
Складіть з кожним з цих слів стільки речень, скільки це слово має 

значень: 

Корінь 

Тінь 

Язик 

Господарство 

Завдання 4.  

Виведіть (якщо це можливо) висновок з кожної пари посилань: 

1. Тим, хто лисий, гребінець не потрібен.  

 Жодна ящірка не має волосся. 

2. Всі мої друзі захворіли.  

 Тому, хто захворів, не можна співати. 

3. Жодна нещасна людина не регоче. 

 Жодна щаслива людина не стогне.  

4. Жоден весільний пиріг не корисний. 

 Некорисної їжі потрібно уникати.  
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Словник до теми 

Абстракція – уявне виділення будь-якої ознаки або властивості пред-
мета, явища, з метою його кращого вивчення.  

Амнезія – порушення пам’яті.  
Апраксія – порушення рухів у людини. 
Аутизм – занурення у світ особистих переживань з ослабленням або 

втратою контакту з дійсністю.  
Афазії – порушення мови.  
Бразифазія – сповільненість мови.  
Вербальний – такий, що відноситься до звукової людської мови. 
Галюцинації – нереальні фантастичні образи, що виникають у людини. 
Дебільність – відносно легка міра природженої розумової недорозви-

неності. 
Деменція – придбане недоумство, значне ослаблення інтелекту у лю-

дини. 
Деперсоналізація – тимчасова або постійна втрата людиною своєї 

особистості. 
Ефект Зейгарник – явище, яке полягає в тому, що людиною краще 
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запам’ятовуються її незавершені дії.  
Закон Рібо – закон зворотного ходу часу в нашій психіці. 
Ідентифікація – ототожнення. 
Імбецильність – середній ступінь природженої розумової неповноцін-

ності. 
Імпринтинг – вид надбання досвіду, що займає проміжне положення 

між навчанням і природженими реакціями, які ніби включаються в 
дію певним зовнішнім стимулом. 

Інкогеренція – крайня незв’язність мислення, при якій мова представ-
ляє собою потік слів. 

Інсайт – несподіване для самої людини знаходження розв’язання будь-
якої проблеми. 

Інтелект – сукупність розумових здібностей людини і деяких вищих 
тварин. 

Конфабуляція – помилкові спогади. 
Марення – ідеї і думки, не відповідні дійсності, що домінують у свідо-

мості і не піддаються корекції. 
Ментизм – некерований потік думок, спогадів, “вихор ідей”. 
Мутизм – відмова від мови, небажання спілкуватися з навколишніми.  
Негативізм – демонстративна протидія людини іншим людям. 
Олігофренія – природжене недоумство. 
Пам’ять генетична – пам’ять, зумовлена генотипом, що передається з 

покоління в покоління. 
Ремінісценція – мимовільне пригадування матеріалу, який був колись 

сприйнятий, а потім забутий. 
Рефлексія – здатність інтелекту людини до самоаналізу. 
Ригідність – особливість мислення, що виявляється у нездатності від-

мовитися від звичних способів діяльності. 
Соціальна інгібіція – гальмування інтелектуальних процесів у людини 

через присутність інших людей, під їх мимовільним впливом. 
Схема мислення – система понять або логіка міркувань, що звичайно 

застосовуються людиною при розв’язанні якісно нових проблем. 
Тест – стандартна психологічна методика, призначена для кількісних 

оцінок психологічних якостей і функцій людини. 
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