
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПСИХОПАТОЛОГИЈЕ РАЗВОЈНОГ ДОБА 
 

1. Који су критеријуми разликовања нормалног и психопатолошког у дјетињству: 
улога социокултурелних норми, процјена од стране околине, значај пола дјетета? 

2. Објаснити фројдово учење о комплементарним серијама! 
3. На који начин темперамент дjетета може да утиче на равоја патолошке интеракције 

са околином? 
4. Улога родитеља и породице као цјелине. 
5. Значај раног афективног лишавања у развоју психопатологије код дјеце 
6. Значај психоаналите у разумијевању генезе психопатологије:Шта је донио развојно-

психоаналитички приступ у изучавањуз дјевце? 
7. Доприноси М. Махлер, А. Фројд и Хартмана. 
8. Шта значи када се каже да је мајка у функцији помоћног ега и како може бити 

компромитована ова функција? 
9. Како се остварује рана интернализација искуства : улога инкорпорације, 

интројекције иидентификације. 
10. Како настаје интрапсихички конфликт и шта одређује његов психопатолошки 

ефекат. 
11. Однос између фиксације и регресије. 

12. Развој репрезентационог и нерепрезентационог дијела личности: компоненте , 
динамика и могући патолошки исходи. 

13.  Шта су интернализирајући, а шта екстернализирајући поремећаји и који аутор је 
направио ову подјели. 

14. Поремећаји исхране:анорексија дојенчета и малог дјетета. 
15. Кључни критеријуми за постављање дијагнозе младалачке анорексије и њени 

доминантни узроци. 
16. Наведите кључне феномене код павора ноктурнуса , на ком узрасту се јавља и које 

су његове динамске одреднице. 
17. Сомнабулизам и његови узроци. 
18. Поремећаји покрета у дјетињству: тикови, подјела и динамика 
19. АДХД : врсте, клиничка слика и етиолошки чиниоци. 
20.  Неуротски поремећаји у дјетињству:анксиозност и његово поријекло: Разлика 

између развојне и патолошке анксиозности. 
21. Поремећаји у виду сепарационе анксиозности: узроци и начин испољавања. 
22. Фобије на дјечјем узрасту: Шта је специфично за школску фобију: клиничке 

манифестације и психодинамика. 
23. Опсесивно-компулсивни поремећаји на дјечјем узрасту: како разликовати нормалну 

опсесивност у латенцији и патолошку опсесивност? 
24. Конверзивно-дисоцијативни поремећаји на дјечјем и адолесцентном узрасту. 
25. Адолесцентна криза:појам, дистинкција између манифестација нормативне кризе и 

психопатолошког развоја у адолесценцији 
26. Рани неуро-развојни поремећаји: Аутистични спектар поремећаја; Разлка између 

аутизма и Аспергеровог  синдрома.Реттов синдром. 
27. Психичке трауме и поремећаји у дјетињству. 
28. Схизофренија у дјетињству и младости: разлике и сличности у односу на 

схизофренију у одраслом добу. 
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