
Завдання для самостійної роботи «Патопсихологія» 

Порушення пам`яті та мислення, емоційно-вольової сфери 

Питання та завдання , винесені на самостійне опрацювання. Надайте відповіді на питання 

ПИСЬМОВО 
1. Вимоги до підбору методичного інструментарію для обстеження дитини із 

порушеннями мислення.  

2. Визначте сутність основних принципів психологічного обстеження дітей із 

порушеннями пам’яті. 

3. Сформулюйте вимоги до підбирання методичного інструментарію для обстеження 

дитини із порушеннями пам’яті. 

4. Підберіть методики спрямовані на дослідження пам’яті: тест зорової та слухової 

пам’яті; проби на запам’ятовування; шкала пам’яті Векслера; тест зорової ретенції 

Бентона. Ознайомтесь з ними. Надайте їх короткий опис, зазначивши мету та основні 

завдання, особливості проведення дослідження. 

5. Підберіть методики спрямовані на дослідження інтелекту: «Складання картинок із 

відрізків» (О. М. Бернштейн); розуміння оповідань; розуміння сюжетних картин; 

встановлення послідовності подій. Ознайомтесь з ними. Надайте їх короткий опис, 

зазначивши мету та основні завдання, особливості проведення дослідження. 

 

Патопсихологічні прояву дитячому та підлітковому віці 

Питання, винесені на самостійне опрацювання. Надайте відповіді на питання 

(кратко,письмово) 

1. Порушення стосунків дитини й дорослого як першоджерело соціальної дезадаптації.  

2. Початкові прояви психічних захворювань у підлітків.  

3. Особливості дослідження психічних процесів і станів у дітей.  

4. Нейропсихологічне дослідження дітей. 

 

Патопсихологічні прояви в юнацькому віці, дорослому віці та у старості 
Підготуйте коротку доповідь(письмово) на одну з тем: 

1. Порушення особистості у юнацькому віці. 

2. Акцентуації характеру у підлітковому віці. 

3. Деменції у старечому віці. 

4. Порушення пам’яті у юнацькому та дорослому віці. 

5. Порушення сприймання у старості. 

6. Порушення мислення у дорослому віці. 

7. Порушення уваги у юнацькому віці. 

8. Порушення уваги у старості. 

9. Порушення сексуальних потягів у юнацькому віці. 

10. Порушення уяви у період дорослості. 

11. Порушення мислення у старості. 

12. Порушення мовлення у старості. 

13. Порушення особистості у дорослому віці. 

Доповідь має бути оформлена у формі реферату: розмір аркуша А4, Times New Roman 14 

кеглем, інтервал 1,5, поля: ліве - 2 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – 1,5 см. Об’ємом не 

більше 5-7 аркушів.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лекції 

Тема 4. Порушення пам’яті та мислення, емоційно-вольової сфери 

 

Порушення пам'яті  

Пам'ять - це психічний процес накопичення життєвого досвіду. Основними її 

функціями є :-запам'ятовування (фіксація), -збереження, - відтворення. Розрізняють :-

короткочасну, -довгострокову -оперативну пам'ять. Крім того, виділяють: зорову, 

слуховую, моторну, емоційну й смислову пам'ять. Виділяють -кількісні і -якісні розлади 

пам'яті. До кількісних порушень (дисмнезиям) відносят: гипермнезия, гіпомнезія й 

амнезія. Гипермнезия - мимовільне пожвавлення пам'яті, загострення спогадів.  

Зустрічається при маніакальних станах, інфекційних хворобах, наркотичному 

сп'янінні. Гіпомнезія - зниження, ослаблення пам'яті. Порушується здатність 

запам'ятовувати, утримувати, відтворювати деякі події, факти або окремі їхні частини. 

Легкий ступінь гіпомнезії проявляється слабкістю відтворення дат, імен, термінів, цифр. 

Зустрічається при невротичних розладах, психоорганическом синдромі. 

Амнезія - повне випадання з пам'яті певного відрізка часу. Спостерігається після 

порушення свідомості або в результаті грубих органічних уражень головного мозку. 

Розрізняють кілька видів амнезії. 

 Ретроградна амнезія - випадання з пам'яті подій, що передували гострому періоду 

хвороби. Тривалість проміжку, що випав, часу може бути різна (від декількох хвилин до 

декількох днів, тижнів, місяців, років). 

 Антероградная амнезія - відсутність пам'яті на події, що відбуваються після 

початку захворювання або травми. Конградная амнезія - випадання спогадів на події 

гострого періоду хвороби (періоду порушеної свідомості). Якщо випадають із пам'яті 

події, що відбувалися до, під час і після гострого періоду хвороби, - говорять про 

тотальну, повну амнезію.  

Фиксационная амнезія проявляється різким ослабленням або відсутністю здатності 

запам'ятовувати поточні події  

Якісні розлади пам'яті – парамнезії, або помилкові спогади. До них відносять -

псевдоремінісценції й -конфабуляции.  

Псевдоремінісценції - заповнення пробілів пам'яті подіями, які дійсно відбувалися з 

пацієнтом у минулому. Вони відносно стабільні, повторно розповідаються хворими. Так, 

перебуваючи в стаціонарі протягом декількох днів, пацієнт затверджує, що вчора їздив на 

поїзді в інше місто, де він дійсно був,але багато років тому. Конфабуляции - заповнення 

пробілів пам'яті вигаданими, нерідко фантастичними подіями, що не мали місця.  

Парамнезії характерні для старечого слабоумства, інфекційних захворювань, 

алкогольних психозів. Вони входять у структуру Корсаковского амнестического 

синдрому, що включає також фиксационную амнезію.  

Порушення мислення  

Мислення - психічний процес узагальненого відображення істотних сторін 

предметів й явищ й їх внутрішніх взаємозв'язків. Людське мислення неможливо без мови 

й має свої логічні форми: поняття, судження, умовиводи. Розрізняють три види мислення: 

наглядно-діюче, образне й абстрактно-логічне (відвернене).  

Мислення є основною складовою частиною інтелекту. Симптоми патології 

мислення ділять на дві групи: розладу змісту розлади форми.  

Порушення форми мислення представлені порушеннями його темпу, рухливості, 

цілеспрямованості й граматичного ладу мови.  

Порушення темпу мислення проявляються прискоренням й уповільненням. 

Прискорене мислення - збільшення кількості асоціацій в одиницю часу. Відзначається 

швидка зміна подань, понять, ідей, багатослівність у сполученні з підвищеної 



отвлекаемостью. Мислення стає поверхневим, малопродуктивним. Вищим ступенем 

прискорення є симптом перегони ідей (безперервна зміна тематики мови залежно від 

предметів, що випадково потрапили в поле зору).  

Прискорене мислення характерно для маніакального стану. У 

повільнене мислення - зменшення числа асоціацій в одиницю часу. При цьому 

хворій втрачає здатність швидко відповідати на питання, мову його повільна, 

одноманітна. Таке спостерігається при депресивних станах, астенії, шизофренії.  

Порушення рухливості мислення проявляються докладністю й в'язкістю. Докладне 

мислення - зайва деталізація, неможливість відокремити головне від другорядного, 

постійне застревание на дріб'язках з наступним поверненням до основної теми думки. 

Таке мислення ще називають лабіринтовим.  

В'язкість мислення - крайній ступінь докладності. При цьому деталізація настільки 

спотворює основний напрямок думки, що робить її малозрозумілої, а мислення 

непродуктивним. Хворі втрачают здатність утримувати центральну лінію розмови, не 

можуть самостійно повернутися до теми бесіди, звільнитися від побічних асоціацій. Ці 

порушення відзначаються при епілепсії, психоорганическом синдромі. Порушення 

цілеспрямованості мислення можуть проявлятися резонерством, аморфністю й 

розірваністю.  

Резонерство - великі разлагольствования по несуттєвому приводу. Звичайний їхній 

зміст - банальні моралі, морализованные істини, відомі речення.  

Аморфність - нечітке використання понять, при якому граматично правильна мова 

здобуває расплывчатый характер. У результаті думка залишається незрозумілої 

навколишньої. Розрізняючи резонерство й аморфність, можна сказати, що в першому 

випадку незрозуміло «навіщо», а в другому «про що» хворий говорить.  

Розірваність - відсутність логічного зв'язку між окремими , судженнями, 

поняттями. У результаті цього вловити зміст мови хворого не вдається, хоча вона здається 

впорядкованою. При дуже вираженій розірваності може порушуватися й граматичний лад 

мови. При цьому мова являє собою набір випадкових слів, обривків фраз, «словесна 

окрошка». Найбільше часто ці симптоми зустрічаються при шизофренії. Розладу мислення 

по змісту проявляються маячними ідеями, надцінними ідеями й нав'язливими ідеями.  

Маячні ідеї - болісно перекручена оцінка фактів навколишньої дійсності, 

неправильні судження й умовиводи, що не піддаються корекції. Марення є одним з 

основних ознак психічних захворювань і входять у структуру більшості психотических 

синдромів.  

По змісту розрізняють чотири основні форми марення: 1) марення зі зниженою 

самооцінкою; 2) з підвищеною самооцінкою; 3) марення переслідування; 4) змішані 

форми марення.  

1.Марення зі зниженою самооцінкою характеризується хворобливим 

перебільшенням наявних або приписування собі неіснуючих недоліків. Виділяють 

марення самозвинувачення (гріховності), коли хворі бичують себе за допущені 

«непоправні помилки», нібито приведшие до загибелі родини, навколишнього світу й 

інших негативних наслідків. Марення самознищення - хвороблива переконаність у власній 

незначності, приписування собі винятково негативних моральних, інтелектуальних і 

фізичних якостей. Іпохондричне марення - патологічна впевненість у наявності 

невиліковної хвороби. Хворий знаходить у себе всі ознаки хвороби, звертається до різних 

лікарів, просить всебічно обстежити його й лікувати.  

2.Марення з підвищеною самооцінкою характеризується перебільшенням реальних 

властивостей власної особистості. До цієї групи ставляться: - марення винахідництва - 

переконаність у здійсненні хворим геніального винаходу або відкриття; - марення величі - 

патологічна переоцінка власних достоїнств, можливостей. Хворий може вважати себе 

великим поетом, художником, полководцем; - марення багатства - хворобливе 



переконання в наявності мнимого багатства, цінностей у хворого; - любовне марення - 

переконаність у закоханості певних осіб у хворого.  

3.Марення переслідування відрізняється переконаністю в погрозі або шкоді 

особистості хворого, очікуваних або заподіюваних ззовні. До цієї форми ставляться: - 

марення впливу - патологічна впевненість хворого, що він є під впливом гіпнозу, радіації, 

космічних променів і т.п.; - марення збитку - переконаність у тім, що хворому заподіюють 

матеріальну втрату (псування й підміна речей, воровство продуктів і т.п.); - марення 

ревнощів - переконаність у невірності сексуального партнера. Хворий прагне знайти 

докази, невірно витлумачує факти.  

4.Змішані форми марення Надцінні ідеї - логічно обґрунтовані, емоційно 

пофарбовані переконання, яким хворі надають особливо важливе значення. Часто вони є 

складеним елементом світогляду особистості. Хворий упевнений у своїй правоті й прагне 

довести неї за всяку ціну. На відміну від марення надцінні ідеї мають реальну основу. 

Шляхом переконання хворого або зміни ситуації їх вдається послабити або усунути. 

Надцінні ідеї можуть зустрічатися як самостійний розлад в акцентуированных і 

психопатичних особистостей.  

Навязливі ідеї - мимовільне виникнення думок, що не залежать від волі хворого. Ці 

думки носять невідступний характер, від них неможливо звільнитися, хоча хворий оцінює 

їх критично й хоче від них позбутися. Розрізняють: - нав'язливі сумніви (хворий постійно 

не впевнений у правильності й завершенности своїх дій, не може прийняти рішення); - 

нав'язливі абстрактні думки - марне мудрування або «розумова жуйка»; - контрастні 

думки - їхній зміст суперечить світогляду й морально-етичним принципам особистості, 

викликаючи страждання (наприклад, побажання смерті коханій людині); - нав'язливі 

спогади - непереборні, непотрібні в цей момент спогаду про події свого життя, що часто 

супроводжуються почуттям сорому й раскаяння.  

Порушення емоційної сфери  

Емоції - це психічний процес, що відображає суб'єктивне відношення людини до 

дійсності й до самого себе. Емоційні прояви підрозділяють на почуття, настрій, 

пристрасть, афект й емоційностресові стани.  

Настрій - тривале, відносно стійкий загальний емоційний стан, що офарблює 

окремі психічні процеси й поводження людини.  

Афект - тимчасова,бурхлива емоційна реакція з вираженими вегетативними 

проявами, що супроводжується деяким порушенням контролю над своїм поводженням. 

Симптоми емоційних порушень ділять на продуктивні й негативиые.  

А.Продуктивні емоційні розлади включають -гипотимию, -гипертимию, -

паратимию -порушення динаміки емоцій. 1.Гипотимия - зниження настрою. Проявляється 

наступними почуттями й афектами. Нудьга - стан з перевагою, пригніченості, гнобленням 

всіх психічних процесів. Тривога - емоційний стан, що характеризується внутрішнім 

хвилюванням, занепокоєнням, стисненням і напругою, локалізованими в груди. 

Супроводжується передчуттям й очікуванням лиха. Розгубленість - мінливий емоційний 

стан з переживанням безпорадності. Страх - стан, змістом якого є побоювання за своє 

благополуччя або життя. Гипотимия входить у структуру депресивних, невротичних, 

афективно-бредових синдромів. 2.Гипертимия - підвищений настрій. Проявляється 

наступними емоційними станами. Ейфорія - відчуття безпричинної радості, веселощі, 

щастя з підвищеним прагненням до діяльності. Спостерігається при маніакальному 

синдромі, алкогольному й наркотичному сп'янінні. Благодушність - стан достатку, 

безтурботності без прагнення до діяльності. Характерно для старечого слабоумства, 

атрофических процесів головного мозку. Гневливость - вищий ступінь дратівливості, 

злостивості, незадоволення навколишніми зі схильністю до агресії, руйнівним діям. 

Сполучення гневливости з нудьгою називають дисфорией. Вона характерна для епілепсії. 

3.До паратимии відносять амбивалентность й емоційну неадекватність. Амбивалентность 

(подвійність) - одночасне співіснування двох протилежних почуттів, емоційних оцінок 



одного того ж самого події, об'єкта. Емоційна неадекватність - невідповідність емоційної 

реакції викликавшему ії приводу. Наприклад, сміх при звістці про смерті близької 

людини. 4.Порушення динаміки емоцій проявляються емоційною лабільністю й 

легкодухістю. Емоційна лабільність (рухливість, нестійкість) - швидка й часта зміна 

емоцій, що виникає безпричинно. Хворий легко переходить від сміху до сліз, від суму до 

веселощів. Легкодухість - неможливість стримувати зовнішні прояви емоційних реакцій 

при самих незначних приводах. Частіше проявляється плаксивістю. Наприклад, хворий 

плаче, читаючи художню літературу, слухаючи передачу по радіо. Ці симптоми 

характерні для невротичних і психоорганического синдромів.  

Б.До негативних розладів відносять -емоційну тупість - нечутливість, байдужність, 

(«параліч емоцій»). Хворого ніщо не хвилює, не турбує, не цікавить. Він абсолютно 

бездіяльний, прагне до самоти. Регуляцію емоційних станів зв'язують із функцією 

глибинних структур мозку (таламус, гіпоталамус, гиппокамп, мигдалини й т.д.). Зміни в 

цих відділах, викликані травмою, отруєннями, пухлинами, порушенням кровообігу, здатні 

викликати відзначені емоційні розлади.' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 5. Патопсихологічні прояви у дитячому та підлітковому віці 

Дитяча патопсихологія вивчає порушення психічного розвитку у дітей. Тобто, мова 

йде про те, що психіка ще не сформувалася (як у дорослого), а розвивається одразу 

патологічно.  

Стосовно до порушень психічного розвитку дітей застосовується термін 

дізонтогенез або аномалії розвитку. Термін «дізонтогенез» запустив у вжиток Швальбе у 

1926 р.і, позначаючи з його допомогою відхилення внутрішньоутробного формування 

структур організму від нормального розвитку. Згодом під цим терміном стали розуміти 

різні форми порушень онтогенезу, включаючи і постнатальний, переважно ранній період, 

коли морфологічні системи організму ще не досягли зрілості. До «аномальних» або «з 

вадами (чи порушеннями) розвитку» відносяться діти, у яких фізичні чи психічні 

відхилення приводять до порушення нормального ходу загального розвитку.  

Нині в усьому світі ведеться пошук найгуманнішої термінології стосовно дітей, які 

мають порушення в розвитку. Це широко вживані, але досить невизначені терміни: «діти 

групи ризику» (at risk), «діти з особливими освітніми потребами» (children with special 

educational needs), «діти, які погано адаптуються» (maladjusted children), «діти, котрі 

мають особливі права» (children with special rights), «діти з обмеженими можливостями 

здоров'я». У сучасній літературі все більше використовується термін «діти з особливими 

освітніми потребами» (children with special educational needs). Але найбільш усталеним на 

сьогодні у вітчизняній літературі та державних документах є поняття «діти з 

порушеннями психофізичного розвитку».  

Така дитина – це не менш розвинена, а своєрідно, інакше розвинена дитина. У 

зв'язку з цим видатний психолог Л.С. Виготський писав, що у таких дітей визначається  

якісно відмінний своєрідний тип розвитку. Залежно від характеру порушення одні 

дефекти можуть повністю долатися в процесі розвитку дитини, інші підлягають корекції, 

щодо третіх можна сподіватися лише на компенсацію патологічного процесу. 

Психіку дітей з різноманітними порушеннями, тобто різними видами 

дізонтогенезу, вивчає спеціальна психологія. 

Чинники розвитку – це постійно наявні обставини, умови, що викликають стійкі 

зміни у психофізичному розвитку. 

До умов нормального розвитку індивіда (за Г.М. Дульнєвим та О.Р. Лурія) 

належать:  

1) нормальна робота головного мозку та його кори;  

2) нормальний фізичний розвиток дитини та пов'язане з ним збереження 

нормальної працездатності, нормального тонусу нервових процесів;  

3) збереженість органів чуття, які забезпечують нормальний зв'язок із зовнішнім 

світом;  

4) систематичність і послідовність навчання дитини у сім'ї та закладах освіти.  

Відповідно брак кожної з зазначених умов призводить до порушення нормального 

розвитку дитини. 

 До порушень психічного розвитку призводить вплив несприятливих біологічних і 

соціальних чинників. 

Біологічні чинники: 

1. поразка генетичного матеріалу (хромосомні аберації, генні мутації, спадково 

обумовлені дефекти обміну речовин); 

2. внутрішньоутробні порушення (у зв'язку з важкими токсикозами вагітності, 

токсоплазмозом, краснухпю та іншими інфекціями; інтоксикаціями (алкоголем, 

лікарськими засобами)); 

3. патологія пологів (інфекції, травми під час пологів, асфіксія); 



4. інфекції, інтоксикації, травми, рідше - пухлинні утворення раннього 

постнатального періоду (до 2-3 років). 

Сучасними дослідженнями доведено, що у внутрішньоутробний період на дитину 

негативно впливають не лише патогенні біологічні чинники, а й несприятливі соціальні 

ситуації, в яких перебуває мати дитини і які спрямовані проти самої дитини (наприклад, 

бажання позбутися вагітності, негативні чи тривожні почуття, пов’язані з майбутнім 

материнством тощо). Найбільш патогенними є довготривалі негативні переживання 

матері, що позначається на звуженні судин плода, відповідно – на утрудненні живлення 

головного мозку киснем; плід розвивається в умовах гіпоксії, може розпочатися 

відшарування плаценти та передчасні пологи. Не менш патогенними є сильні 

короткочасні стреси. 

Соціальні чинники. 

При впливі несприятливих соціальних факторів на дитину прояви дізонтогенезу 

менш грубі за ступенем вираженості і в принципі оборотні. Чим раніше склалися для 

дитини несприятливі соціальні умови, тим більш грубими і стійкими будуть порушення 

розвитку. 

До соціальних чинників відносять, перш за все, несприятливі умови виховання 

дитини: 

 - ті, що створюють значний дефіцит інформації і емоційного досвіду на ранніх 

етапах розвитку і призводять до непатологічного відхилення в розвитку - соціально-

педагогічної занедбаності (затримки інтелектуального і в певній мірі емоційного 

розвитку). У сучасних умовах виникла нова форма соціальної занедбаності в сім'ях 

забезпечених батьків, які «відкуповуються» від дітей іграшками замість прояви любові, 

емоційного тепла. Може бути різного ступеня: від дуже легких, коли дитині не 

приділяють уваги в сім'ї, до соціокультурної депривації (варіант Мауглі)  

 - призводять до патохарактерологічного формування особистості дитини (аномалії 

розвитку емоційно-вольової сфери з наявністю стійких афективних змін, вегетативних 

дисфункцій) в результаті патологічно закріпиленої реакцій протесту, імітації, відмови. 

Часто неправильні стратегії виховання реалізують психічно нездорові батьки, які 

страждають алкоголізмом, наркоманією (наприклад, виховання за типом відкидання, 

жорстке (жорстоке) виховання), батьки, які мають особистісні проблеми (аутичні батьки з 

дітьми не спілкуються, внаслідок чого діти також стають аутичними). 

Досить часто має місце поєднання біологічних і соціальних факторів. 

Розвиток дитини з особливими потребами, підкоряючись в цілому загальним 

закономірностям психічного розвитку дітей, має цілий ряд власних закономірностей. 

Загальні закономірності дізонтогенезу (за Л.С. Виготським, В.В.Лебединським): 

I. Обсяг пошкодження мозку буде більш вираженим, коли шкідливий фактор діє на 

більш ранніх етапах онтогенезу. 

II. У розвитку плода є періоди максимальної диференціації клітин тієї чи іншої 

функціональної системи, коли система розвивається випереджаючими темпами 

(сенситивні періоди) і так звані періоди спокою. При дії шкідливого фактора постраждає 

більше та система, яка знаходиться у сенситивному періоді. Ця закономірність 

зберігається не тільки в період внутрішньоутробного розвитку, а й в постнатальний 

період. 

III. Один і той же фактор, який діє в різні періоди розвитку плода, викличе різні 

порушення. Різні чинники, діючи в одні і ті ж періоди, можуть викликати однакові або 

дуже схожі порушення. (Наприклад, один і той же патогенний фактор, що впливає на 3 

місяці і в 9 місяців вагітності призводить до різних порушень). 

IV. Структура аномального розвитку є досить складною і полягає в наявності 

первинного дефекту, викликаного біологічним фактором, і вторинних порушень, що 

виникають під впливом первинного дефекту в ході подальшого розвитку (за Виготським 

Л.С.) Наприклад, інтелектуальна недостатність, що виникла в результаті первинного 



дефекту - органічного ураження головного мозку, - породжує вторинне порушення вищих 

пізнавальних процесів, що визначають соціальний розвиток дитини. Вторинне 

недорозвинення властивостей особистості розумово відсталої дитини проявляється в 

примітивних психологічних реакціях, неадекватній самооцінці, негативізмі, 

несформованості вольових якостей. 

V. Не тільки первинний дефект може викликати вторинні відхилення, але і 

вторинні симптоми в певних умовах впливають на первинні фактори. Наприклад, 

взаємодія неповноцінного слуху і виникаючих на цій основі мовних порушень є 

свідченням зворотного впливу вторинної симптоматики на первинний дефект: дитина з 

частковою втратою слуху не використовуватиме його збережені функції, якщо не розвиває 

усне мовлення. 

VI. Чим далі розведені між собою причини (первинний дефект біологічного 

походження) і вторинний симптом (порушення в розвитку психічних функцій), тим 

більше можливостей для його корекції і компенсації за допомогою раціональної системи 

навчання і виховання. 

VII. Джерелом пристосування дітей з порушеннями психічного розвитку є їх 

збережені функції. Наприклад, функції порушеного аналізатора заміняються інтенсивним 

використанням збережених аналізаторів 

Класифікацій дізонтогенезу багато. В даний час загальновизнаною є класифікація 

В.В.Лебединського, яка виділяє окремі варіанти аномалій виходячи з основної якості 

порушення розвитку. За В.В.Лебединським психічний дізонтогенез представлений 

наступними варіантами: 

1. загальний психічний недорозвинення; 

2. затриманий розвиток; 

3. пошкоджений розвиток; 

4. дефіцитарний розвиток; 

5. викривлений розвиток; 

6. дисгармонійний розвиток. 

В рамках даної класифікації виділяється група аномалій, викликаних: 

1. відставанням розвитку (недорозвинення, затриманий розвиток); 

2. диспропорціональністю розвитку (спотворений і дисгармонійний); 

3. поломкою, випаданням окремих функцій (пошкоджений і дефіцитарний 

розвиток). 

Дізонтогенез по типу загального стійкого недорозвинення займає друге місце по 

частоті. Типовий варіант - олігофренія - стійке вроджене або рано придбане слабоумство. 

Час поразки - ранній, коли має місце виражена незрілість мозкових структур, в першу 

чергу найбільш складних, що мають тривалий період розвитку. 

Даний вид дізонтогенезу характеризується стійким недорозвиненням практично 

всіх вищих психічних функцій, інтелекту і особистості. 

Підхід до систематики олігофренії різний в залежності від того, розглядається ця 

аномалія розвитку з позицій ступеня вираженості дефекту, етіології, патогенезу або  

якісної клініко-психологічної структури. 

Перший критерій (ступінь вираженості дефекту) покладено в основу поділу 

олігофренії на ідіотію, імбецильність і дебільність. 

- дебільність - найлегша форма; 

- імбецильність - помірна; 

- ідіотія - найважча. 

Дебільність, в свою чергу, ділять на легку, помірну, виражену (важку). Найбільше 

випадків недорозвинення складає дебільність (80%). 

Ідіотія - є грубе недорозвинення сприйняття, мислення. Власна мова представлена 

нечленороздільними звуками або набором декількох слів, що вживаються без узгодження. 

У зверненій мови сприймається не сенс, а інтонація. Елементарні емоції пов'язані з 



фізіологічними потребами (насиченням їжею, відчуттям тепла і т. д.). Форми вираження 

емоцій примітивні: крик, гримаснічання, рухове збудження і т.д. Все нове часто викликає 

страх. Однак при легких ступенях ідіотії виявляються певні зачатки симпатичних 

почуттів. В цьому відношенні класичним є опис С. С. Корсаковим хворої, яка страждає на 

олігофренію в ступені ідіотії, у якій була виразна прихильність до людей, які доглядають 

за нею, радість при похвалі, невиразне занепокоєння при осудженні.  

При ідіотії немає навичок самообслуговування. Поведінка обмежується 

імпульсивними реакціями на зовнішній подразник або підпорядковане реалізації 

інстинктивних потреб. 

Імбецильність характеризується меншою виразністю ступеня недоумства. Є 

обмежена здатність до накопичення певного запасу відомостей, можливість виділення 

найпростіших ознак предметів і ситуацій. Нерідко є розуміння і проголошення 

елементарних фраз,  найпростіші навички самообслуговування. В емоційній сфері 

виявляються зачатки самооцінки, переживання образи, глузування. При імбецильності 

можливе навчання елементам читання, письма, простого порядкового рахунку, в більш 

легких випадках - оволодіння елементарними навичками фізичного праці. 

Дебільність - найбільш легка за ступенем і найбільш поширена форма олігофренії. 

Мислення має наочно-образний характер (логічне мислення недорозвинено), доступна 

певна оцінка конкретної ситуації, орієнтація в простих практичних питаннях. Є фразова 

мова, іноді непогана механічна пам'ять. 

Олігофренія - це стаціонарний стан. Немає можливості сподіватися на позитивну 

динаміку. Якщо не приєднуються додаткові шкідливості, то не відбувається і обважнення 

стану. Але обов'язково таких дітей треба навчати, прищеплювати професійні навички. 

Затриманий психічний розвиток (ЗПР) зустрічаються частіше, ніж загальне 

психічне недорозвинення і займає перше місце за поширеністю серед усіх видів 

дізонтогенезу. На відміну від недорозвинення ЗПР є оборотним процесом. 

Суть даного виду дізонтогенезу полягає в уповільненні темпу розвитку 

інтелектуально-пізнавальної та / або емоційно-вольової сфер особистості з їх тимчасовою 

затримкою на більш ранньому етапі. 

Виявляється: у різних видах інфантилізму. Інфантилізм (перекл..: дитячий) - 

збереження в психіці і поведінці, фізичному вигляді дорослого особливостей, властивих 

дитячому віку. Найчастіше зустрічаються психофізичний і особистісний інфантилізм. 

Психофізичний інфантилізм характеризується деякою затримкою темпів 

інтелектуального розвитку, фізичним недорозвиненням різного ступеня вираженості, 

відставанням у розвитку емоційно-вольової сфери. Поведінкові особливості відповідають 

більш ранньому віковому етапу. 

Особистісний інфантилізм характеризується незрілістю насамперед емоційно-

вольової сфери при нормальному або навіть прискореному фізичному і розумовому 

розвитку. Це виражається в несамостійності рішень і дій, почутті незахищеності, зниженій 

критичності по відношенню до себе, підвищеною вимогливістю до турботи інших про 

себе, різноманітних компенсаторних реакцій (наприклад фантазування, яке заміщає 

реальні вчинки, егоцентризм та ін.), Нездатність брати на себе відповідальність за вчинки. 

Виражається ЗПР в цілому в убогому запасі знань, незрілості мислення, малій 

інтелектуальній цілеспрямованості, переважанні ігрових інтересів, швидкою 

пресищаємостю в інтелектуальній діяльності та інші особливості. 

По етіології розрізнюють наступні варіанти затримок розвитку: 

1. ЗПР конституційного походження; 

2. ЗПР соматогенного походження; 

3. ЗПР психогенного походження; 

4. ЗПР церебрально-органічного генезу. 

Може бути і затримка психічного розвитку на непатологічному грунті - це так 

звана педагогічна занедбаність. Тут, навпаки, може бути самостійність, гнучкість, 



ініціатива, обізнаність в різних, як правило практичних питаннях, адаптація у складних 

ситуаціях. 

У порівнянні з олігофренією ЗПР відрізняються: 

1. парциальністю ураження; 

2. більшим збереженням вищих регуляторних систем; 

3. кращим прогнозом динаміки і корекції. 

Тобто можна домогтися відновлення темпу психічного розвитку. Чим раніше 

виявлена ЗПР, тим краще прогноз. Необхідні лікувальні заходи у поєднанні з психолого-

педагогічної реабілітацією. 

Типовим прикладом пошкодженого психічного розвитку є деменція дитячого віку 

(ДДВ). 

Це особливий вид дизонтогенезу. На відміну від п'яти інших він передбачає, що у 

дитини був етап нормативного розвитку. Цей етап не тривалий і не перевищує 2-3 років. 

Причини ДДЗ - органічні ураження ЦНС, як правило, важкі травми, інфекції, 

інтоксикація, пухлини. 

Розрізняють 2 форми ДДВ: 

1. резідуальна (залишкова) 

2. прогресуюча. 

Резідуальна. Основний хворобливий процес уже пролунав, залишилися його 

наслідки - деменція. Це стаціонарний стан і ступінь тяжкості деменції не зростає, вона не 

стає більш важкою. 

Прогресуюча - має місце поточний хворобливий органічний процес (наприклад, 

розвивається пухлина), що з яких-небудь причин не зупиняється. Наростають симптоми 

деменції, тобто прогрес недоумства наростає. Цей стан може тривати різний час (місяці, 

роки). Стабілізації не спостерігається. 

Облігатною (обов'язковою) ознакою деменції є порушення мислення і інтелекту. 

Можуть бути і різні особистісні розлади, зокрема: 

1) у структурі особистості переважають емоційно-вольові розлади у вигляді апатії, 

абулії, зниження ініціативності, звуження кола інтересів; 

2) розлади у вигляді ейфорії, некритичності, розгальмування, благодушності; 

3) розлади за типом агресивності, психомоторного розгальмування, дратівливості; 

4) розлади біологічних потягів: сексуальне розгальмування, порушення апетиту. 

Бувають поєднання декількох варіантів. Прогноз ДДВ не дуже добрий. 

Адекватне лікування і реабілітація дозволяють сподіватися на стабілізацію 

процесу. Ці діти, як правило,  навчаються в допоміжних школах. Або в межах 

інклюзивного навчання у ЗОШ. У не важких випадках можливе формування професійних 

навичок. 

Цей вид дізонтогенезу пов'язаний з важкими порушеннями (грубим 

недорозвиненням або пошкодженням) окремих систем: зору, слуху, мови, опорно-рухової 

системи, а також з рядом інвалідизуючих соматичних захворювань (серцево-судинної 

системи (напр., важкий порок серця), дихальної системи (бронхіальна астма), 

ендокринними захворюваннями 

Як правило, у таких дітей залишаються збереженими вищі регуляторні системи, що 

дозволяє компенсувати наявний дефект за рахунок збережених структур. 

Особливості порушень психічного розвитку таких дітей залежать від того, яка 

система вражена, а також від часу поразки і ступеня вираженості дефекту. Так, наприклад, 

при невеликому дефекті слуху у дитини зберігається можливість самостійного оволодіння 

мовою. Повне  випадання слуху при відсутності спеціального навчання призводить до 

німоти. Або: вроджена або рання втрата зору тягне за собою відсутність запасу зорових 

уявлень, труднощі у виникненні вертикального положення тіла, боязнь простору, нових 

предметів, в цілому - до затримки предметної діяльності. Якщо ж втрата зору сталася в 



більш старшому віці, то, оскільки вже є минулий досвід зорових вражень, моторика, 

предметна діяльність, освіту понять, уявлень виявляються вже сформованими. 

При несприятливих умовах виховання і неадекватною психолого-педагогічної 

корекції у таких дітей зустрічаються аномалії особистісного розвитку (знижений фон 

настрою, астенічні риси, тенденція до аутизації, невротизації, інфантильність), пов'язані з 

усвідомленням своєї неспроможності, обмеженням контактів з однолітками. Можуть бути 

порушення емоційної сфери, особливо при недостатності аналізаторних систем. 

Типовим прикладом викривленого (спотвореного)  психічного розвитку є синдром 

раннього дитячого аутизму. Характеризується найбільшою складністю і 

дисгармонійністю порушень: включає в себе і ознаки нормативного розвитку, і 

прискореного розвитку, і недорозвинення, і уповільненого і пошкодженого розвитку. 

Зустрічається рідко, переважно у хлопчиків. Причини не достатньо ясні. 

Синдром раннього дитячого аутизму проявляється такою тріадою симптомів: (за Л. 

Каннером): 

1) аутизм з аутистичними переживаннями; 

2) одноманітна поведінка з елементами одержимості і особливими руховими 

розладами; 

3) своєрідні порушення мови. 

Основне - це аутизм: відсутність або зниження контактів з оточуючими, «відхід у 

себе», у свій внутрішній світ. Емоційна холодність, байдужість до оточуючих 

поєднуються з ранимістю, лякливістю, чутливістю. Характерною є хвороблива гіперстезия 

до звичайних сенсорних подразників: тактильних, температурних, світла, звуків. 

Навколишнє середовище виступає для таких дітей як джерело постійного негативного 

фону відчуттів і емоційного дискомфорту. Занадто сильним подразником є людське 

обличчя, а звідси - очний аутизм - уникнення погляду, прямого зорового контакту. Дитина 

відходить у свій внутрішній світ як у шкаралупу. Формується почуття невпевненості, 

безглузді страхи (звук вітру, шум води, побутові предмети, певні іграшки викликають 

страх). Часто страхи існують тривалий час, роками. Все нове також викликає почуття 

страху. Такі діти виробляють цілу систему захисту від страхів: певні ритуальні дії. 

Можна виділити різні групи дітей з раннім дитячим аутизмом за рівнем 

інтелектуального розвитку: з нормальним рівнем інтелекту; з інтелектом вище норми і 

інтелектом нижче норми (якщо рано захворів). Можуть бути парціально обдарованими 

(шахи, малювати, рахувати). Але, має місце своєрідність мислення, химерна схильність до 

символіки, порушення цілеспрямованості мислення. Труднощі в концентрації уваги, явна 

пресищаємость. Особливістю є аутистична спрямованість всієї інтелектуальної діяльності. 

Наприклад, ігри, фантазії, малюнки таких дітей далекі від реальності. Зміст їх 

одноманітний: діти роками малює одні і ті ж малюнки, виконують одні й ті ж стереотипні 

дії: б'ють по м'ячу, включають і вимикають воду, причому перервати їх не можна. 

Моторика погана, незручність довільних рухів, труднощі в оволодінні навичками 

самообслуговування. Особливо слабкі та неспритні руки. Манірність, химерність рухів, 

схильність до гримасничання, несподіваних своєрідних жестам. 

Аутизм виявляється і в мові. Може бути мутизм. Мова звернена в простір, до 

самого себе, є ехолалії при відповідях на питання, відсутні особисті займенники (про себе 

такі діти говорять у 2 або 3 особі). Тембр голосу і модуляція неприродні, співучі.  

Підвищене прагнення до словотворчості, неологізмів, безцільного маніпулювання 

звуками, складами, фразами. 

Лебединський В.В. вважає, що аутизм - це вторинне утворення компенсаторного 

або гіперкомпенсаторного характеру, що відображає патологічні адаптаційні механізми. 

Первинними ж є енергетична неспроможність, порушення інстинктивно-емоційної сфери, 

низькі сенсорні пороги з вираженим негативним фоном настрою. Це є фундаментом для 

виникнення аутистичних установок. Дитина йде в свій внутрішній світ як в шкаралупу.  

За частотою займає 3 місце серед всіх різновидів дізонтогенезу. 



 Основні відхилення у розвитку стосуються не психічних процесів, а особистості, 

перш за все, емоційно-вольової сфери особистості. 

Типовим варіантом дисгармонійного розвитку є патологічний  розвиток 

особистості дитини. Причини формування, як правило, поєднані: ендогенні фактори і 

неправильне виховання. 

В якості причин патологічного розвитку особистості на 1 місце виступають 

несприятливі умови виховання, тривала психотравмуюча ситуація. Оскільки дитина 

досить сильно піддається навіюванню, її емоційна сфера характеризується незрілістю, 

отже, несприятливі фактори, які діють тривалий час і досить потужно виражені, можуть 

призвести до спотворення, дисгармонії у розвитку аж до зміни властивостей 

темпераменту. 

У патогенезі патологічного формування провідна роль належить двом механізмам: 

1) закріплення патологічних реакцій (імітація, протест, пасивна і активна відмова 

та ін), які є формою відповіді на психотравмуючу ситуацію. Фіксуючись, вони стають, 

стійкими властивостями особистості (особливо у дитячому віці). 

2) безпосереднього «виховання» таких патологічних рис характеру як збудливість, 

нестійкість, істеричність в результаті прямої стимуляції негативним прикладом. 

Кожен з типів патологічного розвитку пов'язаний з певними особливостями 

несприятливого середовища. 

1) Афективно-збудливий тип. До нього призводять тривалі конфліктні ситуації, 

алкоголізм батьків, агресія, жорстокість членів сім'ї один до одного. 

2) Істеричний - середовище, або як  у афективно-збудливого, або гіперопіка, 

виховання за типом «кумир сім'ї». 

3) Психічно нестійкій тип. До його формування призводять  гіпоопіка, 

бездоглядність, у дитини не виховується почуття обов'язку, відповідальності, вольові 

затримки. 

4) Гальмований тип. Виховується у обстановці гіперопіки з авторитарністю, 

деспотичністю виховання. У дитини придушуються самостійність, ініціативність, 

формуються боязкість, образливість, а в наслідку - невпевненість в собі. 

Психічні розлади у підлітків 

Підлітками прийнято вважати дітей 11-15 років, причому період 11-12 років 
визначається як допубертатний, а 13-15 - як пубертатний. 

Підлітковий вік як перехідний від дитинства до зрілості завжди вважався 
критичним, однак криза цього віку значно відрізняється від криз молодших вікових 
періодів. Вона найбільш тривала та гостра. Це пов'язано з впливом на підлітка соматичних, 
психологічних і соціальних факторів. 

В основі бурхливих і часто таких, що хворобливо переживаються, соматичних змін 
організму підлітка лежить інтенсивна перебудова ендокринної системи, що закінчується 
досягненням статевої зрілості. Часто за бурхливим розвитком тіла (різке збільшення маси і 
росту) не встигають внутрішні органи, що приводить до розвитку функціональних 
захворювань, особливо серцево-судинної системи. 

У момент особливо різких зсувів у підлітків відзначається виражений неспокій, 
підвищений рівень тривожності. Намагаючись позбутися цієї тривожності, вихлюпнути її 
назовні, вони часто вступають у конфлікти, колективні бійки. Цим самим пояснюється 
підвищена схильність підлітків до відвідування шумних рок-концертів, вживання 
наркотиків та алкоголю. 

Поряд з психічними порушеннями, обумовленими виключно гормональним 
впливом, у підлітків спостерігаються і глибоко психологічні, особистісні зміни, що не 
пов'язані з перебудовою ендокринної системи. Розглянемо їх. 

o Формування нової самосвідомості з підвищеним почуттям власної гідності, 

власних можливостей і здібностей. 



o Розвиваються і більш повно усвідомлюються високі почуття дружби і любові, 

причому любов зовсім не зумовлена сексуальними потребами, а навпаки, виключно 

платонічна, духовна. 

o Ламаються і перебудовуються багато попередніх стосунків з оточуючими і 

ставлення до себе, формується та життєва позиція, з якої підліток починає своє самостійне 

життя. 

o Основним новоутворенням підліткового віку є формування почуття дорослості, 

тобто стану, коли основна маса потреб нічим не відрізняється від таких у дорослих. Але 

при дорослішанні соціальна ситуація для підлітка, як правило, не змінюється - він 

залишається учнем і перебуває на утриманні батьків, позбавлений низки громадських 

прав. Тому багато домагань приводять до нездоланних труднощів, входять у конфлікт з 

реальною дійсністю. У цьому і приховується основна психосоціальна причина кризи 

підліткового віку. 

o Різка зміна стосунків з дорослими, зокрема з батьками. Підлітки в багатьох 

життєвих сферах орієнтуються виключно на думку ровесників, майже повністю 

ігноруючи думку батьків та оточуючих дорослих. Підліток прагне звільнитися від опіки. 

Розширення прав приводить до того, що він не пасивно чекає від батьків якихось благ, а 

активно висуває до батьків завищені матеріальні вимоги. Однак сім'я все ж залишається 

для підлітка тим місцем, де він відчуває себе впевнено та спокійно. У тяжку хвилину за 

порадою вони звертаються до батьків. У підлітків дуже велика потреба у неформальному 

спілкуванні з батьками, але задовольняється вона менше, ніж наполовину. Психологічний 

бар'єр між батьками і підлітками пояснюється не лише віковим егоцентризмом і 

максималізмом підлітка, а й абсолютною впевненістю у непогрішності власного досвіду 

та неможливістю поглянути на світ очима підлітка зі сторони батьків. Більш складними і 

диференційованими стають стосунки з учителями, що є однією з причин шкільної 

дезадаптації підлітків. 

o Провідною діяльністю підлітка залишається учіння, однак мотиви її 

перетворюються. Для підлітка учіння стає насамперед засобом завоювати престиж у 

ровесників, репутацію хорошого учня. 

o Поведінка підлітків за своєю суттю є колективно-груповою. Спілкування з 

ровесниками надає дуже важливий специфічний канал інформації, з якого підлітки 

дізнаються багато необхідних речей, що не повідомляються дорослим. Спілкування 

підлітків - це специфічний вид міжособистісних стосунків. Групова гра та інші види 

сумісної діяльності виробляють необхідні передумови соціальної взаємодії, вміння 

підкорятись колективній дисципліні і у той самий час відстоювати свої права, 

співвідносити особисті інтереси із суспільними. Це також специфічний вид емоційного 

контакту. Усвідомлення групової належності, солідарності, товариської взаємодопомоги 

не лише полегшує підлітку автономізацію від дорослих, а й дає важливе почуття 

емоційного благополуччя і стійкості. 

Психологія спілкування в підлітковому та юнацькому віці ґрунтується на основі 
суперечливого сплетення двох потреб: відособлення і потреби в належності, включеності 
у якусь групу чи спільноту. 

Почуття самотності, пов'язане з віковими труднощами становлення особистості, 
породжує у підлітків невгамовну спрагу спілкування і групування з ровесниками, в 
товаристві яких вони знаходять чи надіються знайти те, у чому відмовляють дорослі: 
емоційне тепло, порятунок від нудьги і визнання власної значущості. 

Напружена потреба у спілкуванні перетворюється в багатьох підлітків у "стадне 
почуття": вони не можуть не лише дня, а й години пробути поза своєю, а якщо своєї немає 
- якою завгодно компанією. 

Особливо сильна така потреба у хлопчиків. 



Типова риса підліткових груп - конформність (надзвичайно висока). Відстоюючи 
свою незалежність від старших, підлітки часто абсолютно не критично ставляться до 
думки власної групи та її лідерів. Бажання бути як усі (це винятково "свої") поширюється і 
на одяг, і на смаки, і на стиль поведінки. 

Існують певні форми типових поведінкових реакцій підлітків на ту чи іншу соціальну 
ситуацію, що ще не є патологічними, але деколи містять у собі небезпеку переростання в 
такі. 

До таких реакцій прийнято відносити такі. 
1. Реакція "опозиції" - активний протест. Причиною можуть бути надто високі 

вимоги, що висуваються до підлітка, непосильні навантаження, втрати, нестача уваги з 

боку дорослих. 

2. Реакція "імітації" - проявляється у прагненні наслідувати певний зразок, модель 

якого диктується, як правило, компанією ровесників (зразок може бути асоціальним). 

3. Реакція "гіперкомпенсації" - проявляється у наполегливому прагненні підлітка 

досягти успіху у тій сфері, в якій він слабкий; невдачі у деяких випадках закінчуються 

нервовим зривом. 

4. Реакція "емансипації" - проявляється у прагненні звільнитись від опіки, 

контролю та покровительства старших. Вона поширюється і на порядки, закони і 

"стандарти" дорослих. Потреба в емансипації пов'язана з боротьбою за самостійність, за 

самоствердження себе як особистості. У повсякденній поведінці це - прагнення зробити 

усе "по-своєму", у крайніх варіантах - втечі з дому. 

5. Реакція "групування" - групи підлітків виникають і функціонують за своїми, ще 

недостатньо вивченими соціальнопсихологічними законами, серед яких найбільш 

небезпечною є "автономна мораль", яка не збігається з вимогами батьків, школи, законів. 

Особливо сильна вона в неповнолітніх правопорушників та злочинців. Особливо легко 

об'єднуються у групи наркомани, соціально розпущені, нестійкі підлітки, які мають досвід 

асоціальної поведінки. Послаблення впливу сім'ї, особливо батьківського начала, 

підвищує міру ідентифікації хлопчика-підлітка з групою, створюючи "ефект зграї". 

Підліток усе більше починає задумуватися про свої власні почуття і думки, аналізує 
внутрішній стан інших людей. У цьому віці вперше усвідомлюється власна несхожість на 
інших. Підліток вперше стикається з таким важливим і таємничим психологічним станом, 
як самотність. 

У цьому віці люди частіше, ніж будь-коли, стають жертвами синдрому 
дисморфоманії (маячення фізичного недоліку), приділяючи велику увагу своїй 
зовнішності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тема 6. Патопсихологічні прояви в юнацькому, дорослому віці та у старості  

 
Центральним психологічним процесом розвитку самосвідомості в період ранньої 

юності є формування особистісної ідентичності - почуття індивідуальної самототожності, 
перейнятливості та єдності. 

Головне психологічне набуття ранньої юності - відкриття свого внутрішнього світу. 
Набуваючи здатності заглиблюватись у себе, свої переживання, юнак заново відкриває 
цілий світ нових емоцій, красу природи, звуки музики. У цей час людина починає 
сприймати і осмислювати емоції вже не як твірні від якихось зовнішніх подій, а як стан 
власного "Я". 

Ще однією важливою рисою юнацького віку є поява і розвиток дуже інтенсивних 
емоційних стосунків, що необхідні для формування повноцінної особистості, - дружби, 
любові. 

Поряд з розвитком товариських стосунків юнацький вік характеризується 
напруженим пошуком дружби як вибіркової, міцної і глибокої емоційної прив'язаності.  

Потреба у спілкуванні, другому "Я" - найважливіша потреба в ранній юності. В 
основі юнацького потягу до дружби - пристрасна потреба в розумінні іншого і себе 
іншими, потреба у саморозкритті. 

В основі юнацької дружби лежать загальні духовні інтереси та потреба в розумінні, 
на відміну від підліткового, де основними є потреба у взаємодопомозі та захопленість 
якимось видом праці. 

Друг є єдиною людиною, від якої юнак очікує оцінок вищих, ніж його власна 
самооцінка. Це можна вважати непрямою вказівкою на те, що одна з головних функцій 
юнацької дружби - підтримання самоповаги особистості. 

В юності дружба займає таке важливе становище тому, що вона складається, коли в 
людини немає ще ні власної сім'ї, ні професії, ні коханої (-го). З появою нових, "дорослих" 
прив'язаностей дружба поступово втрачає своє привілейоване становище. 

Особливість юнацької любові - потреби в інтимній людській близькості та чуттєво-
еротичному бажанні дуже часто не збігаються і можуть бути спрямовані на різні об'єкти. 
За образним висловлюванням одного вченого, хлопчик не любить жінки, до якої його 
тягне, і його не тягне до жінки, яку він любить. У багатьох з них бурхливий темп статевого 
дозрівання випереджує розвиток витончених комунікативних почуттів, включаючи 
здатність до співпереживання. 

Психологічні особливості і психічні розлади осіб зрілого, похилого та старечого 
віку 

Віковий період, який настає за юністю, характеризується стійкістю психічної 
діяльності людини, набуттям цілісності і, головне, зрілості - усвідомлення свого місця 
серед інших людей, самоідентифікація, прийняття соціальних норм, відповідальність за 
власні вчинки. 

Основною у зрілому віці є професійна діяльність, яка до похилого віку поступається 
місцем цінності існування та загальнолюдським цінностям. 

Відзначається дві кризи розвитку зрілої особистості (Б. С. Братусь): у віці 30±2 роки у 
вигляді переоцінки свого життєвого шляху, коли людина не лише задумується над 
правильністю свого вибору, а й багато в ньому виправляє ("криза середніх років" у віці 



Христа) і передпенсійна криза у віці 55±3, коли настає період планування свого пенсійного 
життя. 

Криза середніх років може виникнути у випадку істотного розходження при 
порівнянні наявної ситуації з віком, коли людина очікує "пожинати плоди", з ідеальною, 
яку малювала собі в юності. Розходження у сфері професійної ідентичності, яке включає 
незадоволення успішністю кар'єри, сформованим авторитетом, рівнем матеріального 
благополуччя, є лише одним із значущих розходжень, важливіших для чоловіка, ніж для 
жінки. Іншою такою сферою виступає сімейне життя, в якому кризу здатне викликати 
незадоволення сімейним статусом, вибором партнера і друзів, стосунки з близькими, 
благоустрій сім'ї та ін. Третя сфера, за якою відбувається процес звірки ідеалу і реальності, 
- це сфера особистісного зростання, яка включає задоволеність собою. Людина середніх 
років схильна аналізувати потребу в ній суспільства, міру розкриття в процесі життя своїх 
потенційних можливостей і здібностей. 

При переході до похилого та старечого віку людина поступово мириться з тією 
роллю і становищем, яких вона досягла в процесі життя. Вона націлюється на достойне 
завершення життя, орієнтується на власне здоров'я та загальнолюдські цінності 
(наприклад, справедливості). 

Основною психологічною проблемою старості є самотність і, внаслідок цього, 
втрата необхідних і бажаних контактів, беззахисність перед оточенням, яке несе (як 
здається людям похилого віку) лише загрозу їхньому благоустрою і здоров'ю. При цьому 
стосунки між сусідами не завжди доброзичливі. Часто вони стосунки перетворюються на 
тривалу війну, яка протікає з перемінним успіхом. Поразки постають у вигляді інфарктів, 
інсультів та інших захворювань. Часто хворобливо підвищена підозрілість самотньої 
людини провокує спалахи гніву в її близького оточення. 

Типовими психологічними чи психопатологічними феноменами осіб похилого 
віку є: 
- підвищена тривожність; 

- підозрілість і недовіра; 

- страх бути обдуреним. 

З особистих якостей відзначається зменшення з віком таких якостей, як 
честолюбство, самолюбство при одночасному зниженні комунікативності та 
людинолюбства. Зменшуються переживання у вигляді туги і печалі, збільшується тривога, 
дратівливість, страх. Виникненню афективних розладів сприяє поява "рольової 
невизначеності" і соціальної ідентичності. 
 


	ПИСЬМОВО
	Патопсихологічні прояви в юнацькому віці, дорослому віці та у старості

	Психічні розлади у підлітків
	Психологічні особливості і психічні розлади осіб зрілого, похилого та старечого віку

