
Патологія  уваги 





Увага  

  спрямованість психічної діяльності 
людини та її зосередженість у певний 
момент на об'єкти або явища, які 
мають для людини певне значення 
при одночасному абстрагуванні від 
інших, в результаті чого вони 
відображаються повніше, чіткіше, 
глибше,  



Неуважність  

 це нездатність 
зосередитися на 
чому-нсбудь 
певному упродовж 
тривалого часу. 
Термін 
«неуважність» 
означає 
поверхневу, 
змінну увагу .   



Види уваги 

 Мимовільна 
увага — не 
пов'язана з 
цілеспрямованою 
діяльністю 
і вольовим  зусилл
ям.  

 Довільна 
увага має 
цілеспрямований 
характер і вимагає 
вольового 
зусилля.  



Порушення уваги  

Існують так звані негативні сторони процесу 
уваги або порушення уваги. Види 
порушень уваги: 

 відволікання;  

 неуважність;  

 гіперрухливість; 

  інертність;  

 звуження обсягу уваги,  

 нестійкість уваги  



 Під порушеннями уваги розуміють 
патологічні зміни спрямованості, ви-
бірковості психічної діяльності, що 
виражаються у стані втоми або за 
наявності органічних уражень мозку, у 
звуженні об'єкта уваги, коли одночасно 
людина може сприймати лише невелику 
кількість об'єктів, у нестійкості уваги, 
коли порушена концентрація уваги і 
спостерігається її відволікання на 
сторонні подразники  



Відволікання уваги 

 це мимовільне переміщення уваги з 
одного об'єкта на інший. Воно 
виникає під час дії сторонніх 
подразників на людину, зайняту в 
цей момент якоюсь діяльністю. 
Відволікання може бути зовнішнім і 
внутрішнім.  



Фактори, що викликають 
мимовільну увагу:  

 інтенсивність (сила) подразника 

 новизна подразника 

 контраст подразників 

 відповідність внутрішньому станові 
організму (потребам) 

 безпосередній інтерес: те, що цікаве, 
емоційно насичене, захоплююче, 
викликає тривале інтенсивне 
зосередження 

 загальна спрямованість особистості 

 



За видом діяльності увагу поділяють на 
такі типи: 

 сенсорна увага — сприймання 

 інтелектуальна увага —
 мислення й робота пам'яті 

 моторна — рух 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C




Розлади уваги 

 1. Слабкість активної 
уваги (спрямованої зосередженості на 
вибраному об'єкті) - характерний 
симптом грубих органічних уражень 
головного мозку, астенічних станів.  

 Підвищена зосередженість уваги - 
спостерігається при депресіях, коли увага 
хворих зосереджена на невеликій 
кількості уявлень, як правило, 
неприємного змісту; при соматичних 
захворюваннях; 

 Відвертання уваги - це характерний 
симптом маніакальних станів.  

 





Виділяють синдром дефіциту 
уваги.  

 неспокійні рухи в кистях і стопах (сидячи 
на стільці, корчаться, "звиваються"); 

 неможливість спокійно сидіти на місці, 
коли це потрібно; 

 легке відволікання на сторонні стимули; 

 нетерплячість (ледве дочікується своєї 
черги під час ігор і різних ситуацій у 
колективі); 

 схильність відповідати, не задумуючись, 
не вислухавши до кінця запитання; 



 труднощі при виконанні 
запропонованих завдань 
(непов'язані з недостатнім 
розумінням чи негативною 
поведінкою); 

 труднощі підтримання уваги при 
виконанні завдань чи під час ігор; 

 частий перехід від однієї 
незавершеної дії до іншої; 

 неможливість гратись тихо і 
спокійно; 

 балакучість; 



 схильність заважати іншим, "докучати" 
оточуючим (наприклад, втручатись в ігри 
інших дітей); 

 зовнішні прояви незосередженості на 
звернене до людини мовлення; 

 схильність губити речі, необхідні в школі і 
вдома (наприклад, олівці, іграшки, книги і 
т.д.); 

 часте здійснення небезпечних дій 
(недоврахування наслідків). При цьому не 
шукає пригод чи гострих відчуттів 
(наприклад, перебігає вулицю, не 
оглядаючись по сторонах). 


