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Словник до теми 

Агнозія – стан, при якому мозок не може розшифрувати інформацію, 
що надходить від нормально функціонуючих органів чуттів.  

Амфетамін – препарат, який збуджує центральну нервову систему.  
Апатія – стан емоційної байдужості і бездіяльності. 
Генотип – сукупність генів або будь-яких якостей, отриманих людиною 

від своїх батьків.  
Головний мозок – частина нервової системи, яка міститься у черепній 

коробці і складається з великого мозку, мозочка, варолієвого мос-
ту і довгастого мозку. 
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Депресія – стан душевної байдужості, пригніченості, що характеризу-
ється занепадом сил і зниженням активності. 

Лабільність – властивість нервових процесів (нервової системи), що 
виявляється у здатності провести певну кількість нервових імпуль-
сів за одиницю часу; лабільність так само характеризує швидкість 
виникнення і припинення нервового процесу. 

Мезоморфний тип – морфологічний тип, властивий великим, муску-
лястим і досить сильним людям; цей тип відповідає енергійному й 
активному темпераменту. 

Нейропсихологія – галузь психологічної науки, яка вивчає зв’язок пси-
хічних процесів, властивостей і станів з роботою мозку. 

Психогенетика – наука, що вивчає спадковий характер психічних і по-
ведінкових реакцій, їх залежність від генотипу. 

Типологія – система класифікації людей за типами з урахуванням 
зв’язку між їх фізичними і психологічними особливостями або за 
типами особистості. 
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