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І.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Курикулум навчальної дисципліни « Психіатрія, наркологія» 
виконується відповідно до освітньо професійної програми підготовки 
магістрів за напрямом 22 - «Охорона здоров'я» , – спеціальність 
“Стоматологія” 221. Предметів вивчення навчальної дисципліни принципи 
функціонування психічної сфери  та особливості клінічних проявів психічних 
захворювань. 

Міждисциплінарні відносини: 
А. На основі вивчення студентами основ загальної психології, 

анатомії та фізіології людини, патоморфології та патофізіології, деонтології 
в медицині та інтегрується з цими дисциплінами; Пропедевтичні 
дисципліни обґрунтовані, що передбачає інтеграцію викладання з цими 
дисциплінами; 

Б. Забезпечує формування навичок застосування знань з 
терапевтичної профілактики та інтегрує медичну психологію в процес 
подальшої освіти та професійної діяльності; 

В. Закладає основи для знань лікаря про психологію хворої людини, 
формування здорового способу життя та профілактику психічних розладів 
у процесі життя та різних захворювань. 

 

Курикулум складається з таких розділів: 
Розділ 1. Загальна психіатрія та наркологія 
Підрозділи: 
1. Загальні питання психіатрії. 
2. Загальна психопатологія. 
 
         Розділ 2. Спеціальна психіатрія 
Підрозділи: 
3. Багатоетіологічні психічні розлади. 
4. Розлади, пов'язані з невротичним стресом, психосоматичні розлади, 
психіатрія катастроф. 
5. Психічні розлади, розлади внаслідок вживання психоактивних речовин, 
включаючи розлади вживання психоактивних речовин mh-GAP-IG та 
деменція. 
6. Органічні та симптоматичні психічні захворювання та психіатрія 
довкілля. 
7. Порушення розвитку. 
 
 
 
 



1. Мета та завдання предмета 
1.1. Метою викладання предмету «Психіатрія, наркологія»  
є визначення основних симптомів та синдромів психічної сфери. 
• Визначити етіологічні фактори та патогенез, перебіг захворювання. 

Визначити клінічні прояви психічних та психосоматичних розладів. 
• спілкуватися з пацієнтами, які шукають допомоги, та керувати 

ними; 
• формувати історію хвороби, збирати скарги, історію минулого 

життя та сімейну історію відповідно; провести загальний фізичний огляд. 
 
• Оцінювати, та впоратись, у міру необхідності, будь-якими 

супутніми медичними станами, психосоціальними проблемами, 
відзначаючи минулі та поточні проблеми у соціальних та особистих 
стосунках, життєві обставини та будь-які інші стресові життєві події. 

• Знайдіть відповідну тактику для прийняття та реалізації клінічних 
рішень. 

• Встановити попередній діагноз психічних та психосоматичних 
розладів. 

• Визначте важливість лікування для людини, а також її бажання 
брати участь у здійсненні лікування. 

• Визначте цілі лікування хворої людини та створіть план реалізації, 
який враховує переваги лікування (включаючи, якщо це доречно, 
доглядача). 

• Розробити план продовження та подальшого лікування за 
консультацією з особою. 

 
 

1.2. Основними завданнями вивчення предмету «Психіатрія, наркологія» 
• Інформувати особу 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. Відповідно до вимог навчальної та дослідницької програми студенти 

повинні: 
Знати: 
• предмет психіатрії; 
• віхи в психіатрії та досягнення місцевих вчених; 
• законодавча база для психіатричної допомоги; 
• сучасна концепція психічного здоров’я в Україні; 
• структура психіатричної лікарні; 
• класифікація 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 первинної та вторинної допомоги пацієнтам з психічними 

розладами, основні показання до госпіталізації; 
 
• принципи та методи психосоціальної реабілітації та профілактики 

психічних розладів, психоосвіти.  
 
Бути спроможним: 
• провести клінічне обстеження пацієнта та описати психічний стан; 
• аналізувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних 

досліджень та встановлювати попередній діагноз психічного або 
психосоматичного розладу; 

• виявити психотичні або непсихотичні психічні розлади; 
• визначити присутність пацієнтів із показаннями до негайної 

госпіталізації; 
• вирішити проблему клінічної діагностики та невідкладної допомоги 

(пацієнту з психомоторним збудженням, епілептичним статусом, 
ускладненнями лікування психотропними препаратами, відмовою від їжі, 
ступором); 

• вирішити проблему визначення клінічного ведення пацієнта з 
психічним розладом або залежністю; 

• визначити рівень соціальної небезпеки, ризик автоагресії пацієнтів 
з психічними захворюваннями, направити консультанта до психіатра; 

• призначити певному пацієнту адекватні психотропні препарати у 
дозах відповідно до віку пацієнта; 

• давати психолого-виховні рекомендації пацієнту та його родичам. 
• Проводити незалежний нагляд за пацієнтами з психічними та 

поведінковими розладами із складанням історії хвороби. 
 

 
Предмет вивчатиметься протягом 30 годин 1 кредитів ECTS. 
  
Предмет «Психіатрія, наркологія» для вивчення є обов'язковим. 
Наступними передумовами вивчення предмету є вивчення загальної 

та медичної психології, анатомії, фізіології людини, патоморфології, 
патофізіології та деонтології в медицині 

 
 
2. Інформаційний обсяг предмета 



Розділ 1. 

"Загальна психіатрія та наркологія" 

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 функціонування 
психоневрологічного диспансеру. Організація та робота психоневрологічної 
лікарні. Правила психіатричної допомоги та нагляду в психіатричній лікарні. 

Розвитку науки про психічні захворювання сприяло відкриття університетів. 
Засновником наукової психіатрії слов'янських країн, першим викладачем 
університету і професором психіатрії м. Харкова  П.А. Бутковський. 
Психіатрія займає особливе місце в клінічних дисциплін. Завдяки своїм 
інтегративним властивостям та надзвичайній чутливості до змін в історичну 
епоху він одночасно вивчає тіло, душу та соціальне середовище, що так чи 
інакше впливає на психіку і часто призводить до психічних розладів. Але 
перш ніж досягти сучасного рівня, психіатрія пройшла довгий і складний 
шлях. Прийнято виділяти теологічний, метафізичний та матеріалістичний 
періоди історії психіатрії, які певною мірою характеризують рівень 
соціально-економічного розвитку суспільства, його культуру та ідеологію. 
Відповідно до поглядів та уявлень про природу психічних захворювань у 
різні періоди застосовували різні методи лікування. 

Тема 2. Методи психіатричної експертизи. Класифікація психічних розладів, 
поняття психопатологічного симптому, синдрому, захворювання, регістри 
психічних розладів. Загальні принципи терапії, профілактики та реабілітації 
психічних розладів. 

Психічні захворювання визначаються на основі клінічного мислення лікаря, 
теоретичних знань з психіатрії та результатів всебічного психіатричного 
обстеження хворих. Психічне обстеження проводиться за загальноприйнятим 
в медицині принципом, який передбачає поєднання основного клінічного 
(психопатологічного) методу з низкою параклінічних (експериментально-
психологічних, нейрофізіологічних, нейро-рентгенологічних та ін.). Крім 
того, психіатрія тісно пов’язана з соматичною медициною і широко 
використовується у знаннях та методах дослідження у суміжних клінічних 
дисциплін, особливо терапії та неврології. 

 

Тема 3. Психопатологічні синдроми. 



Хвороба ніколи не є окремим симптомом. При аналізі її клінічної картини 
помічаються симптоми, пов'язані з синдромом. Будь-який хворобливий 
процес має певну динаміку, і всередині синдрому завжди є симптоми, які вже 
з’явилися, а також ті, що тільки формуються. 

Розділ 2. 

"Спеціальна психіатрія" 

Тема 4. Шизофренія: клініка, теорії патогенезу, патофізіологічні концепції. 
Клінічні типи шизофренії, типи ремісії. Лікування шизофренії, підтримуюче 
лікування. Експертиза праці, військова та судово-психіатрична експертизи 
при шизофренії. Обстеження (спостереження) пацієнтів. 

Шизофренія (від гр. Schizo - роздвоєний, fren - душа) - це ендогенна 
прогресуюча (процесуальна) психічна хвороба, яка зазвичай дебютує в 
молодому віці (16 - 30 років) і характеризується як основна (негативна), 
розлади дефіциту - апатія , апатія, апатія, дисоціація розумової діяльності, а 
додаткова (позитивна) - марення, ілюзії та галюцинації, моторно-вольові, а 
також депресивні симптоми. 

Тема 5. Біполярний афективний розлад: визначення, теорії патогенезу, типи 
захворювання. Диференціальна діагностика. Лікування БАР. Циклотимія, 
особливості атипових форм біполярного афективного розладу. Трудова, 
військова та судово-психіатрична експертизи на біполярний афективний 
розлад. Обстеження (спостереження) пацієнтів. 

Афективні розлади засновані на аномаліях настрою - гіпо- або гіпертипі. 
Основними ознаками депресивних розладів є наступні: стійка депресія 
настрою; песимістичний спосіб мислення; затримка психомоторного 
розвитку зі зниженням загальної активності, «енергії»; втрата здатності 
відчувати радість (ангедонія). Раніше воно включало стійке невмотивоване 
занепокоєння, але в сучасних класифікаціях воно розглядається окремо від 
депресії. Маніакальні стани в основному характеризуються неадекватним 
піднесенням або роздратуванням, гіперактивністю, прискореним мисленням з 
ідеями переоцінки власного значення. 

Маніакально-депресивний (МДП), або циркулярний психоз, циклофренія - це 
ендогенна психічна хвороба, яка проявляється виключно емоційними 
розладами у вигляді маніакально-депресивних станів з фазовим перебігом. 
Хвороба також характеризується тим, що навіть при багаторазовому 
повторенні нападів, тривалому перебігу афективних станів і значній 



тривалості захворювання, зміни особистості і тим більше ознаки дефекту 
майже не розвиваються. Це дає підставу відносити МДП до психічних 
захворювань із сприятливим прогнозом. 

Тема 6. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотиків. 
Залежність від психоактивних речовин та залежність. Обговорення історії 
хвороби. 

Поняття "наркотик" має різне тлумачення. У медичному сенсі це речовина, 
здатна викликати хімічну залежність, у юридичному сенсі це речовина, 
визнана такою відповідно до міжнародних конвенцій або національного 
законодавства. Циркуляція наркотичних речовин суворо регулюється 
законами та підзаконними актами. 

Тема 7. Загальна характеристика органічних психічних розладів. Психічні 
розлади при соматичній, судинній та ендокринній патології. Обговорення 
історії хвороби. 

Психічні розлади у людей похилого віку неоднорідні за етіологією. Вони 
традиційно поділяються на дві групи. До першої групи пацієнтів з 
психічними розладами належать ті, хто завжди розвивається у похилому віці. 
Сюди входять функціональні психічні розлади, пресенільні та старечі 
деменції, а також психічні розлади, спричинені патологією судин головного 
мозку. 

Тема 8. Епілепсія: патогенез, основні клінічні форми, типи епілептичної 
деменції. Епілептичні напади (grand mal і petit mal), епілептичні психози 
(еквіваленти судом). Епілептичний статус (епілептичний статус): визначення 
та лікування. Ранні епілептичні синдроми; профілактика та лікування 
епілепсії. Обговорення модуля mh-GAP-IG щодо епілепсії. 

Епілепсія (р. Epilepsia - захоплення) - поліетіологічна монопатогенетична 
прогресуюча нервово-психічна хвороба. Характеризується судомними та 
необдуманими психічними нападами (пароксизмами), які повторюються, а 
також гострими, що переходять у хронічні стійкі, психічні розлади. Різні 
містифікації виникали навколо цієї хвороби ще з біблійних часів і існують 
донині. його називали "святим", "демонічним", "чорною хворобою", "чорною 
слабкістю", "нечистим болем", "лихом" та іншими. 

Тема 9. Психогенні розлади: клінічні форми, профілактика та лікування, 
посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Порушення 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 перевірки працездатності, придатності до військової служби, 
визначення психічного стану та переконання людини, якщо виникає 
необхідність, є однією з найважливіших функцій у діяльності психіатричних 
закладів. Медичний огляд осіб з психічними розладами проводять медичні 
консультативні комісії (ЛКК) психоневрологічних диспансерів, поліклінік, 
лікарень, центрів, клінік, інститутів, а також психіатричні медичні та 
соціальні експертні комісії (МСЕК) при міських та регіональних органах 
охорони здоров'я . Діяльність ЛКК та МСЕК регулюється відповідними 
нормативними актами. 

Тема 10. Розлади поведінки в дитинстві та юності. Олігофренія (розумова 
відсталість): клініки, форми, стадії. Профілактика та лікування. Аутизм дітей 
раннього віку, гіперкінетичні розлади - принципи медико-педагогічної 
корекції, соціальна реабілітація. Обговорення психо-поведінкових розладів 
модуля mh-GAP-IG у дітей та підлітків. 

Розумова відсталість - це група різної етіології та патогенезу станів, які 
внаслідок несприятливих наслідків у внутрішньоутробному періоді або в 
ранньому дитинстві (частіше до С років) призводять до недорозвинення 
психіки з переважною відсутністю інтелекту і перешкоджають (частково або 
повністю) соціальному. В останні два десятиліття термін "розумова 
відсталість" був замінений терміном "олігофренія", запропонованим в 1915 р. 
Е. Крепеліним. Розумова відсталість супроводжується тотальним розумовим 
недорозвиненням. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА 
 



№ Назва теми Лекції 
(години) 

Практичні 
заняття / 

семінари / 
лабораторія 

класи 

(год.) 

Індивіду - 
альна 
робота 

студента 

 (год.) 

Поза- 
класна 
робота 
 (год.) 

Розділ 1. ____________ "Загальна психіатрія та наркологія" _________ 

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 
функціонування 
психоневрологічного 
диспансеру. Організація та 
робота психоневрологічної 
лікарні. Правила 
психіатричної допомоги та 
нагляду в психіатричній 
лікарні. 

1 1 0.30  

2. Методи психіатричної 
експертизи. Класифікація 
психічних розладів, 
поняття 
психопатологічного 
симптому, синдрому, 
захворювання, реєстри 
психічних розладів. 
Загальні принципи терапії, 
профілактики та 
реабілітації психічних 
розладів. 
 

 1 0.30  

3. Психопатологічні 
синдроми. 

 1 1  
 

Розділ 2. _______ "Спеціальна психіатрія" ________________________ 



4. Шизофренія: клініка, теорії 
патогенезу, 
патофізіологічні концепції. 
Клінічні типи шизофренії, 
типи ремісії. Лікування 
шизофренії, підтримуюче 
лікування. Експертиза 
праці, військова та судово-
психіатрична експертизи 
при шизофренії. 
Обстеження 
(спостереження) пацієнтів. 

1 2 1  

5. Біполярний афективний 
розлад: визначення, теорії 
патогенезу, типи 
захворювання. 
Диференціальна 
діагностика. Лікування 
БАР. Циклотимія, 
особливості атипових 
форм біполярного 
афективного розладу. 
Трудова, військова та 
судово-психіатрична 
експертизи на біполярний 
афективний розлад. 
Обстеження 
(спостереження) пацієнтів. 

1 1 0.30  

6. Психічні та поведінкові 
розлади внаслідок вживання 
алкоголю. Обговорення 
модуля mh-GAP-IG щодо 
розладів вживання 
наркотичних речовин. 

Психічні та поведінкові 
розлади внаслідок 
вживання наркотиків. 
Залежність від 
психоактивних речовин та 
залежність. Обговорення 
історії хвороби. 

1 1 0.30  



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

1 1 0.30  

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

 1 0.30  

9. Психогенні розлади: 
клінічні форми, 
профілактика та лікування, 
посттравматичний 
стресовий розлад (ПТСР). 
Порушення 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 1 0.30  



10 Розлади поведінки в 
дитячому та юнацькому 
віці. Олігофренія 
(розумова відсталість): 
клініки, форми, стадії. 
Профілактика та 
лікування. Аутизм дітей 
раннього віку, 
гіперкінетичні розлади - 
принципи медико-
педагогічної корекції, 
соціальна реабілітація. 
Обговорення психо-
поведінкових розладів 
модуля mh-GAP-IG у дітей 
та підлітків. 

 1 0.30  

 * Підсумковий контроль  2 3  

          ВСЬОГО ГОДИН 6 14 10 

          ВСЬОГО ГОДИН    
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

для студентів __4____ року навчання __7____ семестру 



     факультет __________ стоматологічний ______   

№ Назва теми 
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 допомоги хворим з 
психічними розладами. Особливості структури психіатричної 
лікарні та клініки. 

1 

2. 

Шизофренія: клініка, теорії патогенезу, патофізіологічні 
концепції. Клінічні типи шизофренії, типи захворювання. Типи 
ремісії при шизофренії. Дитяча та юнацька шизофренія. 
Лікування шизофренії, підтримуюче лікування. 

1 

3. Біполярний афективний розлад. Атипові форми біполярного 
афективного розладу. 

1 

4. 

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

1 

5. 
Медичні та соціальні проблеми розладів вживання алкоголю та 
наркотиків. Презентація модуля mh-GAP-IG про порушення 
вживання психоактивних речовин. 

1 

6. 
Порушення розвитку. Олігофренія та затримка розвитку. 
Психопатія. 

Дитячий аутизм. 

1 

 Загальна кількість годин: 6 

 

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

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

(СЕМІНАРИ, ЛАБОРАТОРНІ КЛАСИ) 



для студентів ___4___ року навчання __7____ семестру 

факультет __________ стоматологічний ______ 

№ Назва теми Кількість 
годин 

1. 

Предмет і завдання психіатрії та наркології. Історія розвитку 
та сучасний стан психіатрії та наркології. Організація 
психіатричної допомоги в Україні: стаціонарна, 
амбулаторна, зв’язки, трудова реабілітація. Організація та 
функціонування психоневрологічного диспансеру. 
Організація та робота психоневрологічної лікарні. Правила 
психіатричної допомоги та нагляду в психіатричній лікарні. 

1 

2. 

Методи психіатричної експертизи. Класифікація психічних 
розладів, поняття психопатологічного симптому, синдрому, 
захворювання, реєстри психічних розладів. Загальні 
принципи терапії, профілактики та реабілітації психічних 
розладів. 

1 

3. 

Основні психіатричні синдроми. Деменція. Види психічних 
розладів. Обговорення модуля  

mh-GAP-IG щодо деменції. 

1 

4. 

Шизофренія: клініка, теорії патогенезу, патофізіологічні 
концепції. Клінічні типи шизофренії, типи ремісії. Лікування 
шизофренії, підтримуюче лікування. Експертиза праці, 
військова та судово-психіатрична експертизи при 
шизофренії. Обстеження (спостереження) пацієнтів. 

1 

5. 

Біполярний афективний розлад: визначення, теорії 
патогенезу, типи перебігу захворювання. Диференціальна 
діагностика. Лікування БАР. Циклотимія, особливості 
атипових форм біполярного афективного розладу. Трудова, 
військова та судово-психіатрична експертизи на біполярний 
афективний розлад. Обстеження (спостереження) пацієнтів. 

1 

6. 
Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання 
алкоголю. Обговорення модуля mh-GAP-IG щодо розладів 
вживання психоактивних речовин. 

1 



Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання 
наркотиків. Наркоманія та зловживання речовинами. 
Обговорення історії хвороби 

7. 
Загальна характеристика органічних психічних розладів. 
Психічні розлади при соматичній, судинній та ендокринній 
патології. Обговорення історії хвороби 

2 

8. 

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

2 

9. 

Психогенні розлади: клінічні форми, профілактика та 
лікування, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). 
Порушення 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 

10. 

Розлади поведінки в дитячому та юнацькому віці. 
Олігофренія (розумова відсталість): клініки, форми, стадії. 
Профілактика та лікування. Аутизм дітей раннього віку, 
гіперкінетичні розлади - принципи медико-педагогічної 
корекції, соціальна реабілітація. Обговорення психічних та 
поведінкових розладів у дітей, підлітків модуль mh-GAP-IG 

2 

 Загальна кількість годин: 14 

 

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

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

для студентів ____4__ року навчання ___7___ семестру 

    факультет __________ стоматологічний ______  



№    Тема Кількість 
годин  

1 Загальні питання психіатрії. Підготовка до практичних занять - 
теоретична підготовка та відпрацювання практичних навичок 
(розділ 1). 

1 

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

2 

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 (розділ 2). 

3 

5  Підготовка до підсумкового контролю. 2 

  
Загальна кількість годин: 

10 

 

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

 

 

 

 

 

5. Індивідуальні завдання 

1. усні доповіді на міжвідомчих, міжвузівських, національних та 
міжнародних конференціях та отримання призів; 



2. друк тез та статей у фахових журналах; 

3. написання тез. 

6. Результати навчання 

• провести клінічне обстеження пацієнта та описати психічний стан; 

• проаналізувати дані клінічних та параклінічних досліджень та встановити 
попередній діагноз психічного або психосоматичного розладу; 

• виявити психотичні або непсихотичні психічні розлади; 

• визначити присутність пацієнтів із показаннями до негайної госпіталізації; 

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ І НАРКОЛОГІЯ 
• вирішити проблему клінічної діагностики та невідкладної допомоги 
пацієнтам (з психомоторним збудженням, епілептичним статусом, 
ускладненнями лікування психотропними препаратами, відмовою від їжі, 
ступором); 
• вирішити проблему визначення клінічного ведення пацієнта з психічним 
розладом або залежністю; 
• визначити рівень соціальної небезпеки, ризик автоагресії психічно хворих, 
дати направлення до лікаря-психіатра; 
• призначати пацієнту адекватні психотропні препарати у дозах відповідно 
до віку пацієнта; 
• давати психолого-виховні рекомендації пацієнту та його родичам.7. 
Методика навчання 
1. лекції, 
2. практичні заняття, 
3. самостійна робота студентів (СРС). 
4. історія хвороби 
 
8. Засоби контролю 
1. Поточна навчальна діяльність студентів перевіряється на практичних 
заняттях відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи 
викладача зі студентами. 
2. Оцінка самостійної роботи учнів, яка виходить з теми заняття під час 
роботи в класі, проводиться під час постійного контролю теми під час занять. 
Оцінка тем для самостійної роботи студентів проводиться під час 
підсумкового контролю. 



3. Диференціальний тест (підсумковий контроль) проводиться після 
завершення вивчення дисципліни «Психіатрія та наркологія».  
9.  Критерії оцінки 

Курс оцінюється під час диференціального тесту. Оцінка дисципліни 
визначається як сума балів за поточну освітню діяльність та диференціальну 
оцінку і становить від мінімуму - 120 до максимуму - 200. 

Оцінка теоретичних знань, якщо практичні навички оцінюються за 
критеріями "виконано", 

"не виконано". 

Кількість 
питань 

«5» «4» «3» Усна відповідь на 
питання, які 
включають 

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, становить 200 
балів, включаючи максимальну кількість балів за поточну навчальну 
діяльність - 120 балів, а максимальна кількість балів за результати 
диференціального тесту - 80 балів. 

 

10. Засоби оцінки 

Оцінка курсу проводиться під час диференціального тесту. Оцінка дисципліни 
визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність та 
диференціальний тест і становить мінімум - 120 до максимум - 200. 

Оцінка 

За шкалою 200 балів 

Перевірте позначку 
ECTS 

Оцінки 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 

Менш 120 F.Fx Не задовільно 

 

Оцінки за традиційною шкалою 4 рівнів 

 

Рівень ECTS 

Оцінки за традиційною шкалою 4 
рівнів 

А «5» 

В, С «4» 

D, E «3» 

FХ, F «2» 

 

 

Оцінка FX, F ("2") виставляється студентам, які не закінчили хоча б один 
розділ курсу після закінчення навчання. 

Загальний бал за поточну навчальну діяльність визначається як середні 
традиційні бали для кожного класу, які округлюються до 2 цифр і 

переносяться в багатомасштабну шкалу в таблиці 

 

 

 

4-бальна шкала 200 бальна шкала  4- бальна шкала 200- бальна шкала 

5 120 3,91-3,94 94 

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  Менш Недостатньо  

Під час заняття проводиться заключний урок. Під час підсумкового заняття 
студенти розв’язують тести, включаючи базові тести з 30 питань. Критеріями 

оцінки є 90,5% правильно виконаних завдань. 



На завершальному уроці також оцінюються практичні навички (критерії 
оцінки «зараховано» або «незараховано»). 

Мінімальний бал, який студент отримує за доступ до диференційованого 
тесту, становить 70. 

11. Рекомендована література 

11.1. Основна література: 

• Психіатрія. Віктор Самохвалов (ред.). Сімферополь, 2005. 252 с. 

• Каплан і Садок. Фонд психіатрії. Поведінкові науки / Клінічна психіатрія; 
11-е видання. Конюшина Уолтерс. 2015 рік 

Додаткова література: 

• МКБ-10-СМ Розділ 5 Психічні, поведінкові та порушення розвитку. 

• Mh GAP-IG 

11.2. Додаткова література: 

Гарвардська настанова з сучасної психіатрії. Кембридж М., Лондон, Англія, 
1978 

 12. Інформаційні ресурси  

https://icd.codes/icd10cm/chapter5 

13. Тип підсумкового контролю успішності учнів 
Тип підсумкового контролю успішного засвоєння студентами відповідно до 
типової програми - підсумкова форма контролю знань з дисципліни 
«Психіатрія та наркологія» є диференційованим заліком, який проводиться 
після повного вивчення всіх розділів дисципліни » Психіатрія та наркологія 
"протягом останніх двох семестрів. 


