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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  “Основи  неврозології  і  психотерапії”  складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти спеціальності 053 психологія.

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної  дисципліни є  поглиблення теоретичних уявлень
щодо психічної патології,  її  основних форм та чинників етіопатогенезу. В даному курсі
відображено тенденцію сучасної світової психіатрії, що полягає у відході від класифікації
психічних захворювань (нозологічних форм) до класифікації психічних,  невротичних та
поведінкових розладів (симптомів та синдромів). 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
1. Поглибити  теоретичні  знання  та  практичні  навички  щодо  виявлення  психічної

патології.
2. Розглянути основні чинники, що сприяють формуванню психічної патології.
3. Вивчити основи психопатології, порушення емоційної, розумової та моторної сфер
4. Засвоїти основні синдроми невротичних розладів.
5. Розглянути основні форми ендогенної психічної патології.
6. Засвоїти основні принципи сучасної класифікації психічних розладів ( МКХ-10).

1.3. Кількість кредитів - 4
1.4. Загальна кількість годин – 120

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

3-й 3-й
Семестр

6-й 6-й
Лекції

32 год. 6 год.
Практичні заняття

16  год. 4 год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

72 год. 110 год.
Індивідуальні завдання 

-

1.6. Заплановані результати навчання:
1) знати історію формування психіатричного знання; 2) основні принципи сучасної

класифікації психічних розладів; 3) основні чинники етіопатогенезу психічних розладів; 4)
основні  форми  невротичних  розладів,  співвідношення  понять  симптом,  синдром,
нозоформа;  5)  особливості  соматичних  порушень  при  неврозах;  6)  основні  форми
ендогенних психічних розладів; 7) психічні порушення при черепно-мозкових травмах та
інтоксикаціях різного ґенезу.



2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Основи клінічної психіатрії
Тема 1. Історія, предмет та структура сучасної  психіатрії.  Поняття норми в

медицині.
Становлення  психіатрії  як  галузі  медицини.  Загальна  та  приватна  ,  «велика»  та

«мала»  психіатрія.  Взаємозв’язок  між  сучасними  психіатрією,  неврозологією  та
психологією,  розширення  прикладних  можливостей  сучасної  психології.  Структура
психічних  функцій  та  психіатричної  симптоматики.  Етіологія  та  патогенез  психічної
патології. Методи сучасної психіатрії.

Тема 2. Психічна патологія при неврологічних та соматичних захворюваннях.
Психопатологічна характеристика початкового та гострого періодів в травматичної

хвороби.  Травматичні  психози  гострого  періоду.  Психічні  порушення  пізнього  та
віддаленого періоду.

Психічна  патологія  при  гострих  та  хронічних  інфекціях.  Загальна  клінічна
характеристика.

Соматогенні психічні розлади та психосоматичні хвороби. Роль психічних факторів
у  виникнення  та  протіканні  соматичних  хвороб.  Зміни  особистості  при  хронічних
соматичних захворюваннях.

Судинна  психічна  патологія.  Психотичні  порушення.  Гострі  судинні  психози.
Синдроми деменції. 

Медична профілактика та терапія неврологічних та соматичних захворюваннях.
Тема 3.  Психічна патологія при алкоголізмі та наркоманіях.
Виробничі,  побутові  інтоксикації  та  інтоксикації  ліками.  Токсикоманії  та

наркоманії.  Алкогольне  сп’яніння.  Алкоголізм.  Вікові  та  статеві  особливості  розвитку
хронічного  алкоголізму.  Алкогольні  психози.  Медична  профілактика  та  терапія
інтоксикаційної психічної патології.

Тема 4. Епілепсія.
Визначення  та  класифікація  епілепсії.  Клінічна  характеристика.  Етіологія  та

патогенез. Медична профілактика та терапія при епілепсії
Тема 5. Олігофренії та інволюційна психічна патологія.
Непсихотичні  психічні  порушення.  Пресенільні  психози.  Деменції  пресенільного

віку. Старечі психози. Медична профілактика та терапія інволюційної психічної патології.
Загальна характеристика та класифікація олігофренії. Медична терапія та соціальна

реабілітація.
Тема 6. Шизофренія.
Проблеми  діагностики  та  систематизації.  Загальна  клінічна  характеристика.

Клінічні форми. Медична профілактика та терапія при шизофренії.
Тема 7. Біполярний розлад.
Клінічна  картина.  Розвиток  біполярного розладу. Етіологія  і  патогенез.  Медична

профілактика та терапія при биполярному розладу. 
Тема 8. Розлади особистості та суїцидальний ризик.
Акцентуації  та  психопатії.  Класифікація  та  клінічна  картина  психопатій.

Паранойяльна психопатія. Психопатія афективного типу. Шизоїдна психопатія. Психопатія
збудженого типу. Психастенічна психопатія. Істерична психопатія. Астенічна психопатія.
Психопатія нестійкого типу.

Загальна  суїцидологія.  Соціально-демографічні  чинники.  Медичні  чинники
суїцидального ризику.

Розділ 2. Основи неврозології
Тема 1. Історія, предмет та структура сучасної неврозології. Методологічні 

проблеми неврозології.



Історія розвитку уявлень про функціональні (невротичні) розлади. . Сучасний стан
неврозологія як науки. Посилення ролі нервово-психічних факторів у виникненні
захворювань. Наукові платформи дослідження неврозів: нейрофізіологічна,
антинозологічна, психологічна. Еволюція поняття «норма». Норма як зона
функціонального оптимуму. Норма як характеристика суб’єкта. Релятивістичне розуміння
поняття «норма». 

Тема 2.  Психологічні  чинники,  що впливають на формування невротичних
розладів. 

Уявлення  про  психічну  травму.  Характеристики  травми.  Теорії  травм.  Типи
конфліктних  ситуацій  в  класифікації  В.Н.  Мясищева.  Умовно-патогенні  та  об’єктивно-
значимі травми. Шкала Холмса-Раге.

Антиципаційна теорія  неврозогенезу. Преморбідні  особистісні  риси.  Особливості
вищої  нервової  діяльності.  Роль  акцентуацій  характеру.  Преморбідні  особливості
темпераменту й характеру.

Тема 3. Теорії синдромологічного та нозологічного діагнозу в неврозології.
Структура психічних функцій та невротичної симптоматики. Поняття «симптом»,

«синдром»,  «нозологічна  форма».  Історія  виникнення  й  сучасний  стан  Міжнародної
класифікації  хвороб  (МКХ).  Принципи  класифікації  МКБ-10.  Загальна  характеристика
рубрикації  F40  -  F49   «Невротичні,  пов’язані  зі  стресом,  и  соматоформні  розлади».
Основні принципи психологічної діагностики в клініці неврозів.

Тема 4. Фобічні тривожні розлади:
Загальна  характеристика  фобічних  тривожних  розладів.  Агорафобія:  загальна

характеристика,  діагностичні  критерії,  теорії  розвитку.  Соціальні  фобії:  загальна
характеристика,  діагностичні  критерії,  теорії  розвитку.  Специфічні  (ізольовані)  фобії:
загальна характеристика, діагностичні критерії, психологічні теорії розвитку. 

Тема 5. Інші тривожні розлади.
Панічний розлад (епізодична пароксизмальна тривожність): особливості протікання

панічних  атак,  характеристика  соматичних  проявів,  діагностичні  критерії,  психологічні
теорії  розвитку. Генералізованний тривожний розлад: основні  відмінності  від панічного
розладу, соматичні симптоми, діагностичні критерії, теорії розвитку. Змішаний тривожний
та  депресивний  розлад:  загальна  характеристика,  діагностичні  критерії,  психологічні
теорії розвитку.

Тема 6. Обсесивно-компульсивний розлад.
Загальна характеристика обсесивно-компульсивноих розладів. Уявлення про обсесії

та компульсії.  Переважно нав'язливі думки або міркування (розумова жуйка): контрасні
думки,  квазіфілософські  міркування,  загальна  характеристика,  діагностичні  критерії,
психологічні теорії  розвитку. Переважно компульсивні дії (нав'язливі ритуали): загальна
характеристика, діагностичні критерії,  психологічні теорії розвитку. Поєднані нав’язливі
думки та дії.

Тема 7. Реакція  на тяжкий стрес та порушення адаптації. 
Роль стресових ситуацій у виникненні порушень адаптації. Гостра реакція на стрес:

загальна  характеристика,  діагностичні  критерії,  психологічні  теорії  розвитку.
Посттравматичний  стресовий  розлад:  класифікація  стресових  ситуацій,  загальна
характеристика,  діагностичні  критерії,  психологічні  теорії  розвитку.  Розлад  реакцій
пристосування:  загальна  характеристика,  діагностичні  критерії,  психологічні  теорії
розвитку, особливості протікання у дитячому та підлітковому віці.

Тема 8. Дисоціативні (конверсійні) розлади.
Історія  вивчення  конверсійних  розладів.  Поняття  «конверсія»  та  «дисоціація».

Дисоціативна амнезія. Дисоціативна фуга. Дисоціативний ступор. Транс та одержимість.
Дисоціативні  розлади  рухів  та  відчуттів:  синдром  Ганзера,  конвульсії,  анестезія.
Психологічні теорії розвитку.

Тема 9. Соматоформні розлади.



Загальна  характеристика  соматоформних  розладів.  Соматизований  розлад:
особливості динаміки, загальна характеристика, діагностичні критерії, психологічні теорії
розвитку.  Недиференційований  соматизований  розлад.  Іпохондричний  розлад:  уявлення
про дисморфофобію, нозофобії, особистісні риси хворих, особливості динаміки, загальна
характеристика,  діагностичні  критерії,  психологічні  теорії  розвитку.  Соматоформна
дисфункція  вегетативної  нервової  системи:  «невроз  серця»,  «невроз  шлунка»,  «нервова
діарея» та ін., роль психогенних факторів, загальна характеристика, діагностичні критерії,
психологічні теорії розвитку.

Тема 10. Інші невротичні розлади.
Неврастенія. Історія вивчення неврастенії. Соматичні симптоми. Види неврастенії.

Особистісні риси хворих на неврастенію. Загальна характеристика, діагностичні критерії,
психологічні теорії розвитку.

Синдром  деперсоналізації/дереалізації:  загальна  характеристика,  діагностичні
критерії, психологічні теорії патогенезу.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви модулів і тем Кількість годин

Денна форма Заочна (дистанційна) форма
Усього у тому числі Усього у тому числі

л п лаб інд ср л п лаб інд ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ 1. Основи клінічної психіатрії
Тема 1. Історія, 
предмет та структура 
сучасної психіатрії. 
Поняття норми в 
медицині.

7 2 1 4 6 6

Тема 2. Психічна 
патологія при 
неврологічних та 
соматичних 
захворюваннях.

7 2 1 4 7 1 6

Тема 3.  Психічна 
патологія при 
алкоголізмі та 
наркоманіях.

7 2 1 4 7 1 6

Тема 4. Епілепсія. 7 2 1 4 6 6
Тема 5. Олігофренії та
інволюційна психічна 
патологія.

7 2 1 4 6 6

Тема 6. Шизофренія. 7 2 1 4 7 1 6
Тема 7. Біполярний 
розлад.

7 2 1 4 7 1 6

Тема 8. Розлади 
особистості та 
суїцидальний ризик.

7 2 1 4 7 1 6

Разом за розділом 1 56 16 8 32 53 3 2 48
Розділ 2. Основи неврозології

Тема 1. Історія, 
предмет та структура 
сучасної неврозології.

5 1 4 6 6



Методологічні 
проблеми 
неврозології.
Тема 2. Психологічні 
чинники, що 
впливають на 
формування 
невротичних розладів.

6 1 1 4 6 6

Тема 3. Теорії 
синдромологічного та 
нозологічного 
діагнозу в 
неврозології.

6 1 1 4 6 6

Тема 4. Фобічні 
тривожні розлади:

7 2 1 4 7 1 6

Тема 5. Інші тривожні
розлади.

6 2 4 6 6

Тема 6. Обсесивно-
компульсивний 
розлад.

7 2 1 4 8 1 1 6

Тема 7. Реакція  на 
тяжкий стрес та 
порушення адаптації.

7 2 1 4 6 6

Тема 8. Дисоціативні 
(конверсійні) розлади.

7 2 1 4 8 1 1 6

Тема 9. Соматоформні
розлади.

7 2 1 4 8 8

Тема 10. Інші 
невротичні розлади.

6 1 1 4 6 6

Разом за розділом 2 64 16 8 40 67 3 2 62
Усього годин 120 32 16 72 120 6 4 110

4. Теми практичних  занять
Денної форми навчання

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема 1. Історія, предмет та структура сучасної психіатрії. Поняття норми в
медицині. 
Тема  2.  Психічна  патологія  при  неврологічних  та  соматичних
захворюваннях.

2

2 Тема 3. Психічна патологія при алкоголізмі та наркоманіях.
Тема 4. Епілепсія.

2

3 Тема 5. Олігофренії та інволюційна психічна патологія.
Тема 6. Шизофренія.

2

4 Тема 7. Біполярний розлад.
Тема 8. Розлади особистості та суїцидальний ризик.

2

5 Тема 1. Історія, предмет та структура сучасної неврозології. Методологічні
проблеми неврозології.
Тема 2. Психологічні чинники, що впливають на формування невротичних
розладів.
Тема 3. Теорії синдромологічного та нозологічного діагнозу в неврозології.

2



6 Тема 4. Фобічні тривожні розлади.
Тема 5. Інші тривожні розлади.

2

7 Тема 6. Обсесивно-компульсивний розлад.
Тема 7. Реакція  на тяжкий стрес та порушення адаптації.

2

8 Тема 8. Дисоціативні (конверсійні) розлади.
Тема 9. Соматоформні розлади.
Тема 10. Інші невротичні розлади.

2

Всього 16

Заочної (дистанційна) форми навчання

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема 1. Історія, предмет та структура сучасної психіатрії. Поняття норми в
медицині. 
Тема  2.  Психічна  патологія  при  неврологічних  та  соматичних
захворюваннях.

2 Тема 3. Психічна патологія при алкоголізмі та наркоманіях.
Тема 4. Епілепсія.

1

3 Тема 5. Олігофренії та інволюційна психічна патологія.
Тема 6. Шизофренія.

4 Тема 7. Біполярний розлад.
Тема 8. Розлади особистості та суїцидальний ризик.

5 Тема 1. Історія, предмет та структура сучасної неврозології. Методологічні
проблеми неврозології.
Тема 2. Психологічні чинники, що впливають на формування невротичних
розладів.
Тема 3. Теорії синдромологічного та нозологічного діагнозу в неврозології.

6 Тема 4. Фобічні тривожні розлади:
Тема 5. Інші тривожні розлади.

7 Тема 6. Обсесивно-компульсивний розлад.
Тема 7. Реакція  на тяжкий стрес та порушення адаптації.

1

8 Тема 8. Дисоціативні (конверсійні) розлади.
Тема 9. Соматоформні розлади.
Тема 10. Інші невротичні розлади.

1

Всього 4

5. Самостійна робота
Денної форми навчання

№
з/п

Зміст самостійної роботи Кількість
годин

1 Тема 1. Історія, предмет та структура сучасної психіатрії. Поняття норми в 
медицині. Опрацювання літературних джерел з списка рекомендованої 
літератури та підготовка да лекційного заняття.

4

2 Тема 2. Психічна патологія при неврологічних та соматичних 
захворюваннях. Опрацювання літературних джерел з списка 
рекомендованої літератури та підготовка да лекційного заняття.

4

3 Тема 3. Психічна патологія при алкоголізмі та наркоманіях. Опрацювання 
літературних джерел з списка рекомендованої літератури та підготовка 
реферативної роботи.

4



4 Тема 4. Епілепсія. Опрацювання літературних джерел з списка 
рекомендованої літератури та підготовка да лекційного заняття.

4

5 Тема 5. Олігофренії та інволюційна психічна патологія. Опрацювання 
літературних джерел з списка рекомендованої літератури та підготовка да 
лекційного заняття.

4

6 Тема 6. Шизофренія. Опрацювання літературних джерел з списка 
рекомендованої літератури та підготовка да лекційного заняття.

4

7 Тема 7. Біполярний розлад. Опрацювання літературних джерел з списка 
рекомендованої літератури та підготовка да лекційного заняття.

4

8 Тема 8. Розлади особистості та суїцидальний ризик. Опрацювання 
літературних джерел з списка рекомендованої літератури та підготовка да 
лекційного заняття.

4

9 Тема 1. Історія, предмет та структура сучасної неврозології. Методологічні
проблеми неврозології. Опрацювання літературних джерел з списка 
рекомендованої літератури та підготовка да лекційного заняття.

4

10 Тема 2. Психологічні чинники, що впливають на формування невротичних 
розладів. Опрацювання літературних джерел з списка рекомендованої 
літератури та підготовка да лекційного заняття.

4

11 Тема 3. Теорії синдромологічного та нозологічного діагнозу в неврозології.
Опрацювання літературних джерел з списка рекомендованої літератури та 
підготовка да лекційного заняття.

4

12 Тема 4. Фобічні тривожні розлади: Опрацювання літературних джерел з 
списка рекомендованої літератури та підготовка да лекційного заняття.

4

13 Тема 5. Інші тривожні розлади. Опрацювання літературних джерел з 
списка рекомендованої літератури та підготовка да лекційного заняття.

4

14 Тема 6. Обсесивно-компульсивний розлад. Опрацювання літературних 
джерел з списка рекомендованої літератури та підготовка да лекційного 
заняття.

4

15 Тема 7. Реакція  на тяжкий стрес та порушення адаптації. Опрацювання 
літературних джерел з списка рекомендованої літератури та підготовка да 
лекційного заняття.

4

16 Тема 8. Дисоціативні (конверсійні) розлади. Опрацювання літературних 
джерел з списка рекомендованої літератури та підготовка да лекційного 
заняття.

4

17 Тема 9. Соматоформні розлади. Опрацювання літературних джерел з 
списка рекомендованої літератури та підготовка да лекційного заняття.

4

18 Тема 10. Інші невротичні розлади. Опрацювання літературних джерел з 
списка рекомендованої літератури та підготовка да лекційного заняття.

4

Разом 72

Самостійна робота
Заочної (дистанційна) форми навчання

№
з/п

Зміст самостійної роботи Кількість
годин

1 Тема 1. Історія, предмет та структура сучасної психіатрії. Поняття норми в 
медицині.

6

2 Тема 2. Психічна патологія при неврологічних та соматичних 
захворюваннях. Опрацювання літературних джерел з списка 
рекомендованої літератури та підготовка да лекційного заняття.

6

3 Тема 3.  Психічна патологія при алкоголізмі та наркоманіях. Опрацювання 6



літературних джерел з списка рекомендованої літератури та підготовка да 
лекційного заняття.

4 Тема 4. Епілепсія. Опрацювання літературних джерел з списка 
рекомендованої літератури та підготовка да лекційного заняття.

6

5 Тема 5. Олігофренії та інволюційна психічна патологія. Опрацювання 
літературних джерел з списка рекомендованої літератури та підготовка да 
лекційного заняття.

6

6 Тема 6. Шизофренія. Опрацювання літературних джерел з списка 
рекомендованої літератури та підготовка да лекційного заняття.

6

7 Тема 7. Біполярний розлад. Опрацювання літературних джерел з списка 
рекомендованої літератури та підготовка да лекційного заняття.

6

8 Тема 8. Розлади особистості та суїцидальний ризик. Опрацювання 
літературних джерел з списка рекомендованої літератури та підготовка да 
лекційного заняття.

6

9 Тема 1. Історія, предмет та структура сучасної неврозології. Методологічні
проблеми неврозології.

6

10 Тема 2. Психологічні чинники, що впливають на формування невротичних 
розладів.
Опрацювання літературних джерел та підготовка реферативної роботи.

6

11 Тема 3. Теорії синдромологічного та нозологічного діагнозу в неврозології.
Опрацювання літературних джерел та підготовка реферативної роботи.

6

12 Тема 4. Фобічні тривожні розлади:
Опрацювання літературних джерел та підготовка реферативної роботи.

6

13 Тема 5. Інші тривожні розлади.
Опрацювання літературних джерел та підготовка реферативної роботи.

6

14 Тема 6. Обсесивно-компульсивний розлад.
Опрацювання літературних джерел та підготовка реферативної роботи.

6

15 Тема 7. Реакція  на тяжкий стрес та порушення адаптації.
Опрацювання літературних джерел та підготовка реферативної роботи.

6

16 Тема 8. Дисоціативні (конверсійні) розлади.
Опрацювання літературних джерел та підготовка реферативної роботи.

6

17 Тема 9. Соматоформні розлади.
Опрацювання літературних джерел та підготовка реферативної роботи.

8

18 Тема 10. Інші невротичні розлади.
Опрацювання літературних джерел та підготовка реферативної роботи.

6

Разом 110

6. Індивідуальні завдання
Не передбачено навчальним планом

7. Методи контролю
Для студентів денної форми навчання
У  якості  методів  контролю  передбачено  оцінювання  знань  за  розділами  за

допомогою 2 контрольних робіт, захисту 2 реферативних робіт та підсумкового контролю
у вигляді іспиту.

Реферативні роботи оцінюються у 15 балів кожна, які розподіляються на 12 балів за
зміст реферату та 3 за своєчасність виконання роботи.

Для студентів заочної (дистанційна) форми навчання
У  якості  контролю  передбачено  оцінювання  реферативної  роботи.  За  виконану

реферативну роботу студент отримує 60 балів, які розподілено на 10 балів за своєчасність
та 25 балів за зміст завдань роботи. 



У якості контрольного семестрового заходу для студентів денного та заочного виду
навчання передбачено складання  екзамену. Екзаменаційна робота є письмовою роботою,
яка складається із двох завдань, кожне завдання оцінюється у 20 балів. Перше завдання
відповідно  з  основ  неврозології  та  психіатрії  містять  питання  теоретичного характеру.
Відповідь на ці питання повинні складати самостійне осмислення теоретичного матеріалу
з  відповідної  теми.  Друге  завдання  стосуються  практичного  застосування  отриманих
знань. Залікову роботу розподілено на 20 варіантів. Номер варіанту екзаменаційної роботи
може  бути  закріплений  за  студентом  шляхом  випадкового  вибору  або  за  вибором
викладача. 

Викладачем можливе виставлення бонусних балів за відвідування та активність на
лекціях  до 10 балів  за  умови проведення перевірки присутності  студентів  денного або
заочного відділення на лекціях особисто викладачем.

Розділ  1  вважається  зарахованим  за  умови  отримання  студентом  мінімальної
кількості балів, яку повинен набрати студент для зарахування і є 15 балів. 

Розділ  2  вважається  зарахованим  за  умови  отримання  студентом  мінімальної
кількості балів, яку повинен набрати студент для зарахування і є 15 балів. 

Студента є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання
самостійної роботи (мінімальна кількість балів 20 ).

8. Схема нарахування балів

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
семестровий 
контроль 
(екзамен)

Сума
Розділ 1 Розділ 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 40 100
5 5 5 15 5 5 5 15

Денної форми навчання
Форма роботи Максимальна кількість балів

Обов’язкові види роботи 
Контрольні роботи за розділами (тестовий контроль) 15 балів (2 роботи)
Доповідь 15 балів
Реферативна робота 15 балів
Екзаменаційна  робота 40 балів
Разом за семестр 100 балів

Бонусні бали (активність на лекціях) 10 балів

Заочної (дистанційна) форми навчання
Форми роботи Максимальна кількість балів

Обов’язкові види роботи
Реферативна робота 60 балів
Екзаменаційна робота 40 балів
Разом за семестр 100 балів
Бонусні бали (активність на лекціях) 10 балів

Критерії оцінювання контрольних робіт за розділами (денної формї навчання).
Показник, що
оцінюється 

Критерії оцінювання

Тестування
0-30

Правільність  виконання  тестових  завдань,  кожне  питання  яких
оцінюються в 2 бали.



Критерії оцінювання реферативної роботи (денної форми навчання).
Показник, що

оцінюється
Критерії оцінювання

Своєчасність
0-3

реферативна робота складена у встановлений викладачем термін. У разі
складання роботи після встановленого терміну бали за своєчасність не
виставляються.

Зміст роботи
0-12

- самостійність, оригінальність;
-  використання  основної  літератури  та  додаткового  матеріалу  або
іншомовних джерел;
- відповідність формальним критеріям (структура,  володіння сучасним
науковим  матеріалом.  послідовність  та  логічність,  обґрунтованість
аргументації та висновків, грамотність, якість оформлення тощо);
-  вміння  застосовувати  теоретичні  знання  для  рішення  практичних
завдань.

Критерії оцінювання реферативної роботи 
для студентів заочної (дистанційна) форми навчання

Показник, що
оцінюється

Критерії оцінювання

Своєчасність
0-10

реферативна  робота  складена  у  встановлений  викладачем  термін  (до
початку  сесії).  У  разі  складання  роботи  після  встановленого  терміну
бали за своєчасність не виставляються.

Зміст роботи
0-25

- самостійність, оригінальність;
-  використання  основної  літератури  та  додаткового  матеріалу  або
іншомовних джерел;
- відповідність формальним критеріям (структура,  володіння сучасним
науковим  матеріалом.  послідовність  та  логічність,  обґрунтованість
аргументації та висновків, грамотність, якість оформлення тощо);
-  вміння  застосовувати  теоретичні  знання  для  рішення  практичних
завдань.

Критерії оцінювання екзаменаційної роботи
Бали за

контрольне
питання 

Критерії оцінювання

18-20 У відповіді повністю розкрито зміст питання.  Матеріал викладено логічно,
аргументовано,  мова  є  грамотною,  науковий  стиль  викладення  матеріалу,
вільне  володіння  термінологічним  апаратом  дисципліни.  У  відповіді
продемонстровано високий рівень володіння матеріалом, що було викладено
на лекціях, та додатковим матеріалом, що винесено для самостійної роботи. 

14-17 Відповідь  досить  повно  розкриває  зміст  питання  або  розкриває  основні
(найважливіші)  аспекти  у  запитанні,  студент  володіє  термінологічним
апаратом  дисципліни.   У  викладеному  матеріалу  студент  має  помилки  із
аргументацією відповіді, недостатня логічність та послідовність викладення
матеріалу.  У  відповіді  продемонстровано  високий  рівень  володіння
матеріалом,  що  було  викладено  на  лекціях,  та  середній  рівень  володіння
додатковим матеріалом. 

10-13 Відповідь на контрольне питання є неповною, розкриває тільки деякі аспекти
навчального  матеріалу.  Студент  припускається  помилок  у  використанні
термінології  навчальної  дисципліни.  Рівень  володіння матеріалом,  що було



викладено на лекціях, та додатковим матеріалом  є середнім.
5-9 У відповіді допущено суттєві помилки, які свідчать про незнання лекційного

матеріалу або обов’язкової літератури; студент слабо володіє термінологією
дисципліни.

0-4 Відповідь  практично  відсутня,  студент  демонструє  незнання  лекційного
матеріалу або обов’язкової літератури; не володіє термінологією.

Питання до підготовки до семестрового контролю.

1. Предмет психіатрії та наркології. Основні етапи розвитку психіатрії. 
2. Структура  психіатричної  та  наркологічної  допомоги,   психіатричної   лікарні   й

диспансеру. 
3. Правові принципи психіатричної допомоги. Сучасна концепція охорони психічного

здоров'я в Україні. 
4. Проблеми реадаптації і реабілітації психічно хворих.
5. Методика клініко-психопатологічого дослідження. 
6. Поняття психопатологічного симптому, синдрому та захворювання.
7. Принципи  та  методи  соціально-трудової  реабілітації  психічно  хворих  та

профілактики психічних захворювань 
8. Класифікація та визначання порушеннь відчуттів: гіперестезії, гіпестезії, анестезії,

сенестопатії. 
9. Класифікація та визначання порушеннь сприймань: ілюзії, психосенсорні розлади,

галюцинації.
10. Способи виявлення розладів відчуттів, сприймань та уявлень.
11. Класифікація та визначення порушень пам'яті 
12. Способи виявлення розладів пам'яті.
13. Класифікація та визначення порушеннь мислення та інтелекту  
14. Способи виявлення розладів мислення та інтелекту.
15. Класифікація та визначення порушень емоцій  
16. Способи виявлення розладів емоцій.
17. Класифікація та визначення порушень ефекторної сфери
18. Способи виявлення розладів ефекторної сфери.
19. Синдроми пригнічення та потьмарення свідомості
20. Особливості  догляду,  спостереження,  транспортування  хворих  із  порушенням

свідомості. 
21. Методи визначення стану свідомості та його порушень.
22. Межові  непсихотичні  синдроми:  астенічний,  невротичні  (неврастенічний,

обсесивно-фобічний,  дисморфофобічний,  істеричний),  депресивні,  іпохондричні,
соматоформні. 

23. Психотичні  синдроми:  депресивні,  маніакальні,  параноїдні,  паранойяльні,
дісморфоманічні,  кататонічні,  гебефренічні,  деліріозні,  онейроїдні,  аментивні,
астенічної сплутаності свідомості, сутінкового стану свідомості, галюциноза. 

24. Дефектно-органічні  синдроми:  психоорганічні,  олігофренії,  деменції,  психічного
маразма. 

25. Основні клінічні форми соматогенних психозів.
26. Класифікація психічних порушень при гострих та хронічних інфекціях.
27. Психічні порушення у гострому періоді черепно-мозкової травми, їх лікування та

профілактика.
28. Психічні порушення у пізньому періоді травматичної хвороби.
29. Резидуально-органічні наслідки черепно-мозкових травм.
30. Поняття, психоактивних речовин, феноменів вживання та залежності.
31. Поняття великого наркоманічного синдрому.



32. Особливості і перебіг наркологічних захворювань по фазах.
33. Вплив алкоголю на вищу нервову діяльність людини.
34. Просте алкогольне сп'яніння, його ступені, індивідуальні особливості, діагностика,

надання медичної допомоги при гострих алкогольних отруєннях.
35. Патологічне алкогольне сп'яніння, діагностика, судово-психіатрична експертиза.
36. Алкоголізм, його критерії, наркоманічний синдром при алкоголізмі.
37. Діагностика алкогольного абстинентного стану, медична допомога.
38. Стадії алкоголізму, особливості деградації особистості.
39. Організація наркологічної допомоги.
40. Профілактика алкоголізму та його рецидивів.
41. Медичний, соціальний і правовий критерії наркотичних речовин.
42. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання нікотину.
43. Поняття психогенного розладу
44. Етіологічні та патогенетичні фактори психогенних розладів
45. Класифікація психогеній.
46. Визначення понять емоційно-стресова, адаптаційна реакції, неврози.
47. Клінічна картина  неврастенії. 
48. Класифікація та клінічна картина тривожних розладів. 
49. Клінічна картина обсесивно-компульсивного розладу.
50. Клінічна картина дисоціативних розладів
51. Депресивні невротичні розлади.
52. Класифікація, клінічна картина та лікування соматоформних розладів
53. Гострі реактивні психози. 
54. Затяжні реактивні психози. 
55. Визначення поняття посттравматичного стресового розладу (ПТСР).
56. Клінічні особливості ПТСР. 
57. Профілактика та лікування ПТСР.
58. Визначення поняття шизофренія.
59. Причини шизофренії.
60. Основні ознаки шизофренії.
61. Основні клінічні форми шизофренії, 
62. Типи перебігу шизофренії.
63. Кінцевий стан шизофренії. Поняття про ремісію та дефект.
64. Клінічна картина маніакально-депресивного психозу. Циклотимія.
65. Масковані депресії.
66. Суїцидальна поведінка при психічних захворюваннях та у психічно здорових осіб.
67. Первинна  (генуїнна)  та  вторинна  (симптоматична)  епілепсія.  Пароксизм,  його

клінічна характеристика.
68. Класифікація  пароксизмальних  проявів.  Тоніко-клонічний  судомний   припадок,

допомога хворому.
69. Епілептичний статус i лікувальні заходи щодо виведення хворого з цього стану.
70. Принципи терапії хворих на епілепсію.
71. Розлади особистості та поведінки у дорослих, фактори,  що сприяють їх розвитку.
72. Причини олігофренії та класифікація за етіологічними ознаками. Принципи терапії,

корекції,  експертизи,  реабілітації  при  олігофреніях.  Організація  навчально-
виховного та трудового процесу при олігофренії.

73. Клінічні форми олігофренії. Сомато-неврологічні прояви олігофренії.
74. Принципи терапії, корекції, експертизи, реабілітації при олігофреніях. Організація

навчально-виховного та трудового процесу при олігофренії.
75. Психофізичний інфантилізм. Межова розумова відсталість.
76. Клінічні варіанти психопатії та акцентуацій характеру. Основні принципи терапії,

реабілітації та профілактики розладів особистості та поведінки у дорослих.



77. Історія становлення психіатрії та неврозології.
78. Психастенічний невроз.
79. Поняття «норма», аномального та нормального розвитку у сучасних психіатрії та

психології.
80. Обсесівно-компульсівний невроз.
81. Співвідношення  біологічного та  соціального в  структурі  особистості  в  нормі  та

патології.
82. Психологічна характеристика реактивних психозів.
83. Психологічна характеристика та класифікація порушень відчуттів та сприйняття.
84. Внутрішня картина хвороби та конверсійні симптоми.
85. Психологічна характеристика та класифікація порушень пам’яті та уваги.
86. Клінічна характеристика різних видів психопатій.
87. Психологічна характеристика та класифікація порушень мислення та інтелекту.
88. Класифікація та загальна характеристика олігофреній.
89. Психологічна характеристика та класифікація порушень емоційно-вольової сфери.
90. Чинники суїцидального ризику.
91. Психологічна характеристика та класифікація порушень свідомості.
92. Психологічна характеристика розладів харчових потягів.
93. Теорії синдромологічного та нозологічного діагнозу.
94. Психопатологічна характеристика різних періодів травматичної хвороби.
95. Психологічна характеристика та класифікація видів алкоголізму.
96. Медична та психологічна профілактика та терапія при психогенних психічних 

захворюваннях.
97. Психологічна характеристика та класифікація видів токсикоманії та наркоманії.
98. Зміни особистості при хронічних соматичних захворюваннях.
99. Психічні розлади при окремих соматичних захворюваннях.
100. Медична профілактика та терапія при інволюційної психічної патології.
101. Психосоматичні захворювання.
102. Медична профілактика та терапія психічних порушень при гострих та 

хронічних інфекціях.
103. Непсихотичні та психотичні порушення при судинних психозах.
104. Медична профілактика та терапія при шизофренії.
105. Пресенільні психози, деменції пресенільного віку, старечі психози.
106. Загальна суїцидологія. Соціально-демографічні чинники.
107. Клінічна та психологічна характеристика різних видів епілепсії.
108. Методи психотерапевтичної корекції при непсихотичних психічних 

захворюваннях.
109. Проблеми діагностики та систематизації різних форм шизофренії.
110. Медична профілактика та терапія при епілепсії.
111. Клінічна картина розвитку маніакально-депресивного психозу.
112. Методи психотерапевтичної корекції при психотичних психічних 

захворюваннях.
113. Психологічна  характеристика  гострих  реакцій  на  стрес  та  адаптаційних

реакцій.
114. Медико-психологічна допомога при психічних захворюваннях.
115. Істеріний невроз.
116. Медична профілактика та терапія при біполярному розладі.
117. Роль психічних факторів у виникненні та протіканні соматичних 

захворювань. Психосоматичні захворювання.
118. Визначення та класифікація епілепсії. Клінічна характеристика.
119. Співвідношення біологічного та соціального в структурі особистості в нормі

та патології.



120. Психічні розлади при окремих соматичних захворюваннях.

Теми рефератів.
Тема 1. Психічна патологія при неврологічних та соматичних захворюваннях.
Тема 2.  Психічна патологія при алкоголізмі та наркоманіях.
Тема 3. Епілепсія.
Тема 4. Олігофренії та інволюційна психічна патологія.
Тема 5. Шизофренія.
Тема 6. Біполярний розлад.
Тема 7. Розлади особистості та суїцидальний ризик.
Тема 8. Психологічні чинники, що впливають на формування невротичних розладів.
Тема 9. Теорії синдромологічного та нозологічного діагнозу в неврозології.
Тема 10. Фобічні тривожні розлади:
Тема 11. Інші тривожні розлади.
Тема 12. Обсесивно-компульсивний розлад.
Тема 13. Реакція  на тяжкий стрес та порушення адаптації.
Тема 14. Дисоціативні (конверсійні) розлади.
Тема 15. Соматоформні розлади.
Тема 16. Інші невротичні розлади.

Шкала оцінювання
Сума  балів  за  всі  види
навчальної  діяльності
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

90 – 100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно

9. Рекомендована література
Основна література

1. Психіатрія  і  наркологія  :  підручник  /  В.Л.  Гавенко,  В.С.  Бітенський,  В.А.
Абрамов та ін. ; за ред. В.Л. Гавенка, В.С. Бітенського. — 2-ге вид., переробл. і допов. —
К. : ВСВ "Медицина", 2015. — 512 с.

2. Неотложные  состояния  в  наркологии.  Учебное  пособие О  Сыропятов,  Н
Дзеружинская, О Друзь…/ К. : Медицина – 2017.

3. Scientific  Support  of  Non-Governamental  Organizations  of  Psychiatrists,
Narcologists  and  Medical  Psychologists  Activities  in  Ukraine /  Olexander  Kostiantynovych
Napryeyenko, Konstantin Nikolayevich Loganovsky, Natalija Yuriyevna Napryeyenko, Tatiana
Konstantinovna  Loganоvskaya /  Clinical  Neuropsychiatry  Том  12,  Вип. 2,  стор. 23-26,
2015/2/1

4. Комплексна  психологічна,  психіатрична  та  наркологічна  допомога
постраждалим  у  збройних  конфліктах,  при  мирних  протестах  і  вимушеним
переселенцям /  О.К. Напрєєнко, Н.Ю. Напрєєнко,  Український терапевтичний журнал,
2015, Випуск 3, Стор. 80-85.

5. Клиническая  психиатрия:  Справ.  пособие  :  /  Н.Е.  Бачерников,  К.В.
Михайлова, В.Л. Гавенко и др. . - К. : Здоров'я, 1989 . - 512 с

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UTJ_2015_3_14.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UTJ_2015_3_14.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UTJ_2015_3_14.pdf
http://www.clinicalneuropsychiatry.org/pdf/15_3Loganovsky.pdf
http://www.clinicalneuropsychiatry.org/pdf/15_3Loganovsky.pdf
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=16736460184217565938&btnI=1&hl=uk


6. Психиатрия : учебное пособие для вузов : / Виктор Павлович Самохвалов,
Александр  Александрович  Коробов,  Владимир  Алексеевич  Мельников  и  Николай
Викторович Вербенко . - Ростов-н/Д : Феникс, 2002 . - 576 с. - Библиогр.: с.558-561 (58
назв.)

7. Психиатрия: учебник : / Мария Васильевна Коркина, Надежда Дмитриевна
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