 

абстрактних понять. 

 



 Імбецильність - середній ступінь природженого 

недоумства. В наявності елементарне мислення. 

Абстрактні поняття не утворюються. Світ 

метафор і алегорій недоступний. Здатність до 

елементарного узагальнення різко знижена. 

Запас слів дуже бідний (в межах 10-20), говорити 

починають лише на 3-5 році життя. Не можуть 

оволодіти читанням, можуть писати лише окремі 

літери. Нову ситуацію майже не осмислюють, 

прості навички хоча і засвоюють, але виконують 

неохайно. 

 



 Ідіотія - важкий, крайній ступінь природженого 

або набутого в ранньому дитинстві (до 3 років) 

недоумства, внаслідок якого не розвивається 

мислення, обмежене сприймання навколишнього 

світу. Практично відсутня мова (лише окремі 

звуки). Не здатні до засвоєння життевого 

досвіду. Є два різновиди ідіотії: еретична і 

торпідна. 

 



 Деменція - набуте недоумство (після захворювань 

мозку або психічних хвороб), що виявляється у 

збідненні інтелекту, у стійкому зниженні пізнавальної 

діяльності (порушується пам'ять, зменшується запас 

слів, уявлень, понять). Поступово у хворих втрачається 

здатність вірно оцінювати ті чи інші обставини й 

орієнтуватися в них. 

 Деменції бувають: 

 · тотальні (повні) - з розпадом "ядра особистості"; 

 · лакунарні (парціальні) - "ядро особистості" 

зберігається. 

 



Емоції та 

емоційні 

розлади 
 



 Термінологічний мінімум 

 1. Емоції    2. Настрій 

 3. Афект    4. Ейфорія 

 5. Апатія    6. Депресія 

 7. Емоційна тупість  8. Лабільність емоцій 

 9. Емоційна слабкість  10.Неадекватність емоцій 

 11.Амбівалентність  12.Фобії 

 13.Дисфорії 

 



 Емоції (почуття) - суб'єктивний тон психічних 

переживань, якими супроводжуються всі 

психічні процеси, що відображають ставлення 

людини до того, що вона сприймає, відображає, 

тобто ставлення людини до самої себе, інших 

людей, тієї чи іншої події, власне ставлення до 

задоволення чи незадоволення своїх потреб.  

 Тобто, емоції - прояв нашого ставлення до 

оточуючої дійсності та до самого себе. 

 



 Розрізняють емоції 

 1. За суб'єктивним тоном: 

 · позитивні, 

 · негативні. 

 2. За впливом на діяльність: 

 · стенічні, 

 · астенічні. 

 



 3. За механізмом виникнення: 

 · реактивні, 

 · вітальні. 

 4. За складністю: 

 · нижчі, 

 · вищі емоції (почуття). 

 5. За силою і тривалістю: 

 · настрій, 

 · афект, 

 · пристрасть (жага). 



 Розлади емоцій 

 Посилення емоцій 

 Ейфорія - хворобливо підвищений настрій, неадекватний ні 

оточуючій дійсності, ні фізичному стану хворого. 

Супроводжується часто легковажністю, захопленістю, 

посиленням потягів, безтурботністю. 

 Депресія - хворобливо знижений, пригнічений настрій, що 

характеризується нудьгою, інтелектуальним та руховим 

загальмуванням, фізично тяжкими відчуттями, зниженням 

потягів, тяжким суб'єктивним почуттям. Все це призводить до 

надто негативної оцінки дійсності. Все навколишнє хворий 

бачить в різко негативних тонах. Пригнічений, меланхолічний 

настрій коливається від смутку, журби до виразного афекту туги. 

Нерідко мають місце прагнення до самогубства. 

 



 Послаблення емоцій 

 Апатія - поступове зниження емоцій, згасання емоційних 

реакцій. Хворий байдуже ставиться до того, що звичайно 

викликає радість чи смуток (навіть що до себе, рідних та 

близьких). Стан смутку, туги часто супроводжується 

послабленням потягів та різким зниженням вольових спонукань 

до цілеспрямованої діяльності. 

 Емоційна тупість - збіднення почуттів, що виявляється у повній 

байдужості хворих до себе, до стану свого здоров'я, долі рідних і 

близьких. Втрачаються прояви почуттів на різноманітні 

подразники. Послаблення емоційних проявів часто торкається не 

лише вищих, але й нижчих емоцій, інстинктів. 

 



 Розлади адекватності емоцій 

 Неадекватність емоцій - емоційні переживання не відповідають 

тому, що їх викликало. 

 Амбівалентність - одночасне виникнення протилежних почуттів 

до одного і того ж об'єкта. 

 Фобії - нав'язливі страхи, які хворий не може перебороти, але має 

критичне ставлення до них. 

 Дисфорії - раптово, без "очевидних" причин, виникають напади 

"дурного" настрою зі зміною самопочуття (роздратованість, 

незадоволення). 

 Патологічний афект - бурхлива емоція, яка виникає з незначної 

причини і супроводжується звуженням свідомості, агресивністю, 

з наступною амнезією того, що трапилось. 

 



 Синдроми порушених емоцій 

 Маніакальний синдром - психопатологічний стан, що 

проявляється в ейфорії, патологічно піднесеному настрої (іноді з 

компонентом дратівливості), прискореному темп уявлень, 

підвищеній цілеспрямованій діяльності внаслідок наявності 

відверненої уваги. Можливе розгальмування інстинктів, а також 

маячні ідеї величі. 

 Депресивний синдром - психопатологічний процес, який 

характеризується зниженням настрою, почуттям туги, що досягає 

відчаю, безнадії, пригніченістю, а також сповільненням темп 

уявлень, загальмованістю рухів і прикованістю уваги до своїх 

переживань. У хворих можуть виникати маячні ідеї 

самозвинувачення, самоприниження, а також суїцидні наміри 

(ослаблення інстинкту самозбереження). 

 



Рухово-

вольові 

розлади 
 



 Термінологічний мінімум 

 1. Абулія 

 2. Ступор 

 3. Мутизм 

 4. Каталепсія 

 5. Негативізм 

 6. Ехолалія 

 7. Ехопраксія 

 8. Стереотипія 

 9. Імпульсивність 

 10.Гебефренія 



 Ефекторно-вольова сфера - складна психічна функція, 

яка здійснює цілеспрямовану діяльність людини у 

відповідності з визначеними мотивами, зумовленими 

внутрішніми потребами і вимогами оточуючого 

середовища. Потреба викликає прагнення до її 

задоволення, що може проявлятись у потязі чи бажанні. 

 Потяг - це несвідоме, неясне прагнення, не спрямоване 

на якийсь визначений предмет. Потяги виникають і 

формуються на основі інстинктів. 

 Інстинкт - це найскладніший ланцюговий безумовний 

рефлекс, спрямований на задоволення біологічних 

потреб організму (харчових, статевих, самозбереження). 

 



 Розлади потягів 

 Розлади харчового потягу 

 1. Посилення (булімія, поліфагія) - постійний 

хворобливо підвищений потяг до їжі з невгамованим 

почуттям голоду, ненажерливість. 

 2. Послаблення (анорексія) - хворобливе зниження 

потягу до їжі, пригнічення харчового інстинкту (часто з 

відсутністю апетиту і огидою до їжі). 

 3. Спотворення (збочення) - потреба вживати неїстівне 

(крейду, пісок), інколи поїдання екскрементів 

(копрофагія). 

 



 Розлади інстинкту самозбереження 

 1. Посилення - глибинне, вітальне переживання за своє 

життя (нічим не мотивоване і надзвичайне за 

інтенсивністю). 

 2. Послаблення - потяг до самогубства. Послаблення 

потягу до самозбереження у психічно хворих часто 

набуває характеру байдужості до небезпечних ситуацій. 

 3. Спотворення (збочення) - потяг до самокаліцтва, 

часто виконується імпульсивно і в найрадикальнішій 

формі (хворі виривають собі зуби, очні яблука, 

каструють і т.ін.). 



 Розлади статевого інстинкту 

 1. Посилення - гіперсексуальність. 

 2. Послаблення - гіпосексуальність. 

 3. Спотворення (збочення) - сексуальні перверсії. 

 До патологічних спотворень серед потягів також належать: 

 Клептоманія - періодичне прагнення до немотивованої крадіжки 

(без будь-яких мотивів і зацікавленості). 

 Піроманія - пристрасть без будь-якої мотивації до підпалювання. 

 Дромоманія - нестримний потяг блукати, залишаючи постійне 

місце проживання, позбавлений будь-якої мотивації. 



 Рухово-вольові розлади 

 Гіпербулія - хворобливе підвищення психічної 

активності. На тлі патологічного посилення вольової 

активності спостерігається прагнення до діяльності, 

рухового неспокою і мовної продукції (виникає 

нескінченна кількість різноманітних бажань, безцільних 

дій, хворі кричать, бігають, співають і т.ін.). 

 Маніакальне збудження - найпоширеніший вид 

збудження. Характеризується підвищеною, але 

систематизованою діяльністю, що супроводжується 

ейфорією і прискоренням темпу мислення (за наявністю 

відверненої уваги). 



 Гебефренічне збудження - інертна ейфорія, 

проявом якої є химерна, неадекватна веселість, 

дурощі, "пустотливість", часом "дитяча 

поведінка". Спостерігається манірність, 

театральність, безглуздість жестів, поз, міміки, 

своєрідне вимовляння слів і ін. 

 Кататонічне збудження - характеризується 

наявністю своєрідних стереотипних гіперкінезів, 

нецілеспрямованих рухів, повторенням рухів 

оточуючих (ехопраксія), слів (ехолалія) або 

наявністю протилежних дій (амбітендентність). 



 Гіпобулія і абулія - патологічне ослаблення, зниження 

чи повна втрата цілеспрямованої діяльності, проявом 

якої є зниження або цілковита відсутність спонукань, 

імпульсу до дії. Має місце рухова і мовна 

загальмованість - аж до ступору (стану психогенної 

нерухомості – при відсутності органічних уражень 

центральної і периферичної нервової системи). 

 Кататонічний ступор - для нього характерна часткова 

чи повна нерухомість, загальмованість мови до повної 

німоти (мутизм), активний чи пасивний негативізм і 

ознаки пасивної підпорядкованості (воскова гнучкість, 

каталепсія, симптом "повітряної подушки"). Хворий 

може знаходитись в одній позі протягом багатьох 

годин, днів, місяців. 



 Депресивний ступор - характеризується нерухомістю, 

що супроводжується уповільненням мови, почуттям 

туги, яка може досягати відчаю, безнадії, 

пригніченістю, загальмованістю рухів і прикованістю 

уваги до своїх переживань. Можуть виникати ідеї 

самозвинувачення і самоприниження. 

 Апатичний ступор - характеризується нерухомістю у 

поєднанні з емоційною тупістю і повною байдужістю до 

себе та оточуючих. 

 Психогенний ступор - характеризується загальною 

нерухомістю, що виникає після раптових і сильних 

психічних травм (катастрофи, стихійні лиха і т.ін.). 



 Синдроми рухово-вольових розладів 

 Кататонічний синдром - характризується нерухомістю з 

мутизмом, негативізмом, каталепсією, симптомом "повітряної 

подушки", хаотичним збудженням, ехолаліями, ехопраксіями, 

стереотипіями, амбітендентністю. 

 Гебефренічний синдром - харакутеризується дурощами, 

манірністю поведінки, ейфорією, схильністю до розірваності 

мислення, безглуздістю жестів, поз, міміки, своєрідним 

вимовлянням слів і т.ін. 

 Апатико-абулічний синдром - характеризується зниженням 

емоцій (аж до апатії) і вольових спонукань до цілеспрямованої 

діяльності (аж до абулії). Хворі цілими годинами, днями лежать в 

ліжку. 



Розлади 

свідомості 



 Термінологічний мінімум 

 1. Свідомість. 

 2. Ясність свідомості. 

 3. Оглушення. 

 4. Сопор. 

 5. Кома. 

 6. Делірій. 

 7. Аменція. 

 8. Онейроід. 

 9. Присмерковий стан. 



 Свідомість - це властивість психіки, вищий продукт 

особливим чином організованої матерії (мозку), 

суб'єктивне відображення об'єктивної дійсності: 

властивостей предметів і явищ навколишнього 

середовища, процесів, що відбуваються у ньому, своїх 

дій у попередньому накресленні і передбаченні їх 

наслідків, в регулюванні взаємозв'язків людини з 

природою і соціальною дійсністю. 

 Індивідуальна свідомість - це здатність, яка дає змогу 

виділити себе із середовища, визначити своє ставлення 

до нього і організувати цілеспрямовану діяльність. 

Фізіологічною основою свідомості є вогнище 

оптимального збудження в корі головного мозку з 

від'ємною індукцією на периферії. 



 Клінічні критерії ясної свідомості 

 1. Орієнтування в часі і місці. 

 2. Величина порогу подразливості, швидкість 

реакції. 

 3. Можливість психічного контакту. 

 4. Виконання найпростіших розумових операцій. 

 5. Наявність чи відсутність розгубленості, її 

ступінь. 

 6. Наявність чи відсутність наступної амнезії (не 

для всіх видів розладів ясної свідомості). 



 Розлади свідомості 

 Непсихотичні форми (апродуктивні) 

 Оглушення - характеризується зміною порогу 

збудливості, коли слабкі подразники хворими не 

сприймаються, середні сприймаються слабо, і 

лише сильні викликають відповідну реакцію. 

Хворі аспонтанні, нерухливі, уява їх бідна, 

судження сповільнені. Хворі байдужі до 

оточуючого. 



 Сопор - глибока втрата свідомості з повною відсутністю 

орієнтування в оточуючому і у власній особистості, нерухомістю 

(інколи можливі безладні рухи). Зберігаються окремі безумовні 

рефлекси (зіничні, корнеальні, ковтання), елементарні реакції на 

сильні зовнішні подразники (біль). Можуть спостерігатись 

патологічні рефлекси, вегетативні порушення. Спогади на період 

сопору не зберігаються. 

 Кома - повна втрата свідомості з відсутністю реакції на зовнішні 

та внутрішні подразники, зникнення рефлексів. Нерідко 

порушується діяльність життєво важливих функцій (серцево-

судинної, дихання, вегетативної нервової системи). Після коми - 

повна амнезія (частіше на період втрати свідомості). 



 Психотичні форми (продуктивні) 

 Делірій - характеризується психомоторним 

збудженням, затьмаренням свідомості з дезоріентацією 

у місці, часі при повному або частковому збереженні 

оріентації у власній особі, з напливом яскравих 

чуттєвих зорових (слухових) сценоподібних і справжніх 

вербальних галюцинацій. Оточуюча дійсність зазнає 

маячного тлумачення. Хворі можуть відчувати нудьгу, 

тривогу, страх, можуть бути агресивними і 

небезпечними для оточуючих. Спогади про пережите 

зберігаються повністю або частково. 



 Аменція - характеризується глибоким затьмаренням свідомості з 

порушенням оріентування в місці, часі, оточуючих особах і 

предметах, а також у власній особистості. Відзначається безладне 

мислення, розгубленість, збудження в межах ліжка, фрагментарні 

галюцинаторні переживання. Після закінчення періоду аменції 

хворі не можуть пригадати періоду розладу свідомості. 

 Онейроід - сноподібний розлад свідомості. Характеризується 

химерною сумішшю шматків відбитків реального світу і 

чуттєвих фантастичних уяв, що яскраво виникають у свідомості. 

Онейроідне затьмарення часто супроводжується кататонічними 

розладами: збудженням або ступором. Експансивному змісту 

онейроіду частіше відповідає збудження, депресивному - ступор. 



 Присмерковий розлад свідомості - характеризується 

дезоріентацією у навколишньому, напливом страхітливих 

зорових галюцинацій, афектом люті та страху, бурхливим 

збудженням, часто з агресією. Іноді буває і зовнішньо 

впорядкована поведінка. Спрстерігається повна амнезія періоду 

цього розладу свідомості. 

 Під час присмеркового розладу свідомості можуть бути: 

 Амбулаторний автоматизм - тривалий (на декілька годин і 

більше) присмерковий стан, який супроводжується складними і 

зовні впорядкованими формами поведінки та наступною 

амнезією. 

 Сомнамбулізм (лунатизм) - стан зміненої свідомості, що настає 

під час сну. Хворий, не прокидаючись, встає з ліжка, виконує 

автоматизовані дії (ходить по квартирі або на подвір'ї, виконує 

ряд тих чи інших дій і т.ін.) з наступною амнезією. 



 Псевдодеменція (несправжнє недоумство) - стан, при якому має 

місце поєднання присмеркового стану свідомості (його 

звуження) з явищами псевдодеменції (хворий не може назвати 

найпростіші предмети, своє ім'я, скільки йому років, дає різні 

безглузді відповіді, але в площині поставленого питання). 

Складається враження, нечебто хворий навмисне демонструє 

порушення поведінки і недоумство. 

 Фугіформні реакції - частіше на тлі психогенного присмеркового 

стану свідомості; хворий виконує в невідповідних обставинах ряд 

звичайних дій (кружляє на одному місці, кидається бігти, знімає 

чи одягає одяг і т.ін.). Цей період хаотичного збудження чи 

цілеспрямованих дій амнезується. 

 Патологічний афект - бурхлива емоція, що поєднується із 

присмерковим станом свідомості і супроводжується агресивними 

діями. Виникає часто у відповідь на незначну причину; в 

подальшому цей період амнезується. 



Благодарю  
за 

внимание! 


