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І. Опис дисциплiни 

Шифр дисципліни  

Загальнi характеристики 

дисциплiни 

Навчальне навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i форми 

контролю 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Кiлькiсть кредитiв - 3 Методи навчання 

Поєднання активних та 

інтерактивних методів: 

розгляд ситуацій, ігрове 

виконання творчих завдань, 

рольові ігри, тестування і 

самотестування, аналіз 

візуального матеріалу тощо. 

Спецiальнiсть 

053 Психологія 

Загальна кiлькiсть годин - 90

  

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень 

Бакалавр 

Лекцiї: 

20 6 

Семiнарськi (практичнi) 

заняття: 

Нормативна 10 4  (4) 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом  4 

  

18 - Форми поточного контролю -  

тестовий Індивiдуальна робота: 

        

8 семестр    

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 3 

- самостiйна робота   

42 76 

Форма пiдсумкового 

контролю -  

залік 

  Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС:  

Мова навчання -українська 1 / 1 1 / 5 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – емоційна сфера особистості, методи 

діагностики і корекції емоційних станів на різних етапах онтогенезу.   

Мiждисциплiнарнi зв'язки: загальна психологія, вікова психологія, психодіагностика, 

патопсихологія, психологічна корекція, психологічне консультування. 

Мета навчальної дисципліни – підготовка студентів до застосування психологічних 

знань та умінь в ситуації діагностики та корекції емоційних станів клієнту.  

Завдання – сформувати у студентів уміння діагностувати емоційний розвиток особистості 

на різних вікових етапах, надавати клієнту психоконсультативну допомогу з урахуванням його 

емоційного стану.   

 

ІІ. Основні результати  навчання i компетентності  згідно з  вимогами  освiтньо-наукової  

програми: 

№ 

з/п 

Результати навчання Компетентності 

1. Знати: види емоційних процесів та емоційних станів; 

динаміку розвитку емоційної сфери в онтогенезі; ознаки 

патології емоцій.  

Вміти: у процесі науково-психологічного дослідження 

особистості з метою забезпечення науковості досліджень 

використовувати знання щодо психологічного змісту 

емоцій, почуттів та емоційних властивостей особистості 

(01.ПФ.Е.01.ЗР.Р.14); висувати і точно формулювати 

гіпотези, будувати обґрунтовані, логічно несуперечливі 

Дослідницька 

компетентність 

 

 



теорії, які пояснюють певні явища, стани; пізнавати інших і 

розуміти їх, об’єктивно оцінити ситуацію і відносно неї 

прогнозувати свою поведінку; послідовно розмірковувати, 

будуючи ланцюжки міркувань, які приводять до 

запланованого результату; будувати правильні умовиводи 

на основі фактів, окремих понять.  
Знати: основні напрями науки про емоції і почуття; різні 

класифікації емоцій; види емоційних процесів та емоційних 

станів; місце емоцій в структурі особистості. 

Вміти: аналізувати стан розвитку емоційних процесів, 

станів, якостей; класифікувати емоційні переживання і 

емоційні стани клієнта; визначати функції емоцій в 

структурі особистості самостійно організовувати та 

виконувати  психолого-педагогічні експериментальні 

дослідження емоційного розвитку особистості; оформляти 

результати дослідження у вигляді висновків;  

Когнітивна 

компетентність 

2. Знати: структуру та умови оформлення результатів 

діагностики емоційного розвитку особистості;  

Вміти: з метою забезпечення результативності професійної 

діяльності психолога у процесі взаємодії з клієнтом 

виявляти комунікативні уміння, які передбачають уміння 

вести діалог, рефлексивне слухання, створення атмосфери 

довіри, уміння володіти вербальними і невербальними 

засобами комунікації (08.ПФ.Е.01.ПП.Р.01); діагностувати 

особливості розвитку емоційної сфери у досліджуваного; 

визначати патологію емоцій; формулювати певні проблеми; 

ставити попередні діагнози, уточнювати їх; генерувати ідеї, 

передбачати результат взаємодії з клієнтом та характер 

зворотної реакції на свої вимоги. 

Операційна 

компетентність 

 

 

ІІІ. Тематичний план 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

№  

з/п

  

 

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин  

(заочна форма навчання) 
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Змістовий модуль 1. Фізіологічні основи та психологічні теорії емоцій 

 Тема 1. Введення в 

психологію емоцій 
4 2 2  4 2 2   6 

 Тема 2. Психофізіологічні 

основи емоцій 
4 2 2  6     8 

 Тема 3. Теорії емоцій 6 4 2  6     8 

 Разом за змістовим 

модулем 1 
14 8 6  16 2 2   22 

Змістовий модуль 2. Роль емоційної сфери у діяльності, поведінці та розвитку особистості 



 Тема 4. Розвиток емоційної 

сфери в онтогенезі 

особистості 

6 2 2 2 4 2 2   8 

 Тема 5. Методи діагностики 

емоційного розвитку 

особистості  

6 2  4 6 2   2 10 

 Тема 6. Роль емоцій у 

діяльності та поведінці 

особистості 

4 2  2 4 2  2  10 

 Тема 7. Емоційний інтелект 6 2  4 4 2 2   8 

 Тема 8. Патологія емоцій: 

афективні синдроми і 

розлади 

6 2 2 2 4 2  2  8 

 Тема 9. Емоційна регуляція 

та управління емоційними 

станами  

6 2  4 4 2   2 10 

 Разом за змістовим 

модулем 2 
34 12 4 18 26 12 4 4 4 54 

Разом: 48 20 10 18 42 14 6 4 4 76 

 

ІV. Змiст дисципліни 

№  

з/п 4.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 

К-сть годин 

Всього в т.ч. 

лекцiй 

 Змістовий модуль 1. Фізіологічні основи та психологічні 

теорії емоцій 

  

 Тема 1. Введення в психологію емоцій 

Змiст теми: Визначення емоцій. Історія поглядів на почуття та 

емоції (Аристотель, Декарт, Платон, Спіноза). Погляди Ч. Дарвіна на 

виникнення та розвиток виражальних рухів. 

 Функції емоцій. Біологічне значення емоцій. Якісні відмінності 

емоцій тварин і людини. Еволюція емоцій у філогенезі та онтогенезі. 

Класифікація функцій емоцій. 

 Види емоцій. Проблема емоційних станів у психології. 

Емоційний тон відчуттів. Почуття та їх класифікація. Настрої та їх 

особливості. Афект і його характеристики. Стрес, стадії його розвитку. 

Фрустрація. Типи реакції людини в стані фрустрації. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела:  1, 2, 3, 4, 5, 6.  

8 2 

 Тема 2. Психофізіологічні основи емоцій 

Змiст теми: Фізіологічні основи емоцій.  Експериментальні 

дослідження емоцій (Х. Дельгадо, В.М. Смирнов), дослідження 

базальних емоцій (В.Д. Небиліцин), дослідження емоційних станів, 

викликаних подразненням різних структур головного мозку (П.В. 

Симонов), теорія «коло Папеца», лімбічна концепція емоцій (Г. 

Шепард), нейрофізіологічні дослідження нової кори Клювера-Бюси, 

«лобний синдром» (О.Р.Лурия). Емоції як специфічний вид 

фізіологічних процесів (періферична теорія Джемса-Ланге, таламічна 

теорія емоцій Кеннона-Барда). Емоції як біологічний продукт еволюції 

(біологічна концепція емоцій П. К. Анохіна). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 1, 2, 3.  

10 2 

 Тема 3. Теорії емоцій 

Змiст теми: Трьохвимірна концепція почуттів В.Вундта. Емоції 

як регулятор поведінки та діяльності (гормічна теорія Макдауголла, 

12 4 



психоаналітична концепція емоцій). Емоції як специфічний вид 

когнітивних процесів (теорія когнітивного диссонанса Л. Фестингера, 

когнітивно-фізіологична теорія емоцій С. Шехтера, познавальна теорія 

емоцій Р. Лазаруса, інформаційна теорія П.В.Симонова). Теорія 

дифференциальних емоцій К. Ізарда. Развиток уявлень про емоції у 

вітчизняній науці (С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 8, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21.  

 Змістовий модуль 2. Роль емоційної сфери у діяльності, поведінці 

та розвитку особистості 

  

 Тема 4. Розвиток емоційної сфери в онтогенезі особистості 

Змiст теми: Показники та критерії емоційного розвитку 

особистості на різних етапах онтогенезу. Характеристика динаміки 

розвитку емоційної сфери особистості від народження до смерті: 

новонародженого, на ранньому етапі, у дошкільному дитинстві, у 

молодшому шкільному віці, у підлітковому та юнацькому, у дорослої 

людини, у похилому та старечому віці.. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 8, 18, 19, 20, 25.  

10 2 

 Тема 5. Методи діагностики емоційного розвитку особистості 

Змiст теми: Психологічні методи вивчення емоційної сфери. 

Експериментальні методи діагностики емоцій. Методи вивчення 

емоційної сфери особистості. Процедура «лжедетекції».  

Дослідження емоційної сфери в дитячому віці: в нормі та 

патології. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 6, 19, 20, 22. 

12 2 

 Тема 6. Роль емоцій у діяльності та поведінці особистості 

Змiст теми: Емоції у пізнавальній діяльності та творчості. 

Проблема організації та дезорганізації поведінки. Оволодіння 

поведінкою, роль символічних засобів регуляції емоційних станів. 

Емоційний інтелект. Мотивація і емоції. Оптимум мотивації (закон 

Йеркса – Додсона). Емоціогенні ситуації та мотивація. Надмірна 

мотивация. Почуття як відображення стійких ставлень людини до 

об’єктів. Моральні, інтелектуальні та естетичні почуття. Емоційні 

властивості особистості. Психологічні типи (К.Г. Юнг). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 7, 9, 16, 17, 23, 24. 

8 2 

 Тема 7. Емоційний інтелект 

Змiст теми: Поняття емоційного інтелекту. Значення 

розвинутого емоційного інтелекту для поведінки та діяльності 

особистості. Становлення емоційного інтелекту та чинники його 

формування. Методики діагностики емоційного інтелекту.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 4, 5, 26. 

10 2 

 Тема   8. Патологія емоцій: афективні синдроми і розлади 

Змiст теми: Етіологія емоційних порушень. Афективні 

синдроми: тривожний, депресія, манія, дисфорія. Афективні розлади: 

ейфорія, апатія, емоційна тупість, емоційна неадекватність, емоційна 

амбівалентність. Синдром «емоційного вигорання». 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 14, 15, 23, 24. 

10 2 

 Тема 9. Емоційна регуляція та управління емоційними станами 

Зміст теми: Поняття емоційної регуляції. Можливості та 

необхідність управління своїми емоційними станами. Методики та 

прийоми емоційної саморегуляції 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 14, 15, 23, 24. 

10 2 

 

4.2. Плани семiнарських, практичних, лабораторних занять 

Змiст завдань до лабораторних (практичних, семiнарських) занять 

 



Тема 1. Введення в психологію емоцій  

Визначення емоцій. Історія поглядів на почуття та емоції (Аристотель, Декарт, Платон, 

Спіноза). Погляди Ч. Дарвіна на виникнення та розвиток виражальних рухів. 

Функції емоцій. Біологічне значення емоцій. Якісні відмінності емоцій тварин і людини. 

Еволюція емоцій у філогенезі та онтогенезі. Класифікація функцій емоцій. 

Види емоцій. Проблема емоційних станів у психології. Емоційний тон відчуттів. Почуття 

та їх класифікація. Настрої та їх особливості. Афект і його характеристики. Стрес, стадії його 

розвитку. Фрустрація. Типи реакції людини в стані фрустрації.  

  

Тема 2. Психофізіологічні основи емоцій 

Фізіологічні основи емоцій.  Експериментальні дослідження емоцій (Х. Дельгадо, В.М. 

Смирнов), дослідження базальних емоцій (В.Д. Небиліцин), дослідження емоційних станів, 

викликаних подразненням різних структур головного мозку (П.В. Симонов), теорія «коло 

Папеца», лімбічна концепція емоцій (Г. Шепард), нейрофізіологічні дослідження нової кори 

Клювера-Бюси, «лобний синдром» (О.Р.Лурия). Емоції як специфічний вид фізіологічних 

процесів (періферична теорія Джемса-Ланге, таламічна теорія емоцій Кеннона-Барда). Емоції як 

біологічний продукт еволюції (біологічна концепція емоцій П. К. Анохіна). 

 

Тема 3. Теорії емоцій 

Трьохвимірна концепція почуттів В.Вундта. Емоції як регулятор поведінки та діяльності 

(гормічна теорія Макдауголла, психоаналітична концепція емоцій). Емоції як специфічний вид 

когнітивних процесів (теорія когнітивного диссонанса Л. Фестингера, когнітивно-фізіологична 

теорія емоцій С. Шехтера, познавальна теорія емоцій Р. Лазаруса, інформаційна теорія 

П.В.Симонова). Теорія дифференциальних емоцій К. Ізарда. Развиток уявлень про емоції у 

вітчизняній науці (С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв). 

Підготовка про проведення дискусії по темі «Порівняльний аналіз різних теорій емоцій». 

 

Змістовий модуль 2. Роль емоційної сфери у діяльності, поведінці та розвитку 

особистості  

 

Тема 4. Розвиток емоційної сфери в онтогенезі особистості 

Характеристика динаміки розвитку емоційної сфери особистості від народження до 

смерті.  

Психологічні методи вивчення емоційної сфери. Експериментальні методи діагностики 

емоцій. Методи вивчення емоційної сфери особистості. Процедура «лжедетекції».  

Дослідження емоційної сфери в дитячому віці: в нормі та патології. 

Підготовка про проведення дискусії по темі «Чинники виникнення та закріплення 

емоційних розладів у особистості». 

 

Тема 5. Методи діагностики емоційного розвитку особистості 

Психологічні методи вивчення емоційної сфери. Експериментальні методи діагностики 

емоцій. Методи вивчення емоційної сфери особистості. Процедура «лжедетекції».  

Дослідження емоційної сфери в дитячому віці: в нормі та патології. 

Підібрати методики діагностики емоційної сфери особистості на різних етапах онтогенезу 

 

Тема 6. Роль емоцій у діяльності та поведінці особистості 

Емоції у пізнавальній діяльності та творчості. Проблема організації та дезорганізації 

поведінки. Оволодіння поведінкою, роль символічних засобів регуляції емоційних станів. 

Емоційний інтелект. Мотивація і емоції. Оптимум мотивації (закон Йеркса – Додсона). 



Емоціогенні ситуації та мотивація. Надмірна мотивация. Почуття як відображення стійких 

ставлень людини до об’єктів. Моральні, інтелектуальні та естетичні почуття. Емоційні 

властивості особистості. Психологічні типи (К.Г. Юнг). 

Підготовка про проведення дискусії по темі «Чинники стенічності / астенічності емоцій у 

діяльності особистості». 

 

Тема 7. Емоційний інтелект 

Поняття емоційного інтелекту. Значення розвинутого емоційного інтелекту для поведінки 

та діяльності особистості. Становлення емоційного інтелекту та чинники його формування. 

Методики діагностики емоційного інтелекту. 

 

Тема 6. Патологія емоцій: афективні синдроми і розлади 

Етіологія емоційних порушень. Афективні синдроми: тривожний, депресія, манія, 

дисфорія. Афективні розлади: ейфорія, апатія, емоційна тупість, емоційна неадекватність, 

емоційна амбівалентність. Синдром «емоційного вигорання». 

Скласти таблицю емоційних розладів та синдромів. 

Підготовка про проведення дискусії по темі «Чинники виникнення та закріплення 

емоційних розладів у особистості». 

 

Тема 9. Емоційна регуляція та управління емоційними станами 

Поняття емоційної регуляції. Можливості та необхідність управління своїми емоційними 

станами. Методики та прийоми емоційної саморегуляції 

Аналіз прийомів зняття емоційного напруження клієнта. 

Розробка програми розвитку / корекції емоційної сфери особистості (від раннього до 

юнацького віку) 

 

ІV. Засоби діагностики успiшностi навчання   форми та методи поточного i 

підсумкового контролю. 

Тестові завдання 

1. За характером впливу на діяльність людини виділяють:  

а) стенічні та астенічні почуття;      б) моральні та інтелектуальні;     в) естетичні та практичні.  

 

2. Сильне короткочасне збудження, що виникає раптово, оволодіває людиною так 

сильно, що вона втрачає здатність контролювати свої дії та вчинки - це ... 

а) стрес;                          б) афект;                      в) фрустрація;                      г) екстаз.  

 

3. Почуття – це ... 

а) вищий рівень розвитку емоцій, що характеризує стійке переживання людиною свого 

ставлення до предметів і явищ, які мають мотиваційну значущість; 

б) реакція людини на зовнішні подразники;  

в) тривале переживання певних емоцій, що забарвлює всю поведінку людини. 

 

4. Переживання людиною її ставлення до інших людей і до суспільства в цілому – це 

а) інтелектуальні почуття;           б) моральні почуття;                       в) естетичні почуття. 

 

5. Основною відмінністю емоцій є: 

а) об’єм;                       б) суб’єктивність;              в) швидкість;                      г) полярність.  

 

6. Дані досліджень показують, що коли людина бреше, вона мимоволі …  



а) підвищує голос і говорить швидше;  

б) підвищує голос та говорить у пришвидшеному темпі, якщо хоче приховати страх або 

гнів; 

в) знижує голос, якщо хоче приховати смуток або печаль. 

 

7. Емоції, що підштовхують до вчинків, висловів, збільшують напругу сил:  

а) стенічні                                                                б) астенічні  

в) позитивні                                                             г) негативні  

д) всі варіанти відповідей вірні                             е) жодний варіант.  

 

8. Всі емоційні розлади можна поділити на групи: 

а) афект, емоційна лабільність, дисфорія, порушення адекватності та рухливості емоцій; 

б) посилення та послаблення емоцій, порушення рухливості та адекватності емоцій; 

в) фобії, депресія, апатія, манія, емоційна тупість; 

г) всі відповіді правильні. 

 

9. В якому рядку названо тільки манії? 

а) клептоманія, манія величі, манія переслідування, піроманія; 

б) сплетена манія, манія величі, клаустрофобія, піроманія; 

в) клаптоманія, дисфорія, ейфорія, шалена манія, манія переслідування. 

 

10. Закон оптимуму мотивації стверджує: щоб отримати високі результати, … 

а) необхідний високий рівень мотивації; 

б) необхідний середній рівень мотивації; 

в) мотивація не має значення. 

11. Нав’язливий страх з критичним до нього ставленням називається … 

а) манія переслідування;                 б) фобія;                    в) депресія;                      г) дисфорія.  

 

12. Чи погоджуєтеся Ви з таким твердженням?  

«Цілісне психічне відображення завжди становить єдність двох моментів: з одного 

боку – певного відображення змісту, з другого – емоційного переживання, тобто 

специфічного забарвлення, з яким цей зміст відображається людиною» 

 а) так;                          б) ні. 

 

13. Зміст, якість та динаміка емоцій та почуттів, а також тонус і динамічна сторона 

діяльності людини – це …  

а) інтенсивність емоцій;       б) емоційність людини;       в) усвідомленість та глибина почуттів.  

 

14. Способи реагування особистості, що закріпилися, ієрархізована система її 

емоцій та почуттів – це … 

а) емоційний тон відчуттів;       б) емоційний досвід людини;       в) емоційність людини. 

 

15. Він буває радісний або сумний, глузливий або іронічний, задумливий або 

рішучій, часто «безпредметний». Що це? 

 а) страх;                  б) настрій;                     в) стрес;                г) жодна відповідь.  

 

16. Основні напрями управління емоціями це  

а) розподіл емоцій, тобто розширення кола емоціогенних ситуацій; 



б) зосередження та переключення емоцій залежно від емоціогенності та значущості 

ситуації; 

в) подолання за допомогою інших емоцій, когнітивної та моторної регуляції.  

 

17. Як називається характеристика особистості, яка означає інтенсивність кожної 

емоції, помножена на кількість емоціогенних ситуацій? 

а) емоційність особистості;         б) її емоційний тонус;         в) емоційний досвід особистості.  

 

V. Форма підсумкового контролю успiшностi навчання – залік 

1. Визначення емоцій.  

2. Історія поглядів на почуття та емоції (Аристотель, Декарт, Платон, Спіноза).  

3. Погляди Ч. Дарвіна на виникнення та розвиток виражальних рухів. 

4. Функції емоцій. Біологічне значення емоцій.  

5. Якісні відмінності емоцій тварин і людини.  

6. Еволюція емоцій у філогенезі. 

7. Еволюція емоцій в онтогенезі.  

8. Класифікація функцій емоцій. 

9. Види емоцій.  

10. Поняття емоційних станів у психології.  

11. Емоційний тон відчуттів.  

12. Почуття та їх класифікація.  

13. Настрої та їх особливості.  

14. Афект і його характеристики.  

15. Стрес, стадії його розвитку.  

16. Фрустрація. Типи реакцій людини в стані фрустрації. 

17. Експериментальні дослідження емоцій (Х. Дельгадо, В.М. Смирнов). 

18. Дослідження базальних емоцій (В.Д. Небиліцин).  

19. Дослідження емоційних станів П.В. Симонова. 

20. Емоції як специфічний вид фізіологічних процесів згідно періферичної теорії Джемса-

Ланге. 

21. Емоції як специфічний вид фізіологічних процесів згідно таламічної теорії емоцій 

Кеннона-Барда. 

22. Емоції як біологічний продукт еволюції (біологічна концепція емоцій П. К. Анохіна). 

23. Трьохвимірна концепція почуттів В.Вундта.  

24. Емоції як регулятор поведінки та діяльності (гормічна теорія Макдауголла). 

25. Психоаналітична концепція емоцій.  

26. Емоції як специфічний вид когнітивних процесів  

27. Теорія когнітивного диссонанса Л. Фестингера.  

28. Когнітивно-фізіологична теорія емоцій С. Шехтера. 

29. Познавальна теорія емоцій Р. Лазаруса.  

30. Інформаційна теорія П.В.Симонова.  

31. Теорія дифференциальних емоцій К. Ізарда.  

32. Розвиток уявлень про емоції у вітчизняній науці (С. Л. Рубінштейн). 

33. Розвиток уявлень про емоції у вітчизняній науці (О. М. Леонтьєв). 

34. Характеристика динаміки розвитку емоційної сфери новонародженого. 

35. Характеристика динаміки розвитку емоційної сфери дитини раннього віку.  

36.  Характеристика динаміки розвитку емоційної сфери дошкільника.  

37. Характеристика динаміки розвитку емоційної сфери молодшого школяра.  

38. Характеристика динаміки розвитку емоційної сфери підлітка.  



39. Характеристика динаміки розвитку емоційної сфери в юнацькому віці.  

40. Характеристика динаміки розвитку емоційної сфери дорослої особистості.  

41. Характеристика динаміки розвитку емоційної сфери особистості похилого віку.  

42. Психологічні методи вивчення емоційної сфери.  

43. Експериментальні методи діагностики емоцій.  

44. Процедура «лжедетекції».  

45. Емоції у пізнавальній діяльності та творчості.  

46. Проблема організації та дезорганізації поведінки.  

47. Роль символічних засобів регуляції емоційних станів.  

48. Емоційний інтелект.  

49. Мотивація і емоції. Оптимум мотивації (закон Йеркса – Додсона).  

50. Почуття як відображення стійких ставлень людини до об’єктів.  

51. Моральні, інтелектуальні та естетичні почуття.  

52. Емоційні властивості особистості. Психологічні типи (К.Г. Юнг). 

53. Етіологія емоційних порушень.  

54. Афективні синдроми: тривожний, депресія, манія, дисфорія.  

55. Афективні розлади: ейфорія, апатія, емоційна тупість, емоційна неадекватність, 

емоційна амбівалентність.  

56. Синдром «емоційного вигорання». 
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