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1. Анотація курсу:
Семестр(и) – 11(12)
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 45 із них практичних занять – 25, самостійна
робота – 20, кредитів ЄКТС – 1,5
У загальній системі підготовки лікаря Психіатрія з основами психотерапії в загальній
лікарській практиці є однією з вибіркових терапевтичних дисциплін. Головне завдання курсу
Психіатрія з основами психотерапії в загальній лікарській практиці полягає в тому, щоб
закріпити у студентів навички методи клінікопсихіатричного обстеження хворого,
діагностиці та лікуванню найбільш поширених психічних захворювань, організаційним
заходам щодо запобігання психічним розладам, принципам проведення профвідбору,
трудової експертизи. Згідно з навчальним планом вивчення Психіатрія з основами
психотерапії в загальній лікарській практиці здійснюється на 6 році завчання, і включає
тільки проведення практичних занять з основних нозологічних форм психічної патології. Під
час розбору окремих захворювань слід висвітлювати питання патогенезу, клінічної картини,
діагностики, лікування, профілактики, лікарське-трудової експертизи, медичної, соціальної і
трудової реабілітації.
Реформування системи надання психіатричної допомоги пов'язане з кардинальною
зміною в Україні соціально-політичної структури суспільства. Сьогодні для впровадження
критерію доступності психіатрична допомога має бути максимально наближеною до
населення. Для розв'язання цієї проблеми необхідна тісна взаємодія між психіатричною та
загальномедичною службами у рамках амбулаторно-поліклінічної ланки охорони здоров'я,
лікарями-психіатрами та сімейними лікарями.
Як показує досвід американських дослідників [Hatfield A.B. Family Education in mental
illness. – New York- London, 1990], проведення навчальної програми з питань психіатрії серед
лікарів загальної практики сприяє зменшенню госпіталізацій пацієнтів до
загальносоматичних і психіатричних стаціонарів, своєчасна діагностика депресій лікарями
загальної практики сприяла значному зниженню суїцидів серед населення регіону, де
проводилося дослідження [Rutz W., Walinder J., von Knorring L. еt al. An update of the Gotland
Study. – Cambrige: Universite Press, 1997. – 12 p.]. В Україні теж успішно впроваджена
науково-практична програма «Виявлення та лікування депресій у первинній медичній
мережі».
Всесвітня організація охорони здоров'я ще у 1996 році опублікувала версію психічних
розладів для первинної медичної практики [Diagnostic and management guidelines for mental
disorders in primary care: IСD-10 charter V, primary care version. – Hogrefe & Huber Publisher,
1996. – 104 р.], підготовлену з урахуванням потреб лікарів загального профілю у різних
країнах світу відповідно до V розділу Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду
(МКХ-10). У ній описані стани, які часто зустрічаються у практиці первинної медичної
допомоги і можуть ефективно лікуватися лікарями загального профілю. Крім того, версія
містить вказівки щодо діагностування та ведення хворого для кожного стану психічного
розладу. Вказівки щодо ведення хворого містять інформацію для пацієнта і його родини,
рекомендації з проведення консультування, опис терапевтичних методів і показання для
направлення пацієнта на консультацію до фахівця.
Україна у відповідності до Європейського плану дій із питань охорони психічного
здоров’я взяла зобов’язання створити спеціалізовані служби, діяльність яких спрямована на
охорону психічного здоров’я уразливих верств населення. Сутність системи психіатричної
допомоги полягає в новій ідеології, спрямованій на дестигматизацію та інтеграцію цієї
допомоги в первинну медико-санітарну ланку; новій методології, яка передбачає
використання біопсихосоціальної моделі, а також розширення низки профілактичних заходів
та
забезпечення
відповідно
підготовленого
кадрового
потенціалу,
а
саме
мультидисциплінарною командою (сімейний лікар, психіатр (дитячий психіатр, нарколог),
психолог (психотерапевт), медична сестра, соціальний працівник/робітник).
Пацієнти з вадами психічного здоров’я зможуть отримувати допомогу на трьох рівнях
надання медичної допомоги, які будуть відрізнятися обсягом та терміном надання послуг, а

також професійним рівнем фахівців, що її забезпечують. На первинному рівні компетенція
сімейного лікаря в питання х надання психіатричної допомоги буде визначатись клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, і полягати у проведенні комплексу
профілактичних заходів, ранньому виявленні психічних порушень, своєчасному направленні
на консультацію лікаря-психіатра, курації визначених груп пацієнтів під керівництвом
лікарів-психіатрів. Другий рівень (психіатричні кабінети, диспансерні відділення у структурі
психіатричних і соматичних лікарень та самостійні диспансери, а також денні стаціонари та
виїзні мультидисциплінарні бригади охорони психічного здоров’я) та третій (психіатричній
лікарні, кількість ліжок залежить від кількості населення) рівень надання психіатричної
допомоги забезпечать спеціалізовану психіатричну допомогу населенню одного чи двох
(трьох) госпітальних округів в усіх її видах.
Представлений курс призначений для підготовки майбутніх лікарів загальної
практики, в якому визначається зміст навчання за фахом та встановлюються вимоги до
обсягу та рівня професійної підготовки по психіатрії з основами психотерапії. Даний курс
з психіатрії в загальній лікарській практиці з основами психотерапії розрахований на
отримання майбутніми лікарями поглиблених знань клініки, діагностики, диференційної
діагностики, сучасних методів лікування і профілактики психічних хвороб та навиків
оптимальної організації надання психіатричної та психотерапевтичної допомоги на
першому рівні, а також визначення необхідності і спрямування до отримання
спеціалізованих послуг на другому та третьому рівнях. Мета його є підвищення рівня
підготовки лікарів загальної практики шляхом надання сучасних знань щодо етіології,
патогенезу, клінічних особливостей, методів діагностики та диференційної діагностики,
лікування та профілактики психічних розладів, удосконалення практичних навиків
використання новітніх лікувально-діагностичних методик у загальній лікарській
практиці.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою.
Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах,
які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модулю (залікового кредиту).
Програма дисципліни структурована в один модуль, до складу якого входить чотири
змістових модулі. Кредитно-трансферна система організації навчального процесу спонукає
студентів систематично вчитися протягом навчального року.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є практичні заняття, самостійна
робота студентів.
Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними, бо передбачають:
- Курацію хворих з різноманітною психіатричною та наркологічною патологією (а при
їх відсутності в клініці - розбір клінічних ситуаційних завдань чи архівних історій хвороби):
збирання загального та професійного анамнезу, проведення клінікопсихопатологічного
обстеження;
- Обґрунтування попередньою діагнозу;
- Складання плану дообстеження хворого та інтерпретація даних лабораторних та
допоміжних методів досліджень;
- Проведення диференціального діагнозу та обґрунтування клінічного діагнозу;
- Складання схеми раціонального лікування;
- Вирішення питань експертизи працездатності та профілактики психічних
захворювань.
За час навчання студенти вирішують клінічні завдання (кейси), що спрямовано на
розвиток клінічного мислення.
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними
цілями, засвоєння змістових модулів - на практичних підсумкових заняттях. Застосовуються
такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тести, розв'язування ситуаційних задач,
оцінка даних клінікопатопсихологічних досліджень, інтерпретація загальноклінічних
досліджень і трактування та оцінка їх результатів, аналіз і оцінка результатів
інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують функції головного мозку та
організму людини в цілому, його систем та органів; контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулю проводиться після його завершення. Оцінка
успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою і
має визначення за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни:
Передреквізити (Prerequisite) – дисципліни містять знання, уміння і навички, необхідні для
освоєння дисципліни, що вивчається.
Назви дисциплін
1. Анатомія людини
2. Гістологія

3. Нормальна фізіологія

4. Патологічна фізіологія
5. Біологічна хімія
6. Фармакологія
7. Основи психології
8. Медична психологія

9. Пропедевтика внутрішніх хвороб

10. Психіатрія, наркологія

10. Латинська мова

Отримані знання та навички
Морфологія нервової системи, головного
мозку та його відділів зокрема.
Тонка (мікроскопічна) та ультратонка
(субмікроскопічна)
будова
структур
організму (нервових клітин зокрема), яка
вивчається методом мікроскопії. Тонкими
або
мікроскопічними
структурами
називають такі, що не видні неозброєним
оком, а лише під світловим мікроскопом.
Вчення про функції відділів головного
мозку,
відтворення
вищої
нервової
діяльності. Функціональні дослідження
нервової системи (головного мозку).
Порушення діяльності нервової системи,
окремих відділів головного мозку.
Знання про нейротрансмітери, метаболізм
етилового спирту в організмі.
Фармакокінетика
та
фармакодинаміка
психотропних засобів.
Закономірності розвитку і функціонування
психіки.
Деонтологічні
навички
спілкування з хворими.
Внутрішня
картина
хвороби.
Психотерапевтична бесіда. Знання про
функціонування різних психічних сфер в
нормі.
Уміння збирати скарги, анамнез, правильно
оцінювати
соматичний
статус,
орієнтуватися в результатах лабораторних
та інструментальних методів дослідження.
Знання про синдромологічний діагноз.
Знання етіології, патогенезу, клініки,
діагностики, лікування та профілактики
тютюнопаління, алкоголізму, наркоманій та
токсикоманій.
Знання латинських термінів.

Постреквізити (Postrequisite) – дисципліни, для вивчення яких потрібні знання,
уміння і навички, що здобуваються після закінчення вивчення даної дисципліни.
Назви дисциплін
1. Сімейна медицина

Потрібні знання та навички
Знання компетенції сімейного лікаря щодо
виявлення,
діагностики,
лікування,
диспансерного спостереження, надання

3. Анестезіологія і реаніматологія
4. Внутрішня медицина

5. Соціальна медицина
6. Судова медицина

спеціалізованої допомоги пацієнтам з
розладами психіки та поведінки.
Знання про принципи надання допомоги
при
психотичних
станах,
гострих
отруєннях психоактивними речовинами.
Уміння діагностувати та проводити
диференційну діагностику психогенних
станів, психосоматичних розладів та іншої
психічної
патології,
станів
гострої
інтоксикації
і
залежності
від
психоактивних речовин з соматичними
захворюваннями.
Знання про організацію психіатричної
допомоги і заходи з охорони психічного
здоров’я.
Знання
про
необхідність
надання
психіатричної допомоги (примусової),
осудність та неосудність при різних
психічних станах, ступені гострої
інтоксикації
психоактивними
речовинами,
токсикологічні
дослідження.

3. Мета курсу: набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо діагностики
психічних розладів в процесі вивчення дисципліни «Психіатрія з основами психотерапії в
загальній лікарській практиці» та визначення компетенції лікаря загальної практикисімейної медицини щодо надання психіатричної допомоги.
4. Результати навчання дисципліни:
знати: клініку, діагностику, лікування, профілактику та експертизу працездатності при
розладах психіки та поведінки
вміти: поставити діагноз психічного захворювання на основі сукупності даних обстеження
здатен продемонструвати: знання і практичні навички з дисципліни
володіти навичками: методики обстеження психічно хворого
самостійно вирішувати: питання створення плану обстеження хворого з психічними
розладами та експертизи працездатності
5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тематика практичних занять для студентів 6 курсу
Subjects of practical employment for the students of 6 courses
№
Назва теми практичного заняття
Годин
The name of a theme of practical employment
Hours
1 Аудиторна робота // Classroom work
5,0
Організація роботи психіатричної служби в Україні. Сучасні методи лікування
психічних розладів. Психіатрія з основами психотерапії в загальній лікарській
практиці. Поняття синдрому, психозу, продуктивної і негативної симптоматики,
регістри психопатологічних розладів, розлади пізнавальної діяльності, відчуттів,
сприйняття, мислення, емоційно-вольової та рухової сфери, свідомості. //
Organization of psychiatric services in the world. Modern methods of treating mental
disorders. Psychiatry with the basics of psychotherapy in general practice. The concept of
syndrome, psychosis, productive and negative symptoms, registers of psychopathological
disorders, disorders of cognitive activity, sensations, perception, thinking, emotional,
volitional and motor areas, consciousness.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
4,0

Особливості проведення психіатричного дослідження. Психологічні, патопсихологічні,
психофізіологічні методи дослідження психічного стану пацієнта. Особливості прийому
лікаря-психіатра. Специфічність відчуттів та сприйняття при різних психічних розладах.
Індивідуальні особливості переважаючої системи сприйняття в нормі і патології.
Особливості дослідження порушення емоцій. Парабулії. Суїцидальна поведінка
Діагностика порушень мислення та інтелекту. Діагностика мнестичних порушень,
проблеми відновлення та лікування порушень пам'яті. Відображення порушень свідомості
та самосвідомості в творчості хворих при різних нозологіях. // Features of psychiatric
research. Psychological, pathopsychological, psychophysiological methods of studying the
mental state of the patient. Features of reception of the psychiatrist. Specificity of
sensations and perceptions in various mental disorders. Individual features of the prevailing
system of perception in the norm and pathology. Features of the study of emotional
disorders. Parabulia. Suicidal behavior. Diagnosis of disorders of thinking and intelligence.
Diagnosis of mnestic disorders, problems of recovery and treatment of memory disorders.
Reflection of disorders of consciousness and self-awareness in the work of patients with
different nosologies.
2 Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Ендогенні захворювання: шизофренія і афективні психози, фунціональні розлади
пізнього віку. Ендоорганічні психічні захворювання. // Endogenous diseases:
schizophrenia and affective psychosis, functional disorders of late age. Endoorganic mental
illness.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Шизофренія: особливості проявів клінічних форм , перебігу, дефектних станів при
шизофренії. Особливості лікування хворих на шизофренію в залежності від клінічної
форми та типу перебігу. Депресії в загально медичній мережі. Особливості афективних
розладів у дітей. Лікування пацієнтів із афективними розладами на сучасному етапі.
Психодіагностичні, медико-педагогічні, корекційні, реабілітаційні методи в роботі з
хворими на аутизм. Особливості ураження мозкових структур та психопатологічна
картина при старечих психозах. Діагностика та диференційна діагностика
інтелектуальних порушень. Хвороба Дауна, перспективи та особливості лікування.
Лікувально- корекційні заходи. // Schizophrenia: features of manifestations of clinical
forms, course, defective conditions in schizophrenia. Features of treatment of patients with
schizophrenia depending on the clinical form and type of course. Depression in the general
medical network. Features of affective disorders in children. Treatment of patients with
affective disorders at the present stage. Psychodiagnostic, medical and pedagogical,
correctional, rehabilitation methods in working with patients with autism. Features of
lesions of brain structures and psychopathological picture in senile psychosis. Diagnosis
and differential diagnosis of intellectual disabilities. Down's disease, prospects and features
of treatment. Therapeutic and corrective measures.
3 Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Епілепсія. Вікові особливості розладів інтелекту. Екзоорганічні психічні розлади.
Соматогенні психічні розлади. Медико-соціальні аспекти алкоголізму та наркоманій.
// Epilepsy. Age features of intellectual disorders. Exoorganic mental disorders.
Somatogenous mental disorders. Medical and social aspects of alcoholism and drug
addiction.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Види порушень свідомості при епілептичних психозах. Особливості психічних
порушень у хворих при соматичних, ендокринних та судинних захворюваннях.
Психопатологічна картина при інфекційних порушеннях. ЧМТ, етапи та її коморбідні
патопсихологічні прояви. Психічні порушення внаслідок радіаційних впливів.
Особливості формування залежностей. Соціальні та медичні проблеми внаслідок
вживання психоактивних речовин. Алкогольні психози в психіатричній та загальносоматичній мережі на сучасному етапі. // Types of disorders of consciousness in epileptic
psychoses. Features of mental disorders in patients with somatic, endocrine and vascular

5,0

4,0

10,0

6,0

diseases. Psychopathological picture in infectious disorders. Traumatic brain injury, stages
and its comorbid pathopsychological manifestations. Mental disorders due to radiation
exposure. Features of dependence formation. Social and medical problems due to the use of
psychoactive substances. Alcoholic psychosis in the psychiatric and general somatic
network at the present stage.
4 Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Психогенії, реактивні психози, неврози. Невротичні, соматоформні, психосоматичні
розлади. Психопатії в загальносоматичній практиці. // Psychogeny, reactive psychosis,
neurosis. Neurotic, somatoform, psychosomatic disorders. Personality disorders in general
practice.
Підсумковий модульний контроль // The final modular control.
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home work
Гостра реакція на стрес. Психічні порушення внаслідок військових дій та катастроф.
Діагностика, прояви, особливості лікування. Акцентуації характеру. Лікувальнокорекційні та соціально-реабілітаційні заходи в лікуванні поведінкових порушень.
Обсесивно-компульсивні розлади. Фобії. Психопатологічні прояви у пацієнтів в
загальномедичній мережі. // Acute reaction to stress. Mental disorders due to hostilities and
catastrophes. Diagnosis, manifestations, features of treatment. Character accentuations.
Therapeutic and corrective and social rehabilitation measures in the treatment of behavioral
disorders. Obsessive-compulsive disorder. Phobias. Psychopathological manifestations in
patients in the general medical network.
Психіатрія з основами психотерапії у загальномедичній практиці. Підготовка до
складання підсумкового модульного контролю // Psychiatry with the basics of
psychotherapy in general practice. Preparation for pass of the final modular control.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Independent work
Лекції / Лекции / Lectures
• Всього. • Всего. • At all.

4,0

1,0
3,0

3,0
25
20
0
45

Перелік тем для самостійної роботи студентів 6-х курсів
при вивченні Психіатрії з основами психотерапії в загальній лікарській практиц і// List
of topics for independent work of students 6 courses in the study of the basics of prevention of
smoking, alcoholism, drug addiction and substance abuse
Назва теми

Кількість
годин

Особливості проведення психіатричного дослідження. Психологічні, патопсихологічні,
психофізіологічні методи дослідження психічного стану пацієнта. Особливості прийому
лікаря-психіатра. // Features of psychiatric research. Psychological, pathopsychological,
psychophysiological methods of studying the mental state of the patient. Features of
reception of the psychiatrist.
Специфічність відчуттів та сприйняття при різних психічних розладах. Індивідуальні
особливості переважаючої системи сприйняття в нормі і патології. // Specificity of
sensations and perceptions in various mental disorders. Individual features of the
prevailing system of perception in the norm and pathology.
Особливості дослідження порушення емоцій. // Features of the study of emotional
disorders.
Парабулії. Суїцидальна поведінка. // Parabulia. Suicidal behavior.
Діагностика порушень мислення та інтелекту. // Diagnosis of disorders of thinking and
intelligence.
Діагностика мнестичних порушень, проблеми відновлення та лікування порушень пам'яті.
// Diagnosis of mnestic disorders, problems of recovery and treatment of memory
disorders.
Відображення порушень свідомості та самосвідомості в творчості хворих при різних

4

нозологіях. // Reflection of disorders of consciousness and self-awareness in the work of
patients with different nosologies.
Шизофренія: особливості проявів клінічних форм , перебігу, дефектних станів при
шизофренії. // Schizophrenia: features of manifestations of clinical forms, course, defective
conditions in schizophrenia.
Особливості лікування хворих на шизофренію в залежності від клінічної форми та типу
перебігу. // Features of treatment of patients with schizophrenia depending on the clinical
form and type of course.
Депресії в загально медичній мережі. // Depression in the general medical network.
Особливості афективних розладів у дітей. // Features of affective disorders in children.
Лікування пацієнтів із афективними розладами на сучасному етапі. // Treatment of
patients with affective disorders at the present stage.
Психодіагностичні, медико-педагогічні, корекційні, реабілітаційні методи в роботі з
хворими на аутизм. // Psychodiagnostic, medical and pedagogical, correctional,
rehabilitation methods in working with patients with autism.
Особливості ураження мозкових структур та психопатологічна картина при старечих
психозах. // Features of lesions of brain structures and psychopathological picture in senile
psychosis.
Діагностика та диференційна діагностика інтелектуальних порушень. Хвороба
Дауна, перспективи та особливості лікування. Лікувально- корекційні заходи. //
Diagnosis and differential diagnosis of intellectual disabilities. Down's disease, prospects
and features of treatment. Therapeutic and corrective measures.
Види порушень свідомості при епілептичних психозах. // Types of disorders of
consciousness in epileptic psychoses.
Особливості психічних порушень у хворих при соматичних, ендокринних та судинних
захворюваннях. // Features of mental disorders in patients with somatic, endocrine and
vascular diseases.
Психопатологічна картина при інфекційних порушеннях. // Psychopathological picture
in infectious disorders.
ЧМТ, етапи та її коморбідні патопсихологічні прояви. // Traumatic brain injury, stages
and its comorbid pathopsychological manifestations.
Психічні порушення внаслідок радіаційних впливів. // Mental disorders due to radiation
exposure.
Особливості формування залежностей. Соціальні та медичні проблеми внаслідок
вживання психоактивних речовин. Алкогольні психози в психіатричній та загальносоматичній мережі на сучасному етапі. // Features of dependence formation. Social and
medical problems due to the use of psychoactive substances. Alcoholic psychosis in the
psychiatric and general somatic network at the present stage.
Гостра реакція на стрес. // Acute reaction to stress.
Психічні порушення внаслідок військових дій та катастроф. Діагностика, прояви,
особливості лікування. // Mental disorders due to hostilities and catastrophes. Diagnosis,
manifestations, features of treatment.
Акцентуації характеру. Лікувально-корекційні та соціально-реабілітаційні заходи в
лікуванні поведінкових порушень. // Character accentuations. Therapeutic and
corrective and social rehabilitation measures in the treatment of behavioral disorders.
Обсесивно-компульсивні розлади. Фобії. // Obsessive-compulsive disorder. Phobias.
Психопатологічні прояви у пацієнтів в загальномедичній мережі. // Psychopathological
manifestations in patients in the general medical network.
Психіатрія з основами психотерапії у загальномедичній практиці. // Psychiatry with the
basics of psychotherapy in general practice.
• Всього. • At all.

4

6

4

2
20

Перелік питань для підсумкового модульного контролю з дисципліни
«Психіатрія з основами психотерапії в загальній лікарській практиці»
для студентів 6-го курсу медичних факультетів //
The list of questions for the final modular control in the discipline
"Psychiatry with the basics of psychotherapy in general practice"
for 6 year students of medical faculties
1.
Місце психіатрії серед клінічних дисциплін. Основні критерії психічного здоров'я. //
The place of psychiatry among clinical disciplines. Basic criteria of mental health.
2. Предмет і завдання психіатрії та наркології. // Subject and tasks of psychiatry and
narcology.
3. Основні розділи сучасної психіатрії. // The main sections of modern psychiatry.
4. Основні етапи розвитку психіатрії. Досягнення вітчизняних вчених. // The main stages of
development of psychiatry. Achievements of domestic scientists.
5. Структура психіатричної та наркологічної допомоги, психіатричної лікарні та
диспансеру. // Structure of psychiatric and narcological care, psychiatric hospital and dispensary.
6. Етіопатогенез та перебіг психічних захворювання. // Etiopathogenesis and course of
mental illness.
7. Алгоритм діагностичного процесу в психіатрії. Методи обстеження психічно хворих. //
Algorithm of diagnostic process in psychiatry. Methods of examination of the mentally ill.
8. Принципи догляду та спостереження за психічно хворими. // Principles of care and
supervision of the mentally ill.
9. Перша та невідкладна допомога хворим із психічними порушеннями, абсолютні та
відносні показання до госпіталізації. Примусова госпіталізація психічно хворих. // First and
emergency care for patients with mental disorders, absolute and relative indications for
hospitalization. Involuntary hospitalization of the mentally ill.
10. Диференційна діагностика невідкладних станів в психіатрії: серотоніновий синдром,
злоякісний нейролептичний синдром, злоякісна гіпертермія, фебрильна шизофренія,
холінолітичний делірій, агранулоцитоз. // Differential diagnosis of emergencies in psychiatry:
serotonin syndrome, neuroleptic malignant syndrome, malignant hyperthermia, febrile
schizophrenia, cholinolytic delirium, agranulocytosis.
11. Методи та правила утримання психічно хворих. // Methods and rules of detention of the
mentally ill.
12. Особливості транспортування хворих, які знаходяться в стані збудження. // Features of
transportation of patients who are in a state of excitement.
13. Поняття психопатологічного симптому, синдрому та захворювання. // The concept of
psychopathological symptom, syndrome and disease.
14. Поняття про психотичний, непсихотичний та дефектно-органічний регістр-синдроми. //
The concept of psychotic, non-psychotic and defective-organic register-syndromes.
15. Класифікація психічних розладів (синдромологічна та нозологічна). // Classification of
mental disorders (syndromic and nosological).
16. Деонтологічні принципи в психіатрії та наркології. // Deontological principles in
psychiatry and narcology.
17. Організація лікарняної психіатричної допомоги, принципи амбулаторної та
стаціонарної допомоги психічно хворим. // Organization of hospital psychiatric care, principles
of outpatient and inpatient care for the mentally ill.
18. Десять принципів ВООЗ стосовно захисту прав психічно хворих. // Ten WHO principles
for the protection of the rights of the mentally ill.
19. Правові принципи психіатричної допомоги. Сучасна концепція охорони психічного
здоров`я в Україні. // Legal principles of psychiatric care. Modern concept of mental health care in
Ukraine.
20. Нозологічний та синдромологічний принципи підходу до психічних захворювань згідно
МКХ-10. // Nosological and syndromic principles of approach to mental illness according to ICD10.

21. Класифікація та визначення порушень відчуття: гіперестезії, гіпестезії, анестезії та
сенестопатії. // Classification and definition of sensory disorders: hyperesthesia, hypoesthesia,
anesthesia and senestopathy.
22. Класифікація та визначення порушень сприйняття: ілюзії, психосенсорні розлади,
галюцинації. Клінічна характеристика та диференційна діагностика справжніх та
псевдогалюцинацій. Classification and definition of disorders of perception: illusions,
psychosensory disorders, hallucinations. Clinical characteristics and differential diagnosis of true
and pseudohallucinations.
23. Синдроми порушень відчуття та сприйняття: синдром галюцинозу, синдром порушення
схеми тіла, деперсоналізація, дереалізація. // Syndromes of sensory and perception disorders:
hallucinosis syndrome, body pattern disorder, depersonalization, derealization.
24. Порівняльно-вікові особливості та методи виявлення розладів відчуття, сприйняття та
уявлення. // Comparative age features and methods of detecting disorders of sensation, perception
and imagination.
25. Патофізіологічні та нейропсихологічні основи розладів відчуття, сприйняття та
уявлення. // Pathophysiological and neuropsychological bases of disorders of sensation, perception
and imagination.
26. Класифікація та визначення порушень пам`яті: гіпермнезія, гіпомнезія, амнезія,
парамнезії, порушення процесу впізнання. // Classification and definition of memory disorders:
hypermnesia, hypomnesia, amnesia, paramnesia, disorders of the recognition process.
27. Класифікація та визначення порушень інтелекту. // Classification and definition of
intellectual disabilities.
28. Методи виявлення розладів інтелекту. // Methods of detecting intellectual disorders.
29. Дефектно-органічні синдроми: психоорганічний, Корсаківський амнестичний, лобний.
// Defect-organic syndromes: psychoorganic, Korsakov amnestic, frontal.
30. Методи виявлення розладів пам`яті. // Methods of detection of memory disorders.
31. Поняття про мислення та його основні категорії. Класифікація та визначення порушень
мислення: порушення утворення понять, порушення темпу мислення, порушення форми
мислення, порушення змісту мислення. // The concept of thinking and its main categories.
Classification and definition of thinking disorders: violation of the formation of concepts, violation
of the pace of thinking, violation of the form of thinking, violation of the content of thinking.
32. Основні фабули маячіння та їх клінічні варіанти. // The main plots of delusions and their
clinical variants.
33. Розлади мови; обумовлені психічними розладами (порушення за темпом, за дикцією,
порушення граматичного порядку і змісту висловлювань). // Speech disorders; caused by
mental disorders (disorders of pace, diction, grammatical disorders and content of statements).
34. Синдроми порушень мислення: паранойяльний, параноїдний парафренний синдром,
синдром Кандинського-Клерамбо, синдром Котара. // Syndromes of thinking disorders:
paranoid, paranoid paraphrenic syndrome, Kandinsky-Clerambo syndrome, Kotar syndrome.
35. Методи виявлення розладів мислення. // Methods of detecting intellectual disorders.
36. Класифікація та визначення порушень емоцій: порушення сили емоцій, порушення
рухомості емоцій, порушення адекватності емоцій. // Classification and definition of emotional
disorders: violation of the strength of emotions, impaired mobility of emotions, impaired adequacy
of emotions.
37. Синдроми порушення емоцій: депресивний синдром. // Syndromes of emotional disorders:
depressive syndrome.
38. Синдроми порушення емоцій: маніакальний синдром. // Syndromes of emotional
disorders: manic syndrome.
39. Порівняльна характеристика маніакального, депресивного та апато-абулічного
синдромів. // Comparative characteristics of manic, depressive and apatho-abulic syndromes.
40. Порівняльно-вікові особливості депресивного та маніакального синдромів. //
Comparative and age features of depressive and manic syndromes.
41. Види афектів. Диференційна діагностика фізіологічного та патологічного афектів.
Особливості проведення судово-психіатричної експертизи при скоєнні делікту в стані

патологічного афекту. // Types of affects. Differential diagnosis of physiological and pathological
affects. Features of forensic psychiatric examination in the commission of a tort in a state of
pathological affect.
42. Класифікація та визначення порушень ефекторно-вольової сфери: розлади потягів,
розлади вольової активності. Компоненти вольового акту. // Classification and definition of
disorders of the effector-volitional sphere: disorders of trains, disorders of volitional activity.
Components of the volitional act.
43. Патологія на рівні інтелектуальної компоненти вольового акту. // Pathology at the level
of the intellectual component of the volitional act.
44. Варіанти патології реалізації вольового зусилля. // Variants of pathology of realization of
volitional effort.
45. Синдроми рухових розладів. // Syndromes of motor disorders.
46. Вікові особливості ефекторно-вольових порушень. // Age features of effector-volitional
disorders.
47. Класифікація та визначення розладів свідомості: непсихотичні (непродуктивні) форми
свідомості. // Classification and definition of disorders of consciousness: non-psychotic
(unproductive) forms of consciousness.
48. Психотичні (продуктивні) форми розладів свідомості, що супроводжуються маячінням,
галюцинаціями. // Psychotic (productive) forms of disorders of consciousness, accompanied by
delusions, hallucinations.
49. Непсихотичні межові синдроми: астенічний, апато-абулічний, невротичні та
неврозоподібні, психопатичні і психопатоподібні. // Nonpsychotic borderline syndromes:
asthenic, apatho-abulic, neurotic and neurotic, psychopathic and psychopathic.
50. Особливості догляду, спостереження, транспортування хворих із порушенням
свідомості. // Features of care, observation, transportation of patients with impaired consciousness.
51. Типи дефектів: апато-абулічний, астенічний, неврозоподібний, психопатоподібний,
псевдоорганічний,
тимопатичний,
гіперстенічний,
аутистичний,
галюцинаторний,
параноїдний,дефект з монотонною гіперактивністю. // Types of defects: apatho-abulic, asthenic,
neurotic, psychopathic, pseudoorganic, thymopathic, hypertensive, autistic, hallucinatory, paranoid,
defect with monotonous hyperactivity.
52. Варіанти психічного дефекту: вроджений (дебільність, імбецильність та ідіотія) та
набутий (з ведучими особистісними, інтелектуальними та особистісно-інтелектуальними
розладами). // Variants of mental defect: congenital (dementia, imbecility and idiocy) and acquired
(with leading personal, intellectual and personal-intellectual disorders).
53. Типи перебігу біполярного афективного розладу. // Types of bipolar disorder.
54. Маніакальна фаза біполярного афективного розладу. // Manic phase of bipolar affective
disorder.
55. Депресивна фаза біполярного афективного розладу. // Depressive phase of bipolar
affective disorder.
56. Циклотимія, дистимія. Масковані депресії. // Cyclothymia, dysthymia. Masked depression.
57. Сомато-вегетативні прояви в клінічному перебігу БАР. // Somato-vegetative
manifestations in the clinical course of BAS.
58. Принципи терапії хворих на афективні розлади. // Principles of therapy of patients with
affective disorders.
59. Основні симптоми шизофренії. // The main symptoms of schizophrenia.
60. Основні форми шизофренії. // The main forms of schizophrenia.
61. Факультативні прояви шизофренії. // Optional manifestations of schizophrenia.
62. Параноїдна форма шизофренії. // Paranoid form of schizophrenia.
63. Кататонічна форма шизофренії. // Catatonic form of schizophrenia.
64. Проста форма шизофренії. // A simple form of schizophrenia.
65. Гебефренічна форма шизофренії. // Hebephrenic form of schizophrenia.
66. Типи перебігу шизофренії. // Types of schizophrenia.
67. Шизоафективний та шизотиповий розлад. // Schizoaffective and schizotypal disorder.
68. Шизофренічне недоумство. // Schizophrenic dementia.

69. Дебюти шизофренії. // Debuts of schizophrenia.
70. Принципи терапії шизофренії. // Principles of treatment of schizophrenia.
71. Основні клінічні прояви епілепсії. Класифікація епілепсії. Пароксизм, його
характеристика. // The main clinical manifestations of epilepsy. Classification of epilepsy.
Paroxysm, its characteristics.
72. Первинна (генуїнна) та вторинна (симптоматична) епілепсія. // Primary (genuine) and
secondary (symptomatic) epilepsy.
73. Тоніко-клонічний судомний напад, допомога хворому. // Tonic-clonic seizure, patient
care.
74. Епілептичний статус. Невідкладна допомога при епістатусі. // Status epilepticus.
Emergency care for epistatus.
75. Епілептичні психози. // Epileptic psychosis.
76. Зміни особистості у хворих на епілепсію. // Personality changes in patients with epilepsy.
77. Диференційна діагностика епілептичного та істеричного нападу. // Differential diagnosis
of epileptic and hysterical seizures.
78. Принципи вибору антиконвульсантів при терапії хворих на епілепсію. // Principles of
choice of anticonvulsants in the treatment of patients with epilepsy.
79. Психічні розлади при травматичних ураженнях головного мозку. // Mental disorders in
traumatic brain injury.
80. Психічні розлади гострого періоду черепно-мозкової травми,їх лікування та
профілактика.// Mental disorders of the acute period of traumatic brain injury, their treatment and
prevention.
81. Психічні розлади віддаленого періоду черепно-мозкової травми, їх лікування та
профілактика. // Mental disorders of the distant period of traumatic brain injury, their treatment
and prevention.
82. Травматичні психози, їх диференційна діагностика та лікування. // Traumatic psychoses,
their differential diagnosis and treatment.
83. Особливості психічних порушень, які викликані екологічно несприятливими
факторами. // Features of mental disorders that are caused by environmentally unfavorable factors.
84. Основні клінічні форми соматогенних психозів. // The main clinical forms of
somatogenous psychoses.
85. Психічні розлади при вагітності, у післяпологовому та лактаційному періодах. // Mental
disorders during pregnancy, postpartum and lactation.
86. Особливості психічних розладів при ендокринних захворюваннях. // Features of mental
disorders in endocrine diseases.
87. Основні принципи терапії, реабілітації та профілактики психічних захворювань при
ендокринних та соматичних захворювань. // Basic principles of therapy, rehabilitation and
prevention of mental illness in endocrine and somatic diseases.
88. Класифікація психічних порушень при гострих та хронічних інфекціях. // Classification
of mental disorders in acute and chronic infections.
89. Особливості психічних порушень при сифілісі мозку, прогресивному паралічі. //
Features of mental disorders in cerebral syphilis, progressive paralysis.
90. Психічні розлади у ВІЛ-інфікованих. // Mental disorders in HIV-infected people.
91. Принципи лікування психічних розладів при гострих та хронічних інфекціях. //
Principles of treatment of mental disorders in acute and chronic infections.
92. Психічні порушення при патології судин головного мозку. // Mental disorders in vascular
pathology of the brain.
93. Діагностичні критерії судинних психозів. Особливості судинної деменції. // Diagnostic
criteria for vascular psychosis. Features of vascular dementia.
94. Принципи профілактики, лікування, експертизи хворих з органічною патологією
головного мозку. // Principles of prevention, treatment, examination of patients with organic
pathology of the brain.
95. Загальна характеристика та класифікація психічної патології похилого та старечого
віку. // General characteristics and classification of mental pathology of the elderly and senile age.

96. Сенильні та пресенильні психози. // Senile and presenile psychoses.
97. Лікування та профілактика психічних порушень в похилому та старечому віці. //
Treatment and prevention of mental disorders in the elderly and senile age.
98. Диференційно-діагностичні ознаки захворювань, що призводять до недоумства в
похилому та старечому віці. // Differential-diagnostic signs of diseases that lead to dementia in
the elderly and senile age.
99. Алкоголізм, класифікація, клінічні ознаки, стадії. // Alcoholism, classification, clinical
signs, stages.
100. Характерологічні зміни особистості при алкоголізмі. // Characteristic personality changes
in alcoholism.
101. Гострі та хронічні алкогольні психози. // Acute and chronic alcoholic psychosis.
102. Алкогольний делірій. // Alcoholic delirium.
103. Алкогольний галюциноз. // Alcoholic hallucinations.
104. Алкогольний параноїд. // Alcoholic paranoid.
105. Принципи лікування алкогольних психозів. // Principles of treatment of alcoholic
psychoses.
106. Методи лікування алкоголізму. // Methods of treatment of alcoholism.
107. Психічні та поведінкові розлади та психози внаслідок вживання опіатів, гашишу. //
Mental and behavioral disorders and psychosis due to opiate use, hashish.
108. Психічні та поведінкові розлади та психози внаслідок токсикоманій. // Mental and
behavioral disorders and psychosis due to drug addiction.
109. Поняття психогенного розладу. Класифікація психогеній. // The concept of psychogenic
disorder. Classification of psychogenic.
110. Визначення понять: емоційно-стресова реакція, адаптаційна реакції, неврози. //
Definition of concepts: emotional-stress reaction, adaptive reactions, neuroses.
111. Клінічна картина неврастенії. // Clinical picture of neurasthenia.
112. Класифікація та клінічна картина тривожних розладів. // Classification and clinical picture
of anxiety disorders.
113. Клінічна картина обсесивно-компульсивного розладу. // Clinical picture of obsessivecompulsive disorder.
114. Клінічна картина дисоціативних розладів. // Clinical picture of dissociative disorders.
115. Депресивні невротичні розлади. // Depressive neurotic disorders.
116. Класифікація, клінічна картина та лікування соматоформних розладів. // Classification,
clinical picture and treatment of somatoform disorders.
117. Лікування та профілактика неврозів. // Treatment and prevention of neuroses.
118. Реактивні психози: загальні клінічні ознаки, критерії Ясперса. // Reactive psychoses:
general clinical signs, Jaspers criteria.
119. Гострі реактивні психози. // Acute reactive psychosis.
120. Затяжні реактивні психози. // Prolonged reactive psychosis.
121. Лікування реактивних психозів. // Treatment of reactive psychoses.
122. Визначення поняття посттравматичного стресового розладу, клінічні особливості. //
Definition of post-traumatic stress disorder, clinical features.
123. Профілактика та лікування посттравматичного стресового розладу. // Prevention and
treatment of post-traumatic stress disorder.
124. Психопатії – визначення поняття, основні клінічні ознаки, форми, вікові особливості. //
Psychopathy - definition, basic clinical signs, forms, age features.
125. Клінічні варіанти декомпенсації при психопатіях. // Clinical variants of decompensation in
psychopathy.
126. Принципи лікування, профілактики, експертизи психопатій. // Principles of treatment,
prevention, examination of psychopathy.
127. Патохарактерологічний розвиток особистості, його відмінність від психопатії. Клінічні
прояви, діагностика та диференційна діагностика. Лікувальні заходи. // Pathocharacterological
development of personality, its difference from psychopathy. Clinical manifestations, diagnosis and
differential diagnosis. Therapeutic measures.

128. Олігофренія. Класифікація. Ступені та клінічні форми олігофренії. // Oligophrenia.
Classification. Degrees and clinical forms of oligophrenia.
129. Клінічна характеристика синдромів спадкових форм олігофренії. // Clinical
characteristics of syndromes of hereditary forms of oligophrenia.
130. Принципи лікування олігофреній. Соціально-трудова реабілітація. Профілактичні
заходи. Експертиза розумової відсталості. // Principles of treatment of oligophrenia. Social and
labor rehabilitation. Preventive measures. Examination of mental retardation.
131. Визначення поняття «дитячий аутизм». Клінічні прояви. Перебіг, прогноз, лікування. //
Definition of "childhood autism". Clinical manifestations. Course, prognosis, treatment.
132. Визначення поняття «синдром дефіциту уваги з гіперактивністю». Клінічні прояви.
Діагностика та диференційна діагностика. // Definition of the concept of "attention deficit
hyperactivity disorder". Clinical manifestations. Diagnosis and differential diagnosis.
133. Лікування гіперкінетичних та поведінкових розладів. // Treatment of hyperkinetic and
behavioral disorders.
134. Основи нейрогенезу при когнітивних розладах. // Fundamentals of neurogenesis in
cognitive disorders.
135. Класифікація нейропірамідних синдромів за локалізацією та клінічною структурою. //
Classification of neuropyramidal syndromes by localization and clinical structure.
136. Симптоматика локальних ушкоджень мозку. // Symptoms of local brain damage.
137. Клінічні особливості психопатологічних синдромів і станів при вибірковому ураженні
правої та лівої півкуль головного мозку. // Clinical features of psychopathological syndromes
and conditions in selective lesions of the right and left hemispheres of the brain.
138. Поняття про купіруючу, підтримуючу та протирецидивну терапію. // The concept of
relief, maintenance and anti-relapse therapy.
139. Боротьба з терапевтичною резистентністю. // Therapeutic resistance.
140. Класифікація психотропних засобів. // Classification of psychotropic drugs.
141. Транквілізатори. // Tranquilizers.
142. Нейролептики. Основні покази до призначення нейролептиків. // Neuroleptics. The main
indications for the appointment of neuroleptics.
143. Антидепресанти. // Antidepressants.
144. Ноотропи. // Nootropics.
145. Нормотиміки. // Normotymics.
146. Психостимулятори. // Psychostimulants.
147. Ускладнення нейролептичної терапії. // Complications of neuroleptic therapy.
148. Засоби корекції побічної дії нейролептиків. // Means of correction of side effects of
neuroleptics.
149. Лікування гострого нейролептичного синдрому. // Treatment of acute neuroleptic
syndrome.
150. Ускладнення терапії антидепресантами. // Complications of antidepressant therapy.
151. Лікування маніакального збудження. // Treatment of manic arousal.
152. Лікування депресивного збудження. // Treatment of depressive agitation.
153. Лікування кататонічного збудження. // Treatment of catatonic excitation.
154. Лікування галюцинаторно-маячного збудження. // Treatment of hallucinatory-delusional
arousal.
155. Лікування психогенного збудження. // Treatment of psychogenic arousal.
156. Лікування епілептичного збудження. // Treatment of epileptic excitation.
157. Лікування депресивного ступору. // Treatment of depressive stupor.
158. Лікування гебефренічного збудження. // Treatment of hebephrenic agitation.
159. Невідкладна допомога при алкогольному отруєнні. // Emergency care for alcohol
poisoning.
160. Невідкладна допомога при відмові від їжі. // Emergency care in case of refusal of food.
161. Методи психотерапії та соціотерапії. // Methods of psychotherapy and sociotherapy.
162. Захисні механізми в поведінці людини. // Protective mechanisms in human behavior.
163. Психогігієна та психопрофілактика. // Psychohygiene and psychoprophylaxis.

164. Основні принципи та етапи реабілітації психічно хворих. // Basic principles and stages of
rehabilitation of the mentally ill.
6. Види навчальних занять: практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна.
8. Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний.
9. Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.
10. Форми підсумкового контролю: підсумковий модульний контроль:(залік)
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного контролю, задачі,
тести.
12. Мова навчання: українська, англійська.
13. Система оцінювання успішності студентів з Психіатрія з основами психотерапії в
загальній лікарській практиці
Value system of student’s academic performance in Psychiatry with the basics of
psychotherapy in general practice
Формою підсумкового контролю за елективний курс є залік. Форма підсумкового
контролю успішності навчання (для заліку): залікові бали здобувача складаються з суми
балів поточного контролю, отриманих під час занять. Форма поточного контролю успішності
навчання (для заліку): Оцінка з дисципліни визначається за результатами поточної
навчальної діяльності здобувача із всіх тем за традиційною 4-бальною системою (відмінно,
добре, задовільно, незадовільно) з подальшим перерахунком у 200-бальну шкалу.
Максимальна кількість балів (200), яку може набрати студент за поточну діяльність при
вивченні курсу, або дисципліни вираховується щляхом додавання всіх поточних оцінок і
ділення цієї суми на кількість занять (15). Отримана середня оцінка за поточну успішність
перераховується в бали згідно шкали перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали
(200)балів для дисципліни, що закінчується заліком, прийнятої рішенням Вченої Ради ВНМУ
протокол №2 від 28.09.10 року. Отримані бали заносяться у відомості, поряд із позначкою
«зараховано», надалі деканат робить протокол ранжування з дисципліни.
Критерії оцінювання кожної теми (для заліку):
Оцінка "відмінно" виставляється у випадку, коли здобувач знає зміст теми заняття у
повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпні, точні та
ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей;
вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності, самостійно
генерує інноваційні ідеї.
Оцінка "добре" виставляється за умови, коли здобувач знає зміст теми заняття та добре
його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але
вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання здобувач відповідає без помилок; вирішує
всі задачі і виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках.
Оцінка "задовільно" ставиться здобувачу на основі його знань всього змісту теми
заняття та при задовільному рівні його розуміння. Здобувач спроможний вирішувати
видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує
практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно
систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.
Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знання і вміння здобувача не
відповідають вимогам "задовільної" оцінки.
Оцінювання самостійної роботи (для заліку).

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною
роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному практичному
занятті.
Система перерахунку балів отриманих здобувачами (для заліку).
Форма контролю і система оцінювання знань з дисципліни здійснюється відповідно до
вимог програми дисципліни та інструкції, прийнятої рішенням Вченої ради ВНМУ
протоколом No2 від 28.09.2010 року. Шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові
бали (200 балів) для дисциплін, що закінчуються заліком прийнята рішенням Вченої ради
ВНМУ протокол No2 від 28.09.10.
Вивчення предмету закінчується заліком, який відбувається на останньому за
розкладом занятті. Оцінювання знань відбувається наступним чином: сума всіх поточних
оцінок ділиться на кількість практичних занять. Отримане середнє значення оцінки
переводиться у бали згідно єдиної універсальної шкали перерахунку традиційних оцінок з 5бальної системи у рейтингові бали (200 балів). Для дисциплін, що закінчуються заліком,
залік ставиться при мінімальній кількості балів 120.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види
Оцінка
Оцінка за національною шкалою для заліку
навчальної діяльності
ECTS
180-200
A
170-179,9
B
160-169,9
C
зараховано
141-159,9
D
120-140,99
E
Не зараховано з можливістю повторного
FX
складання
Не зараховано з обов’язковим повторним
F
вивченням дисципліни
Загальні критерії оцінки за дисципліну / Общие критерии оценки за дисциплину /
General estimation criteria for discipline (subject):
„5”A – 180-200 балів (баллов, scores), „4”B – 170-179,99 балів (баллов, scores), „4”C – 160169,99 балів (баллов, scores), „3”D – 141-159,99 балів (баллов, scores), „3”Е – 120-140,99 балів
(баллов, scores), „2”FX – 60-119,99 балів (баллов, scores), „2”F – 1-59,99 балів (баллов, scores)
Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу
Оцінка з дисципліни «Основ профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманій
та токсикоманій» виставляється за 200-бальною шкалою та визначається за результатами
поточної навчальної діяльності здобувача із всіх тем за традиційною 4-бальною системою
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим перерахунком у 200-бальну шкалу.
Оцінювання знань з дисципліни проводять з урахуванням відповідних шкал:
Оцінка в балах

Оцінка за
національною
шкалою

Оцінка

180 – 200

Відмінно

А

Відмінно (відмінне виконання
лише з незначною кількістю
неточностей)

170 – 179

Добре

В

Дуже добре (вище середнього

Оцінка за Шкалою ECTS
Пояснення

рівня з кількома несуттєвими
помилками)
160 – 169

С

Добре (в цілому правильне
виконання з незначною кількістю
суттєвих помилок)

140 – 159

D

Задовільно (непогано, але зі
значною кількістю недоліків)

120 – 139

Е

Достатньо (виконання
задовольняє мінімальним
критеріям)

60 – 119

FX

Незадовільно (з можливістю
повторного складання)

F

Незадовільно (з обовʼязковим
повторним вивченням
дисципліни)

Задовільно

Незадовільно
1 – 59

При отриманні незадовільної оцінки із дисципліни в межах 60–119 балів (FX) студент
має право повторно її скласти: один раз кафедральній комісії за участю завідувача кафедри,
останній раз – комісії за участю завідувача кафедри та представника деканату.
При отриманні незадовільної оцінки із дисципліни в межах 1–59 балів (F) студент
зобовʼязаний повторно її вивчити. Рішення приймається керівництвом НМУ відповідно до
нормативних документів, затверджених у встановленому порядку.
14. Політика курсу
Політика курсу здійснюється згідно Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556VII; Статуту ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Правил внутрішнього розпорядку ВНМУ, Положення
про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Кодексу академічної
доброчесності, Положення безпеки про порядок проведення навчання і перевірки знань.
15. Перелік навчально-методичної літератури
Нормативні джерела:
1.
Закон України № 1372-ХІV від 11.01.2000 р. Про ратифікацію Конвенції про передачу
осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування.
(Конвенцію ратифіковано із застереженням Законом № 1372 –ХІV від 11.01.2000 р.)
2.
Закон України № 1489-ІІІ від 22.02.2000 р. Про психіатричну допомогу.
3.
Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р. Про затвердження Критеріїв діагностики й
лікування психічно хворих та розладів психіки.
4.
Наказ МОЗ та МВС України № 346/877 від 19.12.2000 р. Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 02.02.2001 р. за № 100/5291. Про заходь щодо запобігання небезпечним діям
з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади.
5.
Наказ МОЗ України № 363 від 26.12.2000 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 12.01.2001 р. № 12/5203. Про затвердження форми висновку лікарської комісії
медичного заставі щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу та інструкції про порядок його заповнення.
6.
Накази МОЗ України "Про затвердження та впровадження медико-технологічних
документів зі стандартизації медичної допомоги при психіатричних захворюваннях":
Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах та Уніфікований клінічний протокол
первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

7.
Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация
психических и поведенческих расстройств: Клинические описания и указания по
диагностике. ВОЗ / Пер. с англ. – К.: Факт, 1999. – 272 с.
8.
Европейская конвенция по правам человека. – Рим, 4.11.1950 //Права людини і
професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – К.: Вид-во
«Сфера», 1999. – С. 212-229.
Література за фахом:
Основна (базова):
1.
Аведисова А.С., Бобров А.Е., Варфоломеева Ю.Е. и др. Психиатрия: монография.
Москва, 2017. - 624 c.
2.
Дмитриева Т.Б., Краснов В.Н., Незнанов Н.Г. и др. Психиатрия: руководство. Москва,
2014. - 1000 c.
3.
Дмитриева Т.Б., Краснов В.Н., Незнанов Н.Г. и др. Психиатрия: национальное
руководство: монография. Москва, 2013. - 624 c
4.
Гофман А.Г. Клиническая наркология: монография. Москва, 2017. - 376 c.
5.
Гурович И.Я., Шмуклер А.Б. Психосоциальная и когнитивная терапия и реабилитация
психически больных: монография. - Москва, 2015. - 420 c
6.
Депрессии: Практикум врача / Под ред. И.А. Марценковского. – К: ООО Доктор –
Медиа – Групп, 2017. – 108 с.
7.
Реабілітаційні заходи для пацієнтів похилого та старечого віку з деменцією: наук.метод. посіб. / І.Я. Пінчук та ін. Тернопіль: ТзОВ «Терно- граф», 2010. - 156 с.
8.
Гальчук О.Я. «Клінічна психологія» - навчальний посібник. - Київ: «Атіка», 2012 р.
9.
Алгоритм надання медико-соціальної допомоги підліткам із адиктивною поведінкою,
які вживають психоактивні речовини: Метод. рекомендації. / (151.15/244.15) / [укл. І.Я.
Пінчук, С.І. Табачніков, Є.М. Харченко та ін.]. – К.: «Видавництво “Науковий світ”», 2015. –
18 с.
10.
Психотерапія та психокорекція адиктивної поведінки у осіб із посттравматичними
стресовими розладами, які вживають психоактивні речовини: Метод. посіб. / [укл. І.Я.
Пінчук, С.І. Табачніков, Є.М. Харченко та ін.]. – К.: ТОВ «Укрсоцдрук», 2016. – 55 с.
11.
Ігроманія: сучасні реалії та шляхи подолання / укладачі: Пінчук І.Я., Табачніков С.І.,
Древіцька О.О., Аймедов К.В., Осуховська О.С., Шевцов А.Г., Колодєжний О.В., Ільницька
Т.Ю., Чепурна А.М., Ячнік Ю.В., Бутенко Д.А. – К.: ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс»,
2018. – 60 с.
12.
Критерії надання профілактичної і лікувальної допомоги пацієнтам з психічними та
поведінковими порушеннями внаслідок вживання психоактивних речовин в практиці
сімейної медицини (укладачі: Пінчук І.Я., Табачніков С.І., Харченко Є.М., Осуховська О.С.,
Степанова Н.М., Мажбіц В.Б., Сваток А.С., Колодєжний О.В., Чепурна А.М., Салдень В.І.). –
К., 2018. – 30 с.
13.
Чабан О., Хаустова Е., Жабенко Е., Жабенко Н., Олейник А. Тревога: история
сверхбеспокойных людей. - К., Изд. "Эд-Ворлд Трейд", 2013. – 129с.
14.
Чабан О., Левада О., Хаустова Е. «Болезнь Альцгеймера: тихая эпидемия потерянной
памяти». - К., 2013. – 88 с.
15.
Чабан О.С., Хаустова О.О., Жабенко Е.Ю., Жабенко Н.Ю. Шизофрения: необычные
люди среди странных людей / Київ: «ЭД-ВОРЛД-ТРЕЙД», 2012. - 191 с.
16.
Хаустова О.О., Чабан О., Жабенко Е., Олейник А. Сон и его нарушения: о людях,
потерявших бесценный дар Гипноза и его сына Морфея / Київ, 2013. - 136 с.
17.
Марценковський І.А. Депресії у дитячому та підлітковому віці Нециркулярні депресії:
монографія / О.К. Напреєнко, К.М. Логановський, О.Г. Сиропятов; За ред. проф. О.К.
Напреєнка. – К.: Софія – А, 2013. – 624 с. – С.565 – 599
18.
Очерки детской психиатрии. Аутизм: учебное пособие для специалистов в области
охраны психического здоровья детей / Под ред. И.А. Марценковского // НейроNews. – 2014.
– 280 c.
19.
Земляная А.А., Калинин В.В. Эпилепсия и функциональная асимметрия мозга:
нейропсихиатрические аспекты: монография. Саарбрюккен, 2013. – 110 c.

Додаткова:
1.
Кибрик Н.Д., Ягубов М.И., Кан И.Ю. Нарушения полового влечения у мужчин в
клинике психических расстройств непсихотического уровня: метод. рекомендации. Москва,
2017. - 23 c.
2.
Полищук Ю.И., Федотов Д.Д. Гуманитарные основы психиатрии: монография.
Смоленск, 2017. - 112 c.
3.
Шмуклер А.Б. Внебольничная психиатрическая помощь в психоневрологическом
диспансере: руководство. Москва, 2016. - 144 c.
4.
Семенова Н.Д. Мотивация и личностно-социальное восстановление при шизофрении:
мотивирующие вмешательства в психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации
шизофрении: монография. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., 2012. - 78 c.
5.
Первомайський В.Б., Ілейко В.Р., Каніщев А.В. Методичні засади експертної
діагностики короткочасних афективних станів у кримінальному процесі: методичні
рекомендації. Київ: УНДІ ССПН МОЗ України, 2010. 28 с.
6.
Чередніченко Н. В., Левада О. А. Диференціальна діагностика основних етіологічних
типів м’яких нейрокогнітивних розладів: алгоритм, критерії діагностики та діагностичні
тести: методичні рекомендації. Запоріжжя: ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної
освіти Міністерства охорони здоров’я України», 2018. - 29 с.
7.
Бобров А.Е., Богдан А.Н., Сейку Ю.В. и др. Динамика когнитивных нарушений у
больных шизоаффективными расстройствами на фоне терапии атипичными нейролептиками:
учебное издание. Москва, 2016. - 16 c
8.
Діагностика непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з хронічними
неінфекційними захворюваннями на етапі первинної медичної допомоги: методичні
рекомендації / [О.О. Хаустова, В.М. Корнацький, О.В. Прохорова, О.В. Бушинська, та ін.];
Укр. НДІ ССПН – 2014. – 40 с.
9.
Інноваційні
підходи
до
організації
медико-психологічної
допомоги
післятравматичного стресового розладу: методичні рекомендації / [О.С. Мусій, І.Я. Пінчук,
О.О. Хаустова, К.Д. Бабов, Т.А. Золотарьова, та ін.]; Укр. НДІ ССПН – 2014. – 32 с.
10.
Реабілітація постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій.
Посттравматичний стресовий розлад: Монографія / [за ред. К.Д. Бабова, І.Я. Пінчук, В.В.
Стеблюка]. – Одеса: 2015.– 240 с.
11.
Медико-психологічна реабілітація учасників АТО в санаторно- курортних установах
(клінічна настанова) / під заг. ред. Б. В. Михайлова. Харків – Київ: ВАФК. 2018. 127 с.
12.
Права людини в галузі охорони здоров’я – 2015–2016 (перша половина). Доповідь
правозахисних організацій / упоряд. А.О. Роханський. – Харків: ТОВ «Видавництво «Права
людини», 2016. 108 с. ISBN 978-617-7266-68-5.
13.
Національна програма охорони психічного здоров’я. Важливі кроки на шляху
перетворення / І. Я. Пінчук та ін.; за заг. ред. І. Я. Пінчук. Київ: ТОВ «Медичний журнал
«Нейроньюс», 2017. 155 с.
14.
Клінічне керівництво Міністерства США у справах ветеранів та Міністерства оборони
США щодо лікування посттравматичного стресу / Робоча група з питань лікування
посттравматичного стресу; пер. з англ. Pucelik Consulting Group. Київ, 2017. 251 с.
15.
Діагностика та корекція психофізіологічних та психічних порушень здоровя в
післястресовий період: Метод. посіб. / [укл. І.Я. Пінчук, С.І. Табачніков, О.С. Чабан та ін.]. –
Одеса: Фенікс, 2015. – 110 с.
16.
Хаустова О.О., Золотарьова Т.А., Табачніков С.І., Напрєєнко О.К., Чабан О.С.,
Дзеружинська Н.О., Сиропятов О.Г. та інші. Стрес і людина: медико-психологічна допомога
при стресових розладах. / Метод. посіб./ за ред. Пінчук І.Я., Бабова К.Д., Гоженка А.І. – К.:
ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2014. – 92 с.

1.
2.

16. Інформаційні ресурси по психіатрії:
https://www.isbd.org/ International Society for Bipolar Disorders
https://www.fda.gov/ Food and Drug Administration

3.
http://psyandneuro.ru/ Психиатрия & Нейронауки
4.
https://neuronews.com.ua/#gsc.tab=0 Нейроnews
5.
https://cpnp.org/ College of Psychiatric and Neurologic Pharmacis
6.
https://psychiatryonline.org/guidelines American Psychiatric Association Practice
Guidelines
7.
https://www.ilae.org/ International League Against Epilepsy
8.
Психічне здоров'я в Internet: Статті із професійних журналів і інформаційних листів,
інформація про найбільше часто вживані психотропні засоби й навчальні посібники по
лікуванню хворих. Vancouver.
9.
Сервер WWW Психиатрическая мережа Interpsych: Форум для наукових і клінічних
дискусій по всіх аспектах психопатології. Підтримує певна кількість тематичних
психіатричних списків розсилання.
10.
Психіатрія на Medmark
11.
Посилання на матеріали по психіатрії Internet в Michigan: "Зірка психіатрії" ресурси
психіатрії, розбиті на категорії по патологічних станах, методах лікування, медикаментозної
й немедикаментозної терапії, і установам.
12.
Ресурси психічного здоров'я в Pittsburgh : Багатий перелік посилань, розбитих на
категорії по захворюваннях і предметам.
13.
Мережа Психічне здоров'я: Великий, всеосяжний путівник по Психічному здоров'ю в
режимі Online, перелік з більш ніж 3.500 посилань.
14.
Cliniweb Disease Categorization - Psychiatry: інтернет- пошук A searchable index of
Internet hyperlinked clinical information documents selected by physicians and medical librarians.
Oregon Health Sciences University.
15.
Karolinska Behavioral / Mental Disorders: A systematic disease classification of Internet
resources for laymen, healthcare professionals and scientists. Presented by a medical librarian team
at Sweden's Karolinska Institute.
16.
Mental Health Net: Large, comprehensive guide to mental health online, featuring over
3,500 individual resources.
17.
Guide to the Mental Health Internet: Clinical, scientific,and self-help resources for
psychologists, social workers, Mfts, nurses, psychiatrists, and other mental health professionals.
Internet Guides Press.
18.
Internet Psychiatric Resources: Contains a list of mental health resources arranged by topic.
19.
Mental Health Organizations and Resources: Pointers to resources.
20.
Mental Health Resources at Pittsburgh: A listing of Internet mental health resources
categorized by diseases and subjects.
Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри психіатрії, наркології та
психотерапії з курсом ПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова
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