
Неврози у дітей і підлітків 



Поняття неврозу 

Невро́з (від дав.-гр. νεῦρον — нерв + osis — 
суфікс для позначення запальних процесів; 
синоніми — тривожний 
розлад,психоневро́з, невроти́чний розлад) — 
група захворювань, в основі яких лежать 
тимчасові зворотні порушення психіки 
функціонального характеру, зумовлені 
перевантаженням основних нервових 
процесів — збудження та гальмування. Невроз 
характеризується астенічними, нав'язливими, 
істеричними розладами, а також тимчасовим 
пониженням розумової та фізичної 
працездатності.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Причини неврозів 

Хронічний стрес 

Соціально-психологічні фактори 

Психофізіологічні особливості 

людини 

Невміння розслаблятись 

Надмірна 

завантаженість(трудоголізм) 



Різновиди дитячих неврозів  

невротичний стан, що формується на основі 
страху. Це один з найпоширеніших типів у дітей 
молодшого шкільного віку. Характеризується 
даний вид неврозу наявністю тривалих (часом до 
півгодини) нападів страху, особливо перед сном. 
Прояви можуть бути самі різні: і легке відчуття 
тривожності, і навіть галюцинації. Те, чого боїться 
дитина, часто визначається його віком. Так, у 
періоді до школи найпоширеніші страхи - це 
боязнь залишитися одному, темряви, міфічних або 
реальних тварин, які були побачені в кінофільмі та 
інші. Серед учнів молодших класів часто 
зустрічається страх перед строгістю вчителів, 
перед школою як такої з її чітким режимом і 
безліччю вимог;  



 



 невроз, викликаний конкретним нав'язливим станом. 
У психологічній науці таке явище описують як 
наявність у поведінці певних ритуальних дій, 
невиконання яких призводить до наростання 
напруги, внутрішнього дискомфорту. У дітей 
виділяють два основних типи таких станів - це 
нав'язливі дії і страхи, хоча часто вони можуть мати 
змішаний характер. У дошкільному віці найчастіше 
зустрічаються такі нав'язливі дії, як миготіння,. 
Виконання ритуального дії дозволяє знизити рівень 
емоційної напруги шляхом використання певної 
фізичної активності. Якщо ж говорити про 
нав'язливих страхах або по-іншому фобіях, то тут 
найчастіше зустрічаються боязнь закритого 
приміщення і гострих предметів. Пізніше 
починаються з'являтися страхи перед смертю, 
хворобою, усної відповіді перед аудиторією і т.д .; 

  



• невротичний стан депресивного типу. Така 
проблема зустрічається вже в більш 
дорослому віці - підлітковому періоді. У 
дитини можна помітити явну зміну 
поведінки: поганий настрій, сумний вираз 
обличчя, деяка сповільненість рухів і 
жестів, загальне зниження активності та 
рівня комунікабельності. У більш серйозних 
випадках можуть з'явитися систематична 
безсоння, зниження апетиту і навіть запори; 
• астенічний тип (неврастенія) виникає як 
реакція на надмірну завантаженість 
додатковими завданнями і заняттями, 
фізичними та емоційними 
перевантаженнями. Явна форма такого типу 
неврозу має місце тільки в шкільному віці;  



• істерична різновид неврозу. 
Рудиментарні припадки моторного типу - 
не рідкість в дошкільному віці. Коли 
дитина не отримує бажаного, 
ображається або покараний, він може 
проявляти своє невдоволення досить 
яскравим способом - падіння на підлогу, 
що супроводжується розкидання рук і 
ніг, голосним плачем і криками, ударами 
кулаками і т.д .; 
• заїкання на нервовому грунті. У 
переважній більшості випадків має місце 
у віці від 2 до 5 років в періоди 
первісного становлення мови та 
подальшого її фразового ускладнення.  



Дуже часто у маленьких дітей заїкання стає 
відповіддю на переляк від розлуки з 
батьками, яка для дитини була 
несподіваною. Крім цього, до числа 
привертають до заїкання факторів можна 
віднести тиск на малюка з бажанням 
прискорити його розвитку (мовне, 
інтелектуальне і т.д.), а також значні 
інформаційні перевантаження. 
• іпохондрія - стан, в якому зазначається 
хвороблива заклопотаність власним станом 
здоров'я, численні і необгрунтовані підозри 
на різні хвороби. Характерний віковий 
період - підлітковий вік; 
• нав'язливі руху (тики), про які вже йшлося 
раніше - різноманітні нескладні рухи і жести, 
здійснювані в автоматичному режимі для 
зняття напруги. У дітей часто 
супроводжуються енурезом і заїканням; 
• порушення нормального сну - 
зустрічаються і у дітей молодшого віку, і у 
підлітків.  



У питанні причин розвитку 

дитячих неврозів великий вплив 

мають такі фактори: 

 

• стать і вік дитини; 

• сімейний анамнез, спадковість; 

• особливості і традиції виховання в сім'ї; 

• перенесені дитиною захворювання; 

• значні навантаження фізичного та 

емоційного характеру; 

• недолік сну. 

  



Хто більш схильний проблемам 

На підставі ряду досліджень неврозів у дітей 

можна говорити про групу ризику по різних 

факторів. Так, вважається, що найбільш схильні 

невротичних розладів:  

• діти віком від 2 до 5 і в 7 років; 
• мають яскраво виражену «я-позицію»; 
• ослаблені соматично (діти, у яких 
ослаблений організм через часті 
хвороб); 
• діти, які протягом довгого часу 
перебувають у складній життєвій 
ситуації  



До числа профілактичних дій 

варто віднести:  

• уважне спостереження за 
поведінкою дитини, своєчасне 
реагування на притаманні 
відхилення; 
• створення в сім'ї сприятливої 
психологічної та емоційної 
обстановки; 
• пояснення дитині причин і 
необхідності вимог, які до нього 
пред'являються.  


