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 Курикулум навчальної дисципліни « Психіатрія, наркологія» виконується відповідно 
до освітньо професійної програми підготовки магістрів за напрямом 22 - «Охорона здоров'я» , 
–« Спеціальність медицина» 222. Предметів вивчення навчальної дисципліни принципи 
функціонування психічної сфери  та особливості клінічних проявів психічних захворювань. 
 

Міждисциплінарні зв'язки : "Психіатрія, наркологія", як навчальної дисципліни 
а.  ґрунтується вивченні  студентами основ загальної психології, анатомії та фізіології людини, 
патоморфології та патофізіології, деонтології в медицині та інтегрується з цими дисциплінами; 
в. Ґрунтується на пропедевтичних дисциплінах, що передбачає інтеграцію викладання з цими 
дисциплінами; 
c.  забезпечує формування навичок застосовувати знання з  терапевтичної профілактики та 
інтегрується медичної психології в процесі подальшої освіти та професійної діяльності; 
д.  закладає фундамент для знань лікаря з психології хворої людини, формування здорового 
способу життя та профілактики психічних розладів у процесі життєдіяльності та при різних 
захворюваннях. 
 
 
 
                                      II СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Курикулум навчальної дисципліни складається з таких розділів:   
 

 
Розділ 1. Загальна  психіатрія та наркологія  

 
Підрозділи: 

1 Загальні питання психіатрії.  
2 Загальна психопатологія. 

 
   

Розділ 2. Спеціальна психіатрія 
 
Підрозділи: 

3 Мультиетіологічні психічні розлади. 
4 невротичні, пов'язані зі стресом розлади, психосоматичні розлади, психіатрія 

катастроф. 
           5 Психічні розлади, порушення пов’язанні із вживанням психоактивних речовин, 
включаючи розлади модулів mh-GAP-IG внаслідок використання психоактивних речовин та 
деменція. 
           6 Органічні та симптоматичні психічні захворювання та екологічна психіатрія. 

7 Порушення  розвитку. 
 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психіатрії, наркології» 
Для навчання майбутніх лікарів: 

*Визначити основні симптоми і синдроми психічної сфери. 
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• Визначити етіологічні фактори та патогенез , перебіг захворювання . Визначати клінічні 
прояви психічних та психосоматичних розладів. 
• спілкуватися з пацієнтами, які шукають допомоги та впоратись з ними; 
• формувати  історію хвороби, збирати скарги, історію минулого життя та сімейний анамнез, 
як релевантну; виконати загальне фізикальне обстеження. 
• Оцінити, впоратися , у разі необхідності,з будь-якими супутніми медичними станами, 
психосоціальними проблемами, відзначаючи минулі та поточні проблеми у соціальних та 
особистих стосунках, життєві обставини та будь-які інші поточні стресові життєві події. 
• Знаходити відповідну тактику прийняття та впровадження клінічних рішень. 
• Встановлювати попередній діагноз психічних та психосоматичних розладів. 
• Визначати важливість лікування для людини, а також її готовність брати участь у реалізації 
лікування. 
• Визначати цілі лікування постраждалої людини та створити план реалізації, який би 
враховував їхні уподобання щодо лікування (також, якщо це доречно, їх доглядача). 
• Розробити план продовження та подальшого лікування за консультацією з особою. 
 
1.2 Основні завдання вивчення психіатрії та наркології 
• Поінформувати людину про очікувану тривалість лікування, потенційні побічні ефекти 
втручання, будь-які альтернативні варіанти лікування, важливість дотримання плану лікування 
та можливий прогноз. 
Використовувати методи профілактики психічних та психосоматичних розладів 
   
 
 
1.3 Згідно вимогам освіти професійної програми студенти повинні знати: 
 
• предмет, завдання психіатрії; 
• віхи психіатрії та досягнення місцевих вчених; 
• правові засади психіатричної допомоги; 
• сучасну концепцію психічного здоров'я в Україні; 
• структуру психіатричної лікарні; 
• класифікацію основних психічних розладів; 
• основні етіологічні фактори та патогенні механізми психічних розладів; 
• методи обстеження психічного стану; 
• основні психопатологічні симптоми та синдроми психіатрії; 
• діагностичні критерії основних психічних розладів; 
• основні принципи лікування психічних розладів; 
• надання першої та невідкладної допомоги пацієнтам з психічними розладами, основні 
показання до госпіталізації; 
• принципи та методи психосоціальної реабілітації та профілактики психічних розладів, 
психоосвіти. 
• провести клінічне обстеження пацієнта та описати психічний стан; 
• проаналізувати дані клінічного, лабораторного та інструментального дослідження та 
встановити попередній діагноз психічного або психосоматичного розладу; 
• ідентифікувати  психотичні або непсихотичні психічні розлади; 
• визначати наявність пацієнтів із показаннями до негайної госпіталізації; 
• вирішити проблему клінічної діагностики та невідкладної допомоги (хворим з 
психомоторним збудженням, епілептичним статусом, ускладненнями лікування 
психотропними препаратами, відмовою від їжі, ступором); 
• вирішити проблему визначення клінічного ведення пацієнта з психічнтм розладом чи 
залежністю; 



6 
 
 
• визначити рівень соціальної небезпеки, ризику виникнення автоагресії пацієнтів із 
психічними захворюваннями, дати направлення на консультацію лікаря - психіатра; 
• призначити одному із пацієнтів адекватні психотропні препарати у дозах відповідно до віку 
пацієнта; 
• давати психоосвітні рекомендації пацієнту та їх родичам. 

● Вести самостійну курацію хворих з розладами психіки і поведінки зі складанням історії 
хвороби. 

●  На вивчання навчальної дисципліни відводиться є 90 год, 3,0 кредитівЕСТS 
обов’язкових для навчання 

 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
Розділ 1. «Загальна  психіатрія та наркологія» 

 
Підрозділ 1. Загальні питання психіатрії 

 
Тема 1. Предмет і завдання психіатрії та наркології. Історія розвитку та сучасний стан 
психіатрії та наркології. Організація психіатричної допомоги в Україні: стаціонарна, 
амбулаторна, домашня. Організація та робота психоневрологічного диспансеру. 
Організація та робота психоневрологічного стаціонару. Правила психіатричної допомоги 
та спостереження в психіатричній лікарні. 
Розвитку науки про психічні хвороби сприяло відкриття університетів. Основоположником 
наукової психіатрії слов'янських країн, першим університетським викладачем і професором 
психіатрії є харківець П. О. Бутковський. Серед клінічних дисциплін психіатрія займає 
особливе місце. Завдяки інтеграційним властивостям та надзвичайній чутливості до змін 
історичної епохи вона вивчає одночасно і тіло, і душу, й соціальне середовище, яке так чи так 
впливає на психіку і нерідко призводить до психічних розладів. Але перш ніж досягти 
сучасного рівня, психіатрія пройшла довгий і складний шлях. Прийнято виділяти теологічний, 
метафізичний і матеріалістичний періоди історії становлення психіатрії, які певною мірою 
характеризують рівень соціальноекономічного розвитку суспільства, його культуру та 
ідеологію. Відповідно до поглядів і уявлень про природу психічних захворювань у той чи той 
період застосовували різні методи лікування. 
 
Тема 2. Методи психіатричного обстеження. Класифікація психічних розладів, концепсія 
психопатологічного симптому, синдрому, захворювання, регістри психічних розладів. 
Загальні принципи терапії, профілактики та реабілітації психічних розладів. 
 
Розпізнають психічні хвороби на підставі клінічного мислення лікаря, теоретичних знань з 
психіатрії та результатів всебічного психіатричного обстеження недужого. Психічне 
обстеження проводять за загальноприйнятим у медицині принципом, який передбачає 
поєднання головного клінічного (психопатологічного) методу з низкою параклінічних 
(експериментально-психологічних, нейрофізіологічних, нейрорентгенологічних та ін.). Крім 
того, психіатрія тісно пов'язана з соматичною медициною і широко користується знаннями та 
методами дослідження суміжних клінічних дисциплін, передусім терапії та неврології. 
 
Тема 3. Загальні принципи терапії, профілактики та реабілітації психічних розладів. 
З позиції практичної доцільності психічні захворювання за походженням ділять на едзогднні 
та ендогенні. Екзогенні хвороби є наслідком патологічного впливу на діяльність головного 
мозку різноманітних зовнішніх (стосовно тканини мозку) фізичних, хімічних і 
психогеннотравматичних чинників. До них належать шкідливі інфекційно-алергічні, обмінні, 
інтоксикаційні, термічні, механічні церебротравматичні, радіаційні та інші фізично-хімічні 
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впливи, а також ті, що зумовлені несприятливими соціальними обставинами, зокрема такі, що 
спричиняють внутрішньоособистісні конфлікти. Більшість дослідників 
психогеннотравматичні психічні розлади зараховують до третьої самостійної групи під назвою 
"психогенії". 
 

Підрозділ 2. Загальна психопатологія 
 
Тема 4. Порушення відчуттів і сприйняття. 
Відчуття та сприйняття — перші кроки до пізнання людиною самої себе та світу. Це складові 
частини процесу чуттєвого пізнання. Під відчуттями розуміють процес відображення в 
свідомості людини окремих властивостей предметів та явищ, що відбуваються в світі, який 
оточує її. Сприйняття є процесом цілісного відображення предметів і явищ у сукупності з 
їхніми властивостями. Безпосередньо з відчуттям і сприйняттям пов'язане уявлення, яке є 
відтворенням у свідомості людини слідів до цього сприйнятих образів. Відчуття, сприйняття  
та уяву ділять за органами відчуттів — зору, слуху, нюху, смаку, шкірної (тактильної) 
чутливості, інтеро- і пропріорецепції (положення тіла в просторі). Процеси відчуття та 
сприйняття мають індивідуальний характер. Зовнішній світ відчувається і сприймається таким, 
яким він є, але з різним ступенем повноти, залежно від мотивацій, інтересів, запасів знань та 
життєвого досвіду людини. 
 
Тема 5. Розлади мислення та інтелекту. Розлади пам’яті. 
Пам'ять — це психічний процес запам'ятовування (фіксації), збереження (ретенції), 
відтворення (репродукції) та впізнавання слідів інформації. Подібно до того, як сприймається 
відображення об'єктивної реальності в даний момент, пам'ять відтворює раніше сприйняту 
реальність. Вона пов'язує минуле з теперішнім, надає людському досвіду характеру 
безперервності, є основою психічного розвитку та однією з передумов інтелекту. 
Мислення — психічний процес, за допомогою якого людина відображає найістотніше, головне 
в явищах навколишнього світу, усвідомлює їхній взаємозв'язок. Завдяки йому забезпечуються 
рівень суджень, узагальнення фактів, умовиводів, накопичуються знання, вибудовуються 
гіпотези, теорії, розв'язуються задачі, які ставить особистість і суспільство. Мислення — 
активна функція інтелекту. 
 Термін "інтелект" походить від латинського intellectus, що означає "розум". Це здатність 
людини до користування операціями мислення (аналізом, синтезом, порівнянням, абстракцією, 
узагальненням, конкретизацією), уміння застосовувати набуті знання та досвід у практичній 
діяльності, проникати в сутність речей та явищ довкілля, виділяти головну ланку в складаному 
ланцюзі причинно-наслідкових зв'язків і накопичувати нові знання та досвід. 
Тема 6. Розлади емоцій. Розлади волі. 
Емоції — це переживання людиною ставлення до самого себе та оточення. Сприйняття 
зовнішнього світу разом з відчуттям власного тіла супроводжується певними почуттями, в 
яких виражається наше ставлення до цих вражень. Емоції відіграють значну роль у всіх 
проявах людського життя — задоволенні інстинктивних потреб, професійній діяльності, 
комунікативній активності тощо. Емоції й почуття мобілізують організм до адекватної 
адаптації, відображають стан людини, її погляди на те, що вона робить чи відчуває. 
Тема 7. Розлади свідомості та самосвідомості. 
Діяльність людини визначається її потребами, інтересами й ідеалами. Бона детермінована 
самим життям. Усі потреби її соціально опосередковані. Діяльність слід розглядати як прояв 
трьох форм дії: вольової, автоматизованої та інстинктивної. Кожна з них не проявляється 
ізольовано: всі вони поєднані. 
 
Тема 8. Психопатологічні синдроми. 
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Хвороба ніколи не проявляється окремим симптомом. Під час аналізу її клінічної картини 
помічають взаємопов'язані симптоми, що утворюють синдром. Будь-який хворобливий процес 
має певну динаміку, і в межах синдрому завжди існують симптоми, котрі вже сформувалися, а 
також ті, що перебувають у стадії становлення. 

 
Розділ 2. «Спеціальна психіатрія» 

Тема 9. Шизофренія: клініка, теорії патогенезу, патофізіологічні концепції. Клінічні типи 
шизофренії, типи ремісії. Лікування шизофренії,  підтримуюче лікування. Трудова 
експертиза, військова та судово-психіатрична експертиза при шизофренії. Обстеження 
(курація) пацієнтів. 
Шизофренія (від гр. shcizo — розщеплюю, fren — душа) — це ендогенне прогредієнтне 
(процесуальне) психічне захворювання, котре зазвичай дебютує у молодому віці (16—ЗО 
років) і характеризується як основними (негативними), дефіцитарними розладами — апатією, 
аутизмом, дисоціацією психічної діяльності, так і додатковими (позитивними) — маренням, 
ілюзіями і галюцинаціями, рухово-вольовими, а також депресивними симптомами. 
 
 Тема10. Біполярний афективний розлад: визначення, теорії патогенезу, види перебігу 
захворювання. Диференціальна діагностика. Лікування БАР. Циклотімія, особливості 
атипових форм біполярного афективного розладу. Трудова, військова та судово-
психіатрична експертиза при біполярному афективному розладі. Обстеження (курація) 
пацієнтів. 
В основі афективних розладів закладено аномалії настрою — гіпо- або гіпертипія. Головними 
ознаками депресивних розладів є такі: стійке пригнічення настрою; песимістичний спосіб 
мислення; психомоторна загальмованість із зниженням загальної активності, "енергії"; втрата 
здатності відчувати радість (ангедонія). Колись сюди ж включали й стійку немотивовану 
тривогу, але в сучасних класифікаціях її розглядають окремо від депресії. Маніакальні стани 
головним чином характеризуються неадекватним піднесенням або роздратуванням, 
гіперактивністю, прискореним мисленням із ідеями переоцінки власної значущості. 
Маніакально-депресивний (МДП), або циркулярний психоз, циклофренія — це ендогенне 
психічне захворювання, що проявляється винятково емоційними розладами у формі 
маніакальних і депресивних станів з фазовим перебігом. Захворювання характеризується 
також тим, що навіть за багаторазового повторення нападів, затяжного перебігу афективних 
станів і значної тривалості хвороби зміна особистості, а тим паче, ознаки дефекту майже не 
розвиваються. Це дає підставу зарахувати МДП до психічних захворювань зі сприятливим 
прогнозом. 
 
Тема 11. Медичні та соціальні проблеми розладу в наслідок  вживання алкоголю. 
Юридичні питання наркології. Організація наркологічної допомоги в Україні: роль 
Міністерства охорони здоров'я України та інших установ у наркологічній 
допомозі.Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю. Обговорення 
модуля mh-GAP-IG щодо розладів внаслідок  вживання психоактивних  речовини. 
Алкоголізм (алкогольна хвороба) — прогредієнтне захворювання, що виникає в разі 
систематичного вживання спиртних напоїв і супроводжується психічною та фізичною 
залежністю від них. Спостерігаються порушення практично всіх органів і систем, 
відбуваються специфічні зміни особистості хворого, які супроводжуються алкогольними 
(металкогольними) психозами.  
Тема 12. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин. 
Залежність від психоактивних речовин і наркоманія. Обговорення історії хворих. 
Поняття "наркотик" має різне трактування. У медичному сенсі — це речовина, здатна 
спричинити хімічну залежність, у юридичному — речовина, що визнана такою згідно з 
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міжнародними конвенціями чи національним законодавством. Обіг наркотичних речовин 
суворо регламентується законами та підзаконними актами. 
 
Тема 13. Загальна характеристика органічних психічних розладів. Психічні розлади при 
соматичній, судинній та ендокринній патології. Обговорення історії хворих. 
Психічні розлади у людей літнього віку неоднорідні щодо етіології. Традиційно їх ділять на 
дві групи. До першої групи хворих з психічними розладами належать ті, у кого вони завжди 
розвиваються в пізньому віці. Це й функціональні психічні розлади, пресенільна й сенільна 
деменції, а також психічні порушення, зумовлені церебрально-судинною патологією. 
 
Тема 14. Психічні розлади при черепно-мозковій травмі (травма голови), інфекційних 
захворюваннях, екологічна психіатрія. Пересеніхльні (інволюційні) психози, старечі та 
атрофічні психози; клінічні типи та лікування. 
Травматичне ураження головного мозку — поширена патологія, що становить майже 20 % від 
кількості механічних травм мирного часу. За результатами аналізу санітарних втрат, під час 
локальних воєн черепномозкові травми у поєднанні з іншими пораненнями, захворюваннями 
та бойовою психічною травмою стають провідною патологією. За даними психіатричних 
служб, такі хворі становили 10 % від кількості осіб, які перебували на диспансерному обліку. 
 
Тема 15. Епілепсія: патогенез, основні клінічні форми, види епілептичної деменції. 
Епілептичні напади (grand mal і petit mal), епілептичні психози (еквіваленти нападів). 
Епілептичний стан (епілептичний статус): визначення та лікування. Ранні епілептичні 
синдроми; профілактика та лікування епілепсії. Обговорення модуля mh-GAP-IG щодо 
епілепсії . 
Епілепсія (гр. epilepsia — схоплюю) — поліетіологічне монопатогенетичне прогредієнтне 
нервово-психічне захворювання. Характеризується воно судомними й безсудомними 
психічними нападами (пароксизмами), що повторюються, а також гострими, які переходять у 
хронічні стійкі, порушеннями психіки. Довкола цієї хвороби з біблейських часів виникали, та 
й нині ще існують, різні містифікації. її називали "священною", "демонічною", "чорною 
хворобою"', "чорною слабкістю", "нечистим болем", "лихом" та ін. 
 
Тема 16. Психогенні розлади: клінічні форми, профілактика та лікування, 
посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Розлади розвитку. Психопатія (розлади 
особистості): клінічні форми, профілактика та лікування. Трудова експертиза, 
військово-психіатрична експертиза, судово-психіатрична експертиза при розладах 
особистості. Психотерапія, психогігієна та психопрофілактика. 
Забезпечення експертизи працездатності, придатності до військової служби, визначення 
психічного стану і осудності особи, якщо в цьому з'являється потреба, є однією з 
найважливіших функцій у діяльності психіатричних закладів. Експертизу працездатності осіб 
з психічними розладами проводять лікарські консультативні комісії (ЛКК) 
психоневрологічних диспансерів, поліклінік, лікарень, центрів, клінік, інститутів, а також 
психіатричні медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) при міських і обласних органах 
охорони здоров'я. Діяльність ЛКК і МСЕК регламентується відповідними нормативними 
актами. 
 
 
 
Тема 17. Поведінкові порушення дитячого та юнацького віку. Олігофренія (розумова 
відсталість): клініки, форми, етапи. Профілактика та лікування. Аутизм дітей раннього 
віку, гіперкінетичні порушення - принципи медико-педагогічної корекції, соціальна 
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реабілітація. Обговорення психічно-поведінкових розладів модуля mh-GAP- IG у дітей та 
підлітків 
Розумова відсталість — група різних за етіологією і патогенезом станів, що внаслідок 
несприятливих впливів у внутрішньоутробний період чи в ранньому дитинстві (частіше до З 
років) призводять до недорозвинення психіки з переважною недостатністю інтелекту й 
утруднюють (частково чи повністю) соціальне функціонування. В останні два десятиліття 
терміном "розумова відсталість" замінили назву "олігофренія", у 1915 році запропоновану Е. 
Крепеліним. Розумова відсталість супроводжується тотальним психічним недорозвиненням. 
 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

№ Назва теми  Лекції 
(год) 

Практичні 
заняття 

(год) 

Індиві-
дуальна 
робота 

студента 
(год) 

Поза-
класна 
робота 
(год) 

Розділ 1. «Загальна  психіатрія та наркологія» 
 

Підрозділ 1. Загальні питання психіатрії 
 

1  Тема 1. Предмет і завдання психіатрії та 
наркології. Історія розвитку та сучасний 
стан психіатрії та наркології. Організація 
психіатричної допомоги в Україні: 
стаціонарна, амбулаторна, домашня. 
Організація та робота 
психоневрологічного диспансеру. 
Організація та робота 
психоневрологічного стаціонару. Правила 
психіатричної допомоги та 
спостереження в психіатричній лікарні. 

1 2 1  

2 Тема 2. Методи психіатричного 
обстеження. Класифікація психічних 
розладів, концепсія психопатологічного 
симптому, синдрому, захворювання, 
регістри психічних розладів. Загальні 
принципи терапії, профілактики та 
реабілітації психічних розладів. 

 2 1  

3 Тема 3. Загальні принципи терапії, 
профілактики та реабілітації психічних 
розладів. 

 2 1  

Підрозділ 2. Загальна психопатологія 
 

4 Тема 4. Порушення відчуттів і 
сприйняття. 

1- 2 1  

5 Тема 5. Розлади мислення та інтелекту. 
Розлади пам’яті. 

2 1  

6 Тема 6. Розлади емоцій. Розлади волі. 2 1  
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7 Тема 7. Розлади свідомості та 
самосвідомості. 

1- 2 1  

8 Тема 8. Психопатологічні синдроми. 2 1  
9  Підсумковий модульний контроль 

«Загальні питання психіатрії та загальної 
психопатології». 

2 2  

Розділ 2. «Спеціальна психіатрія» 
 

10 Тема 9. Шизофренія: клініка, теорії 
патогенезу, патофізіологічні концепції. 
Клінічні типи шизофренії, типи ремісії. 
Лікування шизофренії,  підтримуюче 
лікування. Трудова експертиза, військова 
та судово-психіатрична експертиза при 
шизофренії. Обстеження (курація) 
пацієнтів. 

1 6 2  

11 Тема10. Біполярний афективний розлад: 
визначення, теорії патогенезу, види 
перебігу захворювання. Диференціальна 
діагностика. Лікування БАР. Циклотімія, 
особливості атипових форм біполярного 
афективного розладу. Трудова, військова 
та судово-психіатрична експертиза при 
біполярному афективному розладі. 
Обстеження (курація) пацієнтів. 

1 6 1  

12 Тема 11. Медичні та соціальні проблеми 
розладу в наслідок  вживання алкоголю. 
Юридичні питання наркології. 
Організація наркологічної допомоги в 
Україні: роль Міністерства охорони 
здоров'я України та інших установ у 
наркологічній допомозі.Психічні та 
поведінкові розлади внаслідок вживання 
алкоголю. Обговорення модуля mh-GAP-
IG щодо розладів внаслідок  вживання 
психоактивних  речовини. 

1 4 2  

13 Тема 12. Психічні та поведінкові розлади 
внаслідок вживання наркотичних 
речовин. Залежність від психоактивних 
речовин і наркоманія. Обговорення історії 
хворих. 

3 2  

14 Тема 13. Загальна характеристика 
органічних психічних розладів. Психічні 
розлади при соматичній, судинній та 
ендокринній патології. Обговорення 
історії хворих. 
 
 
 

1 2 2  
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15 Тема 14. Психічні розлади при черепно-

мозковій травмі (травма голови), 
інфекційних захворюваннях, екологічна 
психіатрія. Пересеніхльні (інволюційні) 
психози, старечі та атрофічні психози; 
клінічні типи та лікування. 

2 2  

16 Тема 15. Епілепсія: патогенез, основні 
клінічні форми, види епілептичної 
деменції. Епілептичні напади (grand mal і 
petit mal), епілептичні психози 
(еквіваленти нападів). Епілептичний стан 
(епілептичний статус): визначення та 
лікування. Ранні епілептичні синдроми; 
профілактика та лікування епілепсії. 
Обговорення модуля mh-GAP-IG щодо 
епілепсії . 

1 3 2  

17 Тема 16. Психогенні розлади: клінічні 
форми, профілактика та лікування, 
посттравматичний стресовий розлад 
(ПТСР). Розлади розвитку. Психопатія 
(розлади особистості): клінічні форми, 
профілактика та лікування. Трудова 
експертиза, військово-психіатрична 
експертиза, судово-психіатрична 
експертиза при розладах особистості. 
Психотерапія, психогігієна та 
психопрофілактика.  

1 2 2  

18 Тема 17. Поведінкові порушення 
дитячого та юнацького віку. Олігофренія 
(розумова відсталість): клініки, форми, 
етапи. Профілактика та лікування. 
Аутизм дітей раннього віку, 
гіперкінетичні порушення - принципи 
медико-педагогічної корекції, соціальна 
реабілітація. Обговорення психічно-
поведінкових розладів модуля mh-GAP- 
IG у дітей та підлітків  

1- 2 2  

19  Підсумковий контрольне заняття.   2 3  
ВСЬОГО ЧАСУ 90 10 50 

 
30  

КРЕДИТИ ЕСТС 3,0     
КРЕДИТ (диференційований тест)     
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                                                 III ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 
Для студентів 4 курсу  7-8 семестру 

медичного факультету 
 
 
 

№                                                         
                                                     Тема 

Кількість 
годин 

 
1 Предмет і завдання психіатрії та наркології, їх місце серед інших медичних 

дисциплін. Історія розвитку та сучасний стан психіатрії та наркології. 
Принципи терапії, профілактики та реабілітації психічних розладів. 
Організація надання допомоги  хворим з психічними розладами. 
Особливості структури психіатричної лікарні та поліклініки. 

 

2 Порушення відчуттів і сприйняття, їх вікові аспекти. Порушення мислення 
та інтелектуальної сфери. Емоційні і вольові порушення 

1 

3 Порушення пам’яті та порушення свідомості, їх синдроми. 1 
4 Шизофренія: клініка, теорії патогенезу, патофізіологічні уявлення. Клінічні 

типи шизофренії, типи перебігу захворювання. Ремісійні типи при 
шизофренії. Дитяча та юнацька шизофренія. Лікування шизофренії, 
підтримуюче лікування. 

1 

5 Біполярний афективний розлад. Атипові форми біполярного афективного 
розладу. 

1 

6 Загальна характеристика органічних психічних розладів. Психічні розлади 
при черепно-мозковій травмі, інфекційних захворюваннях, судинної та 
ендокринної патології. Екологічна психіатрія. Загальна характеристика 
невротичних розладів. Посттравматичний стресовий розлад. Гострі 
психози. Психіатрія катастроф та стихійних лих. Проблеми екологічної 
психіатрії. 

1 

7 Медичні та соціальні проблеми розладів внаслідок вживання алкоголю та 
наркотиків. Презентація модуля mh-GAP-IG щодо розладів внаслідок 
вживання психоактивних речовин. 

1 

8 Психічні розлади у літньому та похилому віці. Епілепсія. Класифікація 
етіології та патогенезу. Епілептичні психози. Пацієнти з епілептичним 
типом змін особистості. Презентація модуля mh-GAP-IG щодо деменції. 
Презентація модуля mh-GAP-IG при епілепсії 

1 

9 Розлади розвитку. Олігофренія і затримка розвитку. Психопатія. 
Дитячий аутизм 

1 

10 Поведінкові розлади, які починаються в дитячому та юнацькому віці. 
Дефіцит уваги з гіперактивністю. Презентація модуля mh-GAP-IG  
психічних та поведінкових розладів у дітей та підлітків 

1 

Всього годин 
 

10 

 
Завідувач кафедри неврології, психіатрії, та фізичної реабілітації. 
                                                                                                                                   О.О. Копчак 
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IV ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Для студентів 4 курсу 7-8 семестру 

Медичного факультету 
 

№                                                             Тема  Кількість 
годин 

1 Предмет і завдання психіатрії та наркології. Історія розвитку та сучасний 
стан психіатрії та наркології. Організація психіатричної допомоги в Україні: 
стаціонарна, амбулаторна, ланки,трудова реабілітація. Організація та робота 
психоневрологічного диспансеру. Організація та робота 
психоневрологічного стаціонару. Правила психіатричної допомоги та 
спостереження в психіатричній лікарні. 

2 

2 Методи психіатричного обстеження. Класифікація психічних розладів, 
концепція психопатологічного симптому, синдрому, захворювання, регістри 
психічних розладів. Загальні принципи терапії, профілактики та реабілітації 
психічних розладів.  

2 

3 Загальні принципи терапії, профілактики та реабілітації психічних розладів. 2 
4 Порушення відчуттів і сприйняття. 2 
5 Розлади мислення та інтелекту. Розлади пам’яті.  2 
6 Розлади емоцій. Розлади волі. 2 
7 Розлади свідомості та самосвідомості. 2 
8 Основні психіатричні синдроми. Деменція. Види перебігу психічних 

розладів. Обговорення модуля mh-GAP-IG щодо деменції 
4 

9 Шизофренія: клініка, теорії патогенезу, патофізіологічні уявлення. Клінічні 
типи шизофренії, типи ремісії. Лікування шизофренії,  підтримуюче 
лікування. Трудова експертиза, військова та судово-психіатрична експертиза 
при шизофренії. Обстеження (курація) пацієнтів. 

6 

10 Біполярний афективний розлад: визначення, теорії патогенезу, види перебігу 
захворювань. Диференціальна діагностика. Лікування БАР. Циклотімія, 
особливості атипових форм біполярного афективного розладу. Трудова, 
військова та судово-психіатрична експертиза при біполярному афективному 
розладі. Обстеження (курація) пацієнтів. 

6 

11 Медичні та соціальні проблеми порушень внаслідок вживання алкоголю. 
Юридичні питання наркології. Організація наркологічної допомоги в 
Україні: роль Міністерства охорони здоров'я України та інших установ у 
наркологічній допомозі. Психічні та поведінкові розлади внаслідок 
вживання алкоголю. Обговорення модуля mh-GAP-IG щодо порушень 
внаслідок вживання психоактивних речовин. 

3 

12 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання наркотиків. Наркоманія та 
токсикоманія. Обговорення історії справи 

4 

13 Загальна характеристика органічних психічних розладів. Психічні розлади 
при соматичній, судинній та ендокринній патології. Обговорення історії 
хвороби 

2 

14 Психічні розлади при черепно-мозковій травмі (травма голови), інфекційних 
захворюваннях, екологічна психіатрія. Пересенільні (інволюційні) психози, 
старечі та атрофічні психози; клінічні типи та лікування). 

3 
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15 Епілепсія: патогенез, основні клінічні форми, типи епілептичної деменції. 
Епілептичні напади (grand mal і petit mal), епілептичні психози (еквіваленти 
нападів). Епілептичний стан (епілептичний статус): визначення та лікування. 
Ранні епілептичні синдроми; профілактика та лікування епілепсії. 
Обговорення модуля mh-GAP-IG щодо епілепсії 
 

2 

16  Психогенні розлади: клінічні форми, профілактика та лікування, 
посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Розлади розвитку. Психопатія 
(розлади особистості): клінічні форми, профілактика та лікування. Трудова 
експертиза, військово-психіатрична експертиза, судово-психіатрична 
експертиза при розладах особистості. Психотерапія, психогігієна та 
психопрофілактика. 

2 

17 Поведінкові порушення дитячого та юнацького віку. Олігофренія (розумова 
відсталість): клініки, форми, етапи. Профілактика та лікування. Аутизм дітей 
раннього віку, гіперкінетичні порушення - принципи медико-педагогічної 
корекції, соціальна реабілітація. Обговорення психічних і поведінкових 
розладів у дітей, підлітків модуля mh-GAP-IG 
 

2 

18 Підсумкове контрольне заняття. 2 
 Всього 50 

 
Завідувач кафедри неврології, психіатрії, фізичної реабілітації.                                  О.О. Копчак 

 
 
 

 
 
 

V ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Для студентів 4 курсу 7-8 семестр 

Медичного факультету 
 
 
 

 
№ 

                                                      
                                                   Тема  

Кількість 
годин 

 
1 Загальні питання психіатрії. Підготовка до практичних занять - теоретична 

підготовка та відпрацювання практичних навичок (модуль 1). 
3 

2 Загальна психопатологія. Підготовка до практичних занять - теоретична 
підготовка та відпрацювання практичних навичок (модуль 1). 

5 

3 Підготовка до підсумкового контролю модуля «Загальні питання 
психіатрії та загальної психопатології». 

2 

4 Спеціальна (нозологічна) психіатрія. Підготовка до практичних занять - 
теоретична підготовка та відпрацювання практичних навичок (модуль 2). 

17 

5  Підготовка до підсумкового контролю.  3 
 Всього  45 

 
 
Завідувач кафедри неврології, психіатрії, фізичної реабілітації.                             О.О. Копчак 
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VI ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
 

Індивідуальні завдання надаються найкращим студентам, які дуже цікавляться дисципліною, і 
вони визначають, що хочуть бути найкращими. За виконання такого виду роботи студент 
отримає додаткові бали. 
Індивідуальні завдання включають: 
1. усні презентації на міжвідомчих, міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних 
конференціях та отримання призових місць; 
2. друк рефератів та статей у фахових журналах; 
3. написання рефератів. 
 
 

VII РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 В процесі вивчення дисципліни студент повинен оволодіти загальними знаннями 
психіатрії та наркології: 
 
• провести клінічне обстеження пацієнта та описати психічний стан; 
• проаналізувати дані клінічного та параклінічного дослідження та встановити попередній 
діагноз психічного чи психосоматичного розладу; 
• виявити психотичні або непсихотичні психічні розлади; 
• визначити наявність пацієнтів із показаннями до негайної госпіталізації; 
СПЕЦІАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ І НАРКОЛОГІЯ 
• вирішити проблему клінічної діагностики та невідкладної допомоги хворим  (з 
психомоторним збудженням, епілептичним статусом, ускладненнями лікування 
психотропними препаратами, відмовою від їжі, ступором); 
• вирішити проблему визначення клінічного ведення пацієнта з психічним розладом чи 
залежністю; 
• визначити рівень соціальної небезпеки, ризик автоагресії психічно хворих, дати направлення 
на консультацію  лікаря - психіатра; 
• призначити  пацієнту адекватні психотропні препарати у дозах відповідно до віку пацієнта; 
• давати психоосвітні рекомендації пацієнту та їх родичам. 
  
 

VIII МЕТОДИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Видами навчальної діяльності студентів згідно навчальними планамі є: 
а) лекції, 
б) практичні заняття, 
в) самостійна робота студентів (СРС). 
д) історія хвороби 
Теми лекцій розкривають проблемні питання певних розділів психіатрії та наркології. 
   
 
Практичні заняття передбачають: 
1) обстеження студентами психічного стану здорової людини ; 
2) обстеження психічного стану при різних психічних розладах; виявлення симптомів і 
синдромів; 
3) встановлення клінічного діагнозу та диференціального діагнозу; 
4) призначення сучасного лікування хворих з психічними розладами; 
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5) розв’язування ситуаційних завдань, завдань за типом ліцензійного іспиту «Крок-2». 
Студентам рекомендується під час практичних занять написати короткий теоретичний 
матеріал, дані про перебіг психічного захворювання у пацієнта, продемонстрованого під час 
практичних занять. 
 
 

IX ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 
 

1. Поточна навчальна діяльність студентів перевіряється під час практичних занять відповідно 
до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами. 
2. Оцінювання самостійної роботи студентів, яка відбувається з теми занять під час  
аудиторної роботи, проводиться під час поточного контролю теми під час занять. Оцінювання 
тем для самостійної роботи студентів проводиться під час підсумкового контролю. 
3. Диференціальний залік (підсумковий контроль) проводиться після закінчення вивчення 
дисципліни «Психіатрія та наркологія». 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X.   КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

Оцінювання курсу проводиться під час диференційного заліку. Оцінювання дисципліни 
визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність та диференціальний залік і складає  
від мінімум - 120 до максимум - 200. 
Оцінювання теоретичних знань, якщо практичні навички оцінюються за критеріями 
"виконано", "не виконано" 
 
.  
Кількість питань «5» «4» «3» Усна відповідь на квитки, 

що включає теоретичну 
частину курсу 

За кожну відповідь студент 
отримує від 12 до 16 балів, що 
відповідає: 
 «5» - 16 балів; 
«4» - 14 балів 
«3» - 12 балів. 
 

1 16 14 12 
2 16 14 12 
3 16 14 12 
4 16 14 12 
5 16 14 12 
 80 70 60 

 
Максимальна оцінка, яку студент може отримати за навчання - 200 балів, включаючи 
максимальну кількість балів за поточну навчальну діяльність - 120 балів, а максимальна 
кількість балів за результатами диференційного тесту - 80 балів. 
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XI ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 
 

Оцінювання курсу проводиться під час диференційного тесту. Оцінювання дисципліни 
визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність та диференціальний тест і складає 
мінімум - 120 до макс - 200. 
 

Позначити 
На шкалі 200 балів 

ECTS позначте Позначити за традиційною 4-
бальною шкалою 

 
180–200 A Відмінно 
160–179 B Добре 
150–159 C Добре 
130–149 D Задовільно 
120–129 E Задовільно 

Менше 120 F.Fx Незадовільно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцінка, яку отримали студенти, перераховується на шкалу ECTS наступним чином: 
 

оцінка ECTS Позначити за традиційною шкалою 4 класу 
А «5» 

В, С «4» 
D, E «3» 

FХ, F «2» 
 

 
 
     
Оцінка  FХ, F («2») ставиться тим студентам, які не закінчили хоча б один розділ курсу після 
закінчення навчання. 
 
 
 
                            
 

 
Підсумковий бал за поточну навчальну діяльність визначається як середні традиційні оцінки за 

кожне заняття, яке округляються до 2 цифр і переносяться на мультиоціночну шкалу на 
таблиці 

 
 

4-бальна шкала 200-бальна шкала  4-бальна шкала 200-бальна шкала 
5 120 3,91-3,94 94 



19 
 
 

4.95-4.99 119 3.87-3.9 93 
4.91-4.94 118 3.83-3.86 92 
4.87-4.9 117 3.79-3.82 91 
4.83-4.86 116 3.74-3.78 90 
4.79-4.82 115 3.7-3.73 89 
4.75-4.78 114 3.66-3.69 88 
4.7-4.74 113  3.62-3.65 87 
4.66-4.69 112  3.58-3.61 86 
4.62-4.65 111  3.54-3.57 85 
4.58-4.61 110  3.49-3.53 84 
4.54-4.57 109  3.45-3.48 83 
4.5-4.53 108  3.41-3.44 82 
4.45-4.49 107  3.37-3.4 81 
4.41-4.44 106  3.33-3.36 80 
4.37-4.4 105  3.29-3.32 79 
4.33-4.36 104  3.25-3.28 78 
4.29-4.32 103  3.21-3.24 77 
4.25-4.28 102  3.18-3.2 76 
4.2-4.24 101  3.15-3.17 75 
4.16-4.19 100  3.13-3.14 74 
4.12-4.15 99  3.1-3.12 73 
4.08-4.11 98  3.07-3.09 72 
4.04-4.07 97  3.04-3.06 71 
3.99-4.03 96  3.0-3.03 70 
3.95-3.98 95  Менше Недостатньо 

. 
 
Підсумкове заняття проводиться під час занять. Під час підсумкового заняття учні вирішують 
тести, включаючи основні тести у кількості 30. Критерії оцінювання - 90,5% правильно 
розв’язаних завдань. 
Також на підсумковому занятті проводиться оцінка практичних навичок (критерії оцінювання 
- «виконано» або «не виконано»). 
Мінімальний бал, який студент набирає для доступу до диференційованого тесту, - 70. 
 
 

XII РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

                                               XIII ОСНОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
• Психіатрія. Віктор  Самохвалов (ред.). Сімферополь, 2005. 252 с. 
• Каплан і Садок.Настснова з психіатрії. Поведінкові науки / Клінічна психіатрія; 11-е видання. 
Волтерс Клювер. 2015 рік 
Додаткова література: 
• ICD-10-CM Розділ 5 Психічні, поведінкові  розлади та порушення розвитку.  
• Mh GAP-IG 
 
                              XIV ВІКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
https://icd.codes/icd10cm/chapter5 
 
 
              XV ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
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Типом підсумкового контролю успішності засвоєння знань студентами у відповідності до 
типової програми - заключною формою контролю знань за дисципліною «Психіатрія і 
наркологія» є диференційований залік,котрий проводиться після повного вивчення всіх 
розділів дисципліни «Психіатрія і наркологія» протягом двох семестрів на останньому 
заліковому занятті. 


