
ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ 
СИНДРОМИ 



 При психічних захворюваннях порушуються функції вищих відділів 

кори головного мозку настає розлад взаємозв’язків між основними 

нервово – психічними процесами. Ці зрушення зумовлюють 

формування певних психологічних симптомів і синдромів. А тому в 

залежності від стану свідомості виділяють психопатологічні синдроми з 

непорушеною свідомістю (непсихотичні) і з порушенням 

свідомості (психотичні), а в залежності від діагностичної 

значимості синдрому – розрізняють ведучі, головні, другорядні та чужі 

синдроми.. 



КЛАСИФІКАЦІЯ НЕПСИХОТИЧНИХ 

 ( НЕВРОТИЧНИХ) СИНДРОМІВ: 

 • неврастенічний; 

  • істеричний; 

  • психастенічний (невроз нав’язливих станів);  

 • іпохондричний.. 



КЛАСИФІКАЦІЯ ПСИХОТИЧНИХ  
СИНДРОМІВ: 

 1. Синдроми з загальним порушенням с відомості (обнубіляція, оглушення, 

сомноленція, сопор, кома). 

  2. Синдроми з потьмаренням свідомості (деліріозний, онейроїдний, 

аментивний, хореатичний). 

  3. Синдроми із звуженням свідомості (сутінковий, патологічний 

афект,  фуга, транс, сомнамбулізм).  

 4. Синдроми з частковим порушенням свідомості. 
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ВИДИ СИНДРОМУ ПОРУШЕННЯ 
СВІДОМОСТІ: 

 • синдроми з переважним порушенням відчуттів і сприйняття (галюцинаторний, дереалізації, 

деперсоналізації, Котара, Кандинського-Клерамбо);  

 • синдроми з переважним порушенням пам’яті (амнестичний, корсаковський); • синдроми з 

переважним порушенням мислення (параноїдний, парафренічний, паранойяльний);  

 • синдроми з переважним порушенням інтелекту (дементний);  

 • синдроми з переважним порушенням почуттів (маніакальний, депресивний, дисфоричний); 

  • синдроми з переважним порушенням волі (кататонічний, гебефренічний).. 



 В клінічній практиці часто зустрічається поєднання одного синдрому з 

іншим. Такі поєднані синдроми називають складними (змішаними) – 

галюцинаторно-параноїдний, апато-абулічний, аментивно-маніакальний 

тощо. 

  

  



СИНДРОМИ З ЗАГАЛЬНИМ ПОРУШЕННЯМ 

СВІДОМОСТІ: 

 а) Обнубіляція – легка короткочасна форма розладу свідомості з 

моментами просвітління, коли до хворого на деякий час 

повертається свідомість, а потім знову ніби закривається хмаркою.  

  

  



 б) Оглушеність – симптоматика, що характеризує порушення свідомості, 

до якої доходять тільки сильні (фізичні або психічні) 

подразнення. Сприйняття навколишнього неясна, нечітка. Спогади різко 

обмежені або відсутні. Синтез утруднений. Орієнтування у просторі, 

часі різко порушене або відсутнє. Емоції знижені. Рухова активність 

відсутня або ослаблена. 

  

  

  



  в) Сомнолентність – синдром загального порушення свідомості. 

Контакт з хворим можливий. Відповіді на запитання даються не зрізу, 

частіше «так» або «ні». До свідомості доходять дуже сильні подразники. 

Орієнтація в оточуючому неповна. Після виходу з цього стану має місце 

часткова амнезія. 



  г) Сопор - синдром загального порушення свідомості. Хворі нерухомо 

лежать, іноді спостерігаються безладні рухи . Із зовнішніх подразників 

сприймаються тільки дуже сильні, наприклад, біль. Знижена 

рефлекторна діяльність. Можуть бути патологічні рефлекси, вегетативні 

порушення. Спогади на період сопору не зберігаються. 

  



  д) Кома – повна втрата свідомості, відсутність реакцій на зовнішні та 

внутрішні подразники, зникнення рефлексів. При комі 

порушується дихання, серцево-судинна діяльність, функція вегетативної 

нервової системи. Після коми залишається повна амнезія на період 

втрати свідомості.. 


