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1. Загальна інфо рмація
Назва дисципліни Психіатрія та наркологія
Викладач (-і) д. мед. н., В.М. Пострелко
Контактний телефон викладача 0677642891
E-mail викладача postrelkovm@ukr.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни ЗО годин
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Відповідно графіка

2. Анотація до курсу
Психіатрія, наркологія продовжує вивчення психічної діяльності людини, зупиняючись вже на 
патологічному рівні; забезпечує формування умінь застосовувати знання з психіатрії та наркології в 
процесі подальшого навчання й у професійній діяльності; закладає основи пізнання лікарем психіки 
психічно хворої людини, формування здорового способу життя та профілактики порушення 
психічних функцій в процесі життєдіяльності та при різних захворюваннях.

3. Мета та цілі курсу
Мета Метою вивчення «Психіатрія, наркологія» є придбання студентами теоретичних знань 

практичних навичок первинної діагностики, лікування, профілактики психічних розладів, 
психосоціальної реабілітації пацієнтів з психічними розладами, в тому числі обумовлених 
прийомом психоактивних речовин, необхідних на первинному рівні надання медичної 
допомоги.

Цілі Основними завданнями вивчення «Психіатрія, наркологія» є вивчення етіології, патогенезу, 
типів перебігу та клінічних проявів психічних та психосоматичних розладів, відповідно до 
стандарту освітньої програми, визначення попереднього діагнозу психічних та 
психосоматичних розладів, тактики ведення пацієнтів з психічними розладами, 
використання методів профілактики психічних та психосоматичних розладів.

4. Результати навчання (компетентності)
Знати: 1. Предмет та завдання психіатрії та наркології.

2. Принципи догляду за психічно хворими.
3. Методи психіатричного дослідження.
4. Порушення відчуттів та сприймання, пам'яті, мислення, інтелекту, емоцій, уваги, 
ефекторної сфери, свідомості та самосвідомості.
5. Основні психопатологічні синдроми.
6. Психічні порушення у хворих при соматичних, ендокринних та судинних 
захворюваннях. Психічні порушення при інфекційних порушеннях та черепномозкових 
травмах. Психічні порушення при стоматологічних захворюваннях.
7. Психічні порушення у старечому віці.
8. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю.
9. Психічні та поведінкові розлади в наслідок вживання наркотичних речовин.
10. Неврози. Соматоформні розлади. Реакції на важкий стрес і порушення адаптації. 
Посттравматичний стресовий розлад. , *
11. Розлади особистості.
12. Розумову недостатність.
13. Шизофренія.
14. Афективні розлади.
15. Епілепсія, Епілептичні психози.
16. Загальні принципи лікування, реабілітації та експертизи психічних захворювань і 
розладів

Уміти: 1. Виділяти й ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми за стандартними 
методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, 
знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або 
синдромний попередній клінічний діагноз психічного захворювання.
2. Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний і фізичний 
розвиток пацієнта, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень 
оцінювати інформацію щодо діагнозу.
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3. Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та 
фізичний розвиток пацієнта, на підставі результатів лабораторних та інструментальних 
досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу.
4. Встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у 
лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації 
та обмеженого часу.
5. Визначати тактику ведення стоматологічного пацієнта при соматичній патології шляхом 
прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
6. Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, 
військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час 
розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально- 
евакуаційного забезпечення.
7. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи 
рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану 
в умовах обмеженого часу.
8. Аналізувати й оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням 
стандартних підходів і комп’ютерних інформаційних технологій.
9. Оцінювати вплив довкілля на стан здоров’я населення в умовах медичного закладу за 
стандартними методиками.
10. Формувати цілі й визначати структуру особистої діяльності на підставі результату 
аналізу певних суспільних та особистих потреб.
11. Усвідомлювати й керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та 
обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень.
12. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності. 13. 
Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких 
піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі 
діяльності.
14. Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного 
клінічного діагнозу для різних верств населення та в різних умовах.
15. Виконувати маніпуляції надання екстреної медичної допомоги, використовуючи
стандартні схеми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах 
обмеженого часу._____________________________________________________________________

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 4
Практичні (семінарські) заняття 18
Самостійна робота 8

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий
8 семестр Психіатрія та наркологія 4 курс Нормативний

Тематика курсу
Тема, план Форма

заняття
Літерату
ра

Завдан 
ня, год

Вага 
оцінки,%

Термін
виконання

Т ем а 1
П редм ет та  завдання п си х іатр ії та  наркології. 
О рган ізац ія  доп ом оги  хворим  із п сихічн им и  
поруш енням и . Загальні п ри н ц и п и  л ікуванн я, 
реаб іл ітац ії та  експерти зи  п сих ічн их  захворю ван ь  та 
розладів

лекція Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Т ем а 2
Ш изоф ренія . А ф екти вн і розлади . Е пілепсія

лекція Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Т ем а 3
П редм ет та завдання п си х іатр ії т а  н аркології. 
О рган ізац ія  допом оги  хворим  із п сихічн им и  
поруш енням и. П оруш ення в ідчуттів  та  сп рий н яття

практичне Базова^ 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.25 Згідно
розкладу



Т ем а 4
П оруш енн я м ислення, уваги , п ам 'яті та  інтелекту

п рактичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.25 Згідно
розкладу

Т ем а 5
П оруш ення емоцій  та  еф екто р н о ї сф ери

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.25 Згідно
розкладу

Т ем а 6
П оруш ення свідом ості та  сам осв ідом ості. 
П сихоп атологічн і си ндром и . М етод и  псих іатричного  
досл ідж ення

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.25 Згідно
розкладу

Т ем а 7
Ш изоф рен ія . А ф ективн і розлади

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.25 Згідно
розкладу

Т ем а 8
Е пілепсія. Е пілептичн і психози . Н евідкл адн а доп ом ога  
при еп ілеп тичном у статусі

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.25 Згідно
розкладу

Т ем а 9
П сихічн і поруш ення у хвори х  п ри  сом ати чн и х, 
ен докрин н их та суди н ни х  захворю ван н ях . П сихічн і 
поруш ення при ін ф екц ійн их  захворю ван н ях  та  Ч М Т . 
П сихічн і п оруш ення при  п ато л о гії п орож н ин и  р о та  та  
щ елеп но-ли ц ьово ї д ілян ки

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.25 Згідно
розкладу

Т ем а 10
П ідсум кови й  м одульний  контроль

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 2.25 Згідно
розкладу

Т ем а 11
П ідготовка до практи чн и х зан ять  -  теорети чн а  
п ідготовка та  оп рацю ван н я п ракти чн и х  навичок

сам остійн
е

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

3 год. 2.6 Згідно
розкладу

Т ем а 12
О працю вання тем , щ о не в ходять  до  п лан у  ауди торн их  
занять (перелік): - П сих ічн і та  п овед ін ков і розлади  
внаслідок  вж ивання алкоголю . П сих ічн і та  п овед ін кові 
розладі внаслідок вж и ван н я н аркоти чн и х  речови н  - 
Н еврози . Гострі та  затяж н і реак ти вн і психози .
П сихічні п оруш ення в старечом у  віц і. О л ігоф рен ії та  
затрим ки  розвитку. Р озлади  особи стості - Загальн і 
принципи  л ікування, реаб іл ітац ії та  експерти зи  
п сихічн их захворю вань та  розлад ів

сам остійн
е

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

3 год. 2.6 Згідно
розкладу

Т ем а 13
П ідготовка до п ідсум кового  м од ул ьн ого  контролю

сам остійн
е

Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2.6 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 1
Теми 1-13 Лекція/Практич

не/самостійне
Базова, 
допоміжна -  

відповідно до п. 
8

ЗО 100 Згідно
розкладу

6 .  Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і вмінь па практичних заняттях. Самостійна 
робота студента оцінюється на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється під 
час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Формами поточного 
контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної послідовності дій, з визначенням відповідності, з 
визначенням певної ділянки на фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб на фотографіях, макро- і мікропрепаратах;
д) контроль практичних навичок;
е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» — 5, «добре» — 4, «задовільно» — 3, «незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються 
у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену (диф.заліку, заліку) (письмово, усно).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту 
виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені 
програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені 
за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як середнє



арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються 
_____________ _____________ ______________ __________________заліком)_____________ ______________ ______________

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133
4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос

татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску до ПК становить 120 балів. 
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску до екзамену становить 72 
бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) шкалою під 
час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після 
коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 
роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 
роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю.

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін, шо завершуються 
____________________ __________ і___________ іспитом (диференційованим заліком))_________ _______________ _______________
4-бальна 120- бальна 4-бальна 120-бальна 4-бальна 120-бальна 4-бальна 120-бальна

шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала
5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81

4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 М енше 3 Недостатнь
4,54 109 3,99 96 3,45 83 0
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю засвоєння студентом знань , становить

Оцінює 
ання

підсумк

ового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-балыюі шкали -
і,

не менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку ст удент  набрав з дисципліни  визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) 
т а за  підсумковий контроль (диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3)._________________________________ _______ _________________

80 балів.
Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:

Національна шкала Бальна шкала
«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59



Вимоги до письмової 
роботи

Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.

Практичні заняття Модуль 1
Аудиторна робота

Змістовий модуль 1
Теми 1-13 сума
Контрольна 
робота -  10

48

Тест -  10
Робота на парах 
-  18
Реферат/презент 
ація -  10

Умови допуску до підсумкового контролю
Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній 
шкалі як сума оцінок за поточний контроль знань (усне опитування, письмове опитування, тести, 
перевірка ідентифікації мікропрепаратів, рефератів), результатів складання 2-х змістових модулів.

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному опитуванні, 
самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується присутність 
студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття 
(крім випадків, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше 
зданого теоретичного і практичного матеріалу.

8. Рекомендована література
Базова: 1. Психіатрія і наркологія: нац. підруч. для студентів ВНЗ - мед. ун-тів, ін-тів и акад. 

/ Г. Т. Сонник та ін. - 3-є вид., випр. . - Київ : Медицина, 2017. - 422 с.
2. Психіатрія і наркологія: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів 
акредитації / Г. Т. Сонник та ін., ред. 0 . К. Напрєєнко. - 2-е вид., переробл. і допов. - 
Київ : Медицина, 2015. - 422 с.

Допоміжна: 1. Влох І.И., Михняк С.І, Сувало Б.П. Довідник з терапії психічних захворювань. - 
Львів: Каменяр, 1998. -  78 с.
2. Критерії діагностики і лікування психічних розладів та розладів поведінки у 
дорослих. Клінічний посібник/ За ред. проф. П.В. Волошина, проф. В.М. 
Пономаренка, проф. O.K. Напрєєнка, проф. Н.О. Морути та ін. - Харків: Арсис. 2000. 
-3 0 3  с.
3. Критерії діагностики та принципи лікування розладів психіки і поведінки у дітей 
та підлітків. Клінічний посібник/ За ред. проф. П.В. Волошина, проф. В.М. 
Пономаренка. проф. B.C. Підкоритова, проф. O.K. Напрєєнка та ін. - Харків: Фоліо, 
2001 .-271  с.
4. Наркологія : Психічні та поведінкові розлади, спричинені зловживанням 
психоактивними речовинами: довідкове видання / О. К. Напрєєнко та ін., ред. О. К. 
Напрєєнко. - К. : Здоров'я, 2011. - 207 с.
5. Клінічна психіатрія: навчальний посібник / за ред. І.Д.Спіріної. -  Дніпро: 
Домінанта принт, 2018. -  124 с.

Викладач д. мед. н. Пострелко В. М.
а ? ' , . ' ------------------------


