
ПЛАНИ 

практичних (семінарських) занять 

з навчальної дисципліни  

“ПСИХОПАТОЛОГІЯ” 

 

Практичне заняття 1  

Тема: ПОРУШЕННЯ ВІДЧУТТІВ І СПРИЙМАННЯ 

Питання для обговорення:  

1. Патологія відчуття 

 Гіперестезія  

 Гіпестезія  

 Парестезії  

 Сенестопатії  

2. Патологія сприйняття 

 Ілюзії: зорові, слухові, тактильні, смакові, нюхові, фізичні, фізіологічні, 

патологічні, афективні, парейдолічні. 

 Галюцинації: зорові, слухові, нюхові, смакові, тактильні, загального 

почуття, моторні (кінестетичні), вестибулярні, пропріоцептивні , 

інтероцептивні (вісцеральні), істинні, псевдогалюцинації, прості, складні, 

сценоподібні, "кінематографічні", виразні, бліді (неясні), тихі, голосні, 

знайомі, незнайомі, поліфонічні, безбарвні, тіньові, однокольорові, 

багатокольорові, нейтральні, загрозливі, осудливі, коментуючі, 

імперативні. гіпнагогічні, гіпнопомпічні. 

3. Психосенсорні розлади: метаморфопсії; порушення схеми тіла 

(аутометаморфопсії) 

 

Практичне заняття 2  

Тема: ПОРУШЕННЯ ПАМ'ЯТІ Й УВАГИ 

Питання для обговорення:  

1. Патологія пам'яті: Гіпомнезія, гіпермнезія, амнезія (ретроградна, 

антероградна, фіксаційна), парамнезії (конфабуляції, псевдоремінісценції) 

2. Патологія уваги: слабкість активної уваги, виснажуємість активної уваги, 

підвищена відволікаємість уваги, інертність уваги 

 

Практичне заняття 3  

Тема: ПОРУШЕННЯ МИСЛЕННЯ ТА МОВЛЕННЯ 

Питання для обговорення:  

1. Порушення темпу мислення (прискорений, уповільнений (брадіфренія)) 

2. Патологія асоціативного процесу (шперрунг, ментизм, незв’язність, 

розірваність, паралогічність, символізм, неологізми, шизофазія, резонерство, 

розважність (статечність), персеверація, вербігерація, олігофагія, 

олігофренія, деменція) 



3. Патологічні судження й умовиводи. 

4. Нав’язливі ідеї (Ситуаційні, Автохтонні, нав’язливі сумніви, абстрактні 

нав’язливі думки, контрасні думки, нав’язливі спогади) 

5. Понадцінні ідеї (Дісморфофобічні, Іпохондричні, сексуальної 

неповноцінності, самовдосконалювання, винахідництва, реформаторства, 

талановитості, звинувачення, еротичні, сутяжництва (кверулянтства)) 

6. Маячні ідеї (Самозвинувачення, Самоприниження, іпохондричне маячення, 

альтруістичне (міссіанства), високого походження, винахідництва, 

реформаторства, любовне (еротичне), багатства, величі, переслідування, 

архаїчне, впливу, метаморфози, маячні ідеї збитків, пограбування, крадіжки, 

відношення, отруєння, ревнощів, антагоністичне (маніхейське) маячення, 

інсценування, звинувачення, осудження, симптом позитивного двійника, 

симптом негативного двійника, маячення особливого значення, маячення 

інтерметаморфози, поліморфне маячення, сенсорне, конфабуляторне, 

афективне, резідуальне) 

 

Практичне заняття 4  

Тема: ПОРУШЕННЯ ПОЧУТТІВ (ЕМОЦІЙ) 

Питання для обговорення:  

1. Патологія емоцій: фізіологічний афект, емоційна гіперестезія, 

сенситивність, емоційна гіпостезія, емоційне збіднення (притуплення, 

ущільнення емоцій), апатія, емоційна тупість, хвороблива психічна 

анестезія, емоційна лабільність, слабодухість (емоційна слабкість), 

нетримання емоцій, інертність емоцій («застрявання», тугорухомість 

афектів), експлозивність (емоційна вибуховість), емоційна неадекватність 

(паратимія, перекручення емоцій), амбівалентність емоцій (подвійність 

емоцій) 

2. Страх (нав'язливий чи фобія, іпохондричний, психотичний, тривога) 

3. Патологічний афект (гіпотимія, гіпертимія) 

 

Практичне заняття 5  

Тема: РУХОВО-ВОЛЬОВІ ПОРУШЕННЯ 

Питання для обговорення:  

Патологія волі 

 абулія 

 гіпербулія 

 гипобулія 

 імпульсивність 

 каталепсія 

 негативізм 

 парабулія 

 стереотипія 

 ступор  



Контрольні питання 

1. Визначення волі, вольові якості особистості 

2. Структура вольової цілеспрямованої дії 

3. Індивідуальний розвиток і виховання волі 

4. Класифікація потреб 

5. Визначення потягів 

6. Структура ефекторного компонента 

7. Методи дослідження рухово-вольової сфери 

 

Практичне заняття 6  

Тема: ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ 

Питання для обговорення:  

1. Невротичні (неврозоподібні) синдроми 

2. Синдроми афективних розладів 

3. Галюцинаторні та маячні синдроми 

4. Синдроми порушеної свідомості 

5. Синдроми, обумовлені грубо органічною патологією мозку 

6. Синдроми інтелектуального дефекту 

7. Синдроми з перевагою рухово-вольових розладів 

8. Інші синдроми 

 

Практичне заняття 7  

Тема: НЕВРОЗИ 

Питання для обговорення:  

1. Дайте визначення поняттю "неврози".  

2. Історичні етапи вивчення неврозів.  

3. Фактори розвитку неврозів.  

4. Патогенетичні механізми неврозів.  

5. Короткочасні невротичні реакції.  

6. Класифікація неврозів, особливості МКХ-10.  

7. Клінічна картина неврастенії.  

8. Клінічна картина істерії.  

9. Клінічна картина неврозу нав’язливих станів.  

10. Диференційна діагностика істеричного та епілептичного нападів.  

11. Принципи лікування неврозів.  

 

Практичне заняття 8  

Тема: ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ 

Питання для обговорення:  

1. Визначення понять "психосоматичні" та "соматопсихічні" розлади. 

2. Психодинамічніх концепційї, що пояснюють психосоматичні захворювання. 

3. Етіологія та патогенез психосоматичних розладів. 

4. Класифікація психосоматичних розладів. 

5. Класифікація соматопсихічних розладів. 



6. Клінічні прояви психосоматичних розладів серцево-судиної системи. 

7. Клінічні прояви кардіогенних соматопсихічних розладів. 

8. Клініка соматопсихічних розладів при хворобах травної системи. 

9. Клініка соматопсихічних розладів при ендокринній патології. 

10. Клінічні прояви дисметаболічних соматопсихічних розладів. 

11. Сучасне лікування психосоматичних та соматопсихічних розладів. 

 

Практичне заняття 9  

Тема: ПСИХIЧНI РОЗЛАДИ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ТРАВМАХ 

Питання для обговорення:  

1. Загальна характеристика черепно-мозкових травм.  

2. Етіопатогенез травматичної хвороби.  

3. Класифікація черепно-мозкових травм.  

4. Класифікація психічних розладів внаслідок ЧМТ.  

5. Сомато-неврологічні розлади при ЧМТ.  

6. Безпосередні прояви травми (оглушеність, сопор, кома).  

7. Непсихотичні форми гострих травматичних психічних розладів.  

8. Травматичні психози гострого періоду.  

9. Віддалені травматичні психічні розлади.  

10. Пізні травматичні психози.  

11. Лікування хворих, що перенесли ЧМТ.  

 


