


   (від лат. етосеrе - збуджувати, 
хвилювати) - переживання нашого 

ставлення до зовнішнього середовища і 
до самого себе. Емоції належать до 

філогенетично найбільш ранніх форм 
відбиття об'єктивної реальності у 
структурі мозку (гіпоталамус) та у 

свідомості. 



 Залежно від інтенсивності емоцій виділяють: 

-настрій ; 

-афект ; 

Інші розлади емоцій: 

- слабодухість ; 

- неадекватність емоцій ; 

- апатія ; 

- туга; 

- відчуття втрати почуттів ; 

- амбівалентність ; 

- алекситимія ; 

- ангедонія ; 
 
 

 
 





1) ейфорія - підвищений настрій з 
відтінком благодушності, задоволення, 

радощів, що не відповідає ситуації і 
обставинам особистого життя хворого; 



   2)дисфорія - стан похмурого, тужливо-
злостивого настрою з відтінком 

невдоволення, роздратованості, що 
виникає часто несподівано, без 

зовнішньої причини і продовжується від 
декількох хвилин до багатьох днів; 



3) депресія - пригнічений, тужливий 
настрій, що може спостерігатись 

багато днів і місяців; 



   4) емоційна лабільність - коливання 
настрою, легкі переходи від 

благодушності до гнівливого чи 
пригніченого стану; 





     1)Патологічний афект - афект, що виникає без 
достатньої зовнішньої причини, перебігає з 
ознаками порушення свідомості, значними 

вегетативними проявами без цілеспрямованої 
діяльності та амнезією своєї поведінки після 

закінчення афекту.  



    2)Страх - стан тривожного боязливого 
напруження, що виникає невмотивовано 
(нічний страх при неврозах, страх у 
хворих на шизофренію, судинні 
психози, при гіпертонічних кризах). Це 
почуття внутрішньої напруженості, 
пов'язане з очікуванням конкретних 
загрозливих подій, дій (страх 
проектується назовні - страх гострих 
предметів, тварин...). 



  3. Тривогу - стан невмотивованого 
неспокою, хоча хворі намагаються 

пояснити свій стан і поведінку різними 
психологічно зрозумілими причинами. Це 

почуття внутрішньої напруженості, 
пов'язане з очікуванням загрозливих подій 
(тривога частіше не проектується назовні - 

тривога за своє здоров'я, за роботу, за 
правильне виконання дій і т.д.). 



   - слабодухість - підвищена 
виснажливість емоцій, їх нетримання. 
Досить якого-небудь незначного 
подразника, щоб з'явилося почуття 
розчарування зі слізьми. Часто це 
трапляється в транспорті, театрі, на 
вулиці. Розуміння недоречності такої 
поведінки не стримує хворих від надмірної 

слізливості; 



    - неадекватність емоцій - 
парадоксальність емоційних реакцій: при 
сумних подіях спостерігається радісний 
настрій, а при радісних - тужливий. Такі 

розлади бувають у хворих на 
шизофренію. Ще називають паратимією - 

неадекватний афект, що кількісно і 
якісно не відповідає причині, яка його 

спричинила; 



   - апатія - хвороблива байдужість, 
відсутність емоцій. При цьому 

емоційні реакції або не виникають, 
або слабко виражені. Поєднується із 

звичайною втратою активності, 
ініціативи, повною бездіяльністю; 



   - туга - почуття напруження, що 
межує з біллю, яке хворі локалізують у 

ділянці серця (рухова 
загальмованість). 



  - відчуття втрати почуттів -переживання 
незворотної втрати можливості 

почувати; 



   - амбівалентність - одночасне 
співіснування протилежних почуттів; 



  - алекситимія - утруднення чи 
нездатність точно описати власні 
емоційні переживання (людина 

намагається пояснити свій стан на 
прикладах, порівняннях, але адекватно 

їх сформулювати не може); 



  - ангедонія - втрата людиною 
почуття радості, задоволення. 


