
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. 

 

Семестровий контроль 

У якості контрольного семестрового заходу для студентів денного та заочного виду 

навчання передбачено складання екзамену. Екзаменаційна робота є письмовою роботою, яка 

складається із тестових завдань в кількості 20 запитань, кожне завдання оцінюється у 2 балів.  

9. 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) 

Реферативна робота 15 балів 

Реферативна робота 15 балів 

Екзаменаційна робота 40 балів 

Разом за семестр  100 балів 

Бонусні бали (активність на лекціях) 10 балів 

 

Заочної (першої вищої освіти) 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 формої навчання). 

Показник, що 

оцінюється  

Критерії оцінювання 

Тестування 

0-15 

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 (першої вищої освіти) 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 

2 Правильна відповідь 

0 Неправильна відповідь 

 

 


