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1. Статус та структура дисципліни
Статус дисципліни
Код дисципліни в ОПП та місце
дисципліни в ОПП
Курс/семестр
Обсяг
дисципліни
(загальна
кількість годин/ кількість кредитів
ЄКТС)
Структура дисципліни

Кількість змістових модулів
Мова викладання
Форма навчання

Обов’язкова
ОК 41, цикл професійної підготовки
4 курс (VІІ- VІІІ семестри)
90 годин / 3,0 кредити ЄКТС
Лекції - 8 год
Практичні заняття - 46 год
Самостійна робота - 36 год
В цілому: аудиторні заняття – 60%, самостійна поза
аудиторна робота – 40%
2
Українська, англійська
Очна (при впровадженні карантинних заходів дистанційна очна)

2. Опис дисципліни
Коротка анотація курсу, актуальність. Предметним напрямком дисципліни є хворобливі
зміни психіки, етіологія, патогенез, клініка, лікування, профілактика, експертиза та
реабілітація осіб з розладами психіки та поведінки. Курс орієнтований на отримання
сучасних знань щодо основних проблем розповсюдженості, формування та профілактики
психічних порушень; набування студентами теоретичних знань практичних навичок
первинної діагностики, лікування, профілактики психічних розладів, психосоціальної
реабілітації пацієнтів з розладами психіки та поведінки, в тому числі обумовлених прийомом
психоактивних речовин, необхідних на первинному рівні надання медичної допомоги.
Передреквізити. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідні знання, отримані
в процесі вивчення наступних дисциплін загальної підготовки:
латинська мова та медична термінологія; медична біологія та генетики; медична та
біологічна фізика; медична, біологічна та біоорганічна хімія; анатомія людини; гістологія,
цитологія та ембріологія; нормальна та патологічна фізіологія; пропедевтика внутрішніх та
дитячих хвороб, фармакологія, загальна та клінічна психологія, основи профілактики
тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії.
Мета курсу та його значення для професійної діяльності. Метою дисципліни є
сформувати базові знання щодо природи розладів психіки та поведінки, їх
етіопатогенетичних механізмів; вивчити основні поняття та термінологію по дисципліні,
класифікації регістрів психічних розладів, психопатологічних симптомів та синдромів;
ознайомитися з основами організації психіатричної служби та діючим законодавством щодо
надання високоспеціалізованої допомоги; визначити загальні закономірності, клінічні прояви
та типи перебігу психічних захворювань; обирати тактику співбесіди та ведення пацієнтів з
розладами психіки та поведінки; навчитись використовувати методи профілактики психічних
розладів; визначати тактику ведення осіб з розладами психіки та поведінки; надавати
невідкладну медичну допомогу та вивчити основні принципи надання екстреної медичної
допомоги при психічних розладах; використовувати методи профілактики вищезазначених
розладів.
Постреквізити. В процесі вивчення дисципліни набуваються знання, необхідні для
успішного засвоєння дисциплін професійної підготовки, а саме: клінічної фармакології,
епідеміології, клінічної імунології, імунопатології та алергології, інфекційних хвороб,
онкології, внутрішніх та дитячих хвороб, ендокринології, неврології, нейрохірургії, загальної

та соціальної гігієни, психіатрії з основами психотерапії в загальній лікарській практиці та
інших клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та
застосування отриманих знань, умінь та навичок в процесі подальшого навчання та у
професійній діяльності.
3. Результати навчання.
Після успішного вивчення дисципліни здобувач буде: знати: клініку, діагностику, лікування,
профілактику, реабілітацію та експертизу працездатності пацієнтів з розладами психіки та
поведінки; вміти: поставити діагноз розладу психіки і поведінки, на основі сукупності даних
обстеження; здатен продемонструвати: знання і практичні навички з дисципліни; володіти
навичками: методики обстеження хворого з розладами психіки та поведінки; самостійно
вирішувати: питання створення плану обстеження, лікування, реабілітації та експертизи
особи з розладами психіки та поведінки.
4. Зміст та логістика дисципліни

Модуль
1
Загальні
питання
психіатрії
та
наркології,
та
загальна психопатологія.
Модуль 2 Спеціальна (нозологічна)
психіатрія.

7семестр
Практичне заняття №№ 1-8
45 год / 1,5 Теми для самостійного опрацювання
кредити
№№ 1-8
7-8 семестр Практичні заняття №№ 9-25
45 год/ 1,5 Теми для самостійного опрацювання
кредити
№№_9-20______
Дисципліна включає 18 тем, які поділені на 2 змістовних модулі, 4 лекції та 23
практичних заняття.
Модуль 1. Загальні питання психіатрії та наркології, та загальна психопатологія.
Тема 1. Предмет та завдання психіатрії та наркології, історія розвитку, організація
допомоги хворим із психічними порушеннями. Порушення відчуттів та сприйняття.
Тема 2. Порушення мислення.
Тема 3. Порушення емоцій та ефекторної сфери.
Тема 4. Порушення пам'яті та інтелекту.
Тема 5. Порушення свідомості та самосвідомості.
Тема 6. Загальні принципи лікування психічних захворювань і розладів, реабілітація та
експертиза хворих з психічними розладами. Загальні психопатологічні синдроми.
Тема 7. Класифікація психічних розладів та захворювань. Основні гіпотези патогенезу.
Клінічні форми та типи перебігу.

Модуль 2. Спеціальна (нозологічна) психіатрія.
Тема 1. Ендогенні психічні захворювання. Шизофренія: преморбідні прояви, основні
клінічні симптоми, клінічні форми та типи перебігу, лікування, профілактика, експертиза
хворих.
Тема 2. Афективні розлади: класифікація, біполярний афективний розлад, циклотимія,
дистимія, вікові особливості перебігу афективних розладів, лікування, прогноз.
Тема 3. Ендогенно-органічні психічні захворювання: первиннодегенеративні
захворювання, психічні розлади судинного ґенезу.
Тема 4. Епілепсія: основні симптоми, клінічна характеристика пароксизму, класифікація
епілепсії, епілептичні психози, лікування, невідкладна допомога при епістатусі.
Тема 5. Соматогенні, екзогенні та екзогенно-органічні психічні розлади: екзогенні психічні
розлади: психічні порушення в наслідок черепно-мозкових травм та екологічно
несприятливих впливів, психічні розлади при інфекційних захворюваннях позамозкової
локалізації, психічні розлади при соматичних та ендокринних захворюваннях.
Тема 6. Психогенні розлади, реактивні психози, психосоматичні (соматоформні)
розлади, неврози, невротичний розвиток особистості.

Тема 7. Розлади особистості: етіологія та патогенез, клінічні форми психопатій,
лікувально-корекційні та соціально-реабілітаційні заходи.
Тема 8. Ранній дитячий аутизм, гіперкінетичні розлади у дітей та підлітків.
Тема 9. Психічні та поведінкові розлади внаслідок зловживання алкоголем, наркоманії та
токсикоманії, психотичні розлади в наркологічній практиці.
Тема 10. Курація, написання історії хвороби. Захист історії хвороби.
Тема 11. Залік з практичних навичок.
Самостійна робота студента передбачає підготовку до практичних занять та опрацювання
практичних навичок, вивчення тем для самостійної поза аудиторної роботи, підготовка
презентацій, таблиць, опрацювання наукової літератури та написання оглядів з наданих тем
для індивідуальної роботи. Контроль засвоєння тем самостійної поза аудиторної роботи
здійснюється на практичних заняттях та підсумковому контролі з дисципліни.
Тематичні та календарні плани практичних занять, тематичний план самостійної поза
аудиторної роботи, обсяг та напрямки індивідуальної роботи опубліковані на сайті кафедри.
Маршрут
отримання
матеріалів:
Кафедра
психіатрії,
наркології
та
психотерапії/Студенту/Очна форма навчання/ Медицина/ 3 курс/Навчально-методичні
матеріали/ або за посиланням https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра психіатрії,наркології та
психотерапії#. Доступ до матеріалів здійснюється з корпоративного акаунту студента
s000XXX@vnmu.edu.ua.
5. Форми та методи контролю успішності навчання
Поточний контроль на практичних Методи: усне або письмове опитування, тестування,
заняттях
електронне опитування, розв’язання ситуаційний
задач,
трактування
патопсихологічних
/
лабораторних / інструментальних досліджень,
клінічні розбори тематичних хворих та оцінка їх
результатів (оформлення протоколу в робочому
зошиті)
Підсумковий семестровий контроль Згідно положення про організацію освітнього
(залік) по завершенню 7 семестру
процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/Загальна
інформація/Основні документи)
Підсумковий контроль дисципліни Методи: тестування по практичним навичкам, усне
–
диференційний
залік
по опитування (згідно положення про організацію
завершенню 8 семестру
освітнього процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова
(посилання
https://www.vnmu.edu.ua/Загальна
інформація/Основні документи)
Засоби діагностики успішності Теоретичні питання, тести, клінічно-орієнтовані
навчання
ситуаційні
завдання,
практичні
завдання,
демонстрація практичних навичок
6. Критерії оцінювання
Оцінювання знань здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у
ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання https://www.vnmu.edu.ua/Загальна інформація/Основні
документи)
Поточний контроль
Контроль практичних навичок
Залік (7 семестр)

За чотирьох бальною системою традиційних оцінок:
5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2 «незадовільно»
За чотирьох бальною системою традиційних оцінок
За 200-бальною шкалою (середня арифметична оцінка за
семестр конвертується в бали)
Зараховано: від 120 до 200 балів

Не зараховано: менше 120 балів (див.Шкалу оцінювання)
Підсумковий
контроль
з Сума балів за передекзаменаційне тестування по
дисципліни – диференційний залік практичним навикам (12-20 балів) та усне опитування (38(8 семестр)
60 балів)
Оцінка за диференційний залік:
71-80 балів – «відмінно»
61-70 балів – «добре»
50-60 балів – «задовільно»
Менше 50 балів – «не задовільно»/не склав
Оцінювання дисциліни:
Поточна успішність – від 72 до 120 балів (конвертація
середньої традиційної оцінки за практичні заняття за 120бальною шкалою): 60% оцінки за дисципліну
Підсумковий контроль – від 50 до 80 балів: 40% оцінки за
дисципліну
Індивідуальна робота – від 1 до 12 балів
Сумарно від 122 до 200 балів.
Шкала оцінювання дисципліни: національна та ECTS
Сума балів за всі
Оцінка
види
навчальної
ECTS
діяльності
180-200
170-179,9
160-169,9
141-159,9
122-140,99
120-140,99

А
В
С
D
Е
Е

119-61

FX

1-60

F

Оцінка за національною шкалою
для
екзамену,
курсового для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
зараховано
добре
задовільно
задовільно
-

зараховано
не
зараховано
з
незадовільно з можливістю
можливістю повторного
повторного складання
складання
незадовільно з обов’язковим не
зараховано
з
повторним
вивченням обов’язковим повторним
дисципліни
вивченням дисципліни

7. Політика навчальної дисципліни/курсу
Студент має право на отримання якісних освітніх послуг, доступ до сучасної наукової та
навчальної інформації, кваліфіковану консультативну допомогу під час вивчення дисципліни
та опанування практичними навичками. Політика кафедри під час надання освітніх послуг є
студентоцентрованою, базується на нормативних документах Міністерства освіти та
Міністерства охорони здоров’я України, статуті університету та порядку надання освітніх
послуг, регламентованого основними положеннями організації навчального процесу в
ВНМУ ім.М.І.Пирогова та засадах академічної доброчесності.
Дотримання правил розпорядку ВНМУ, техніки безпеки на практичних заняттях.
Інструктаж з техніки безпеки, безпеки поводження у спеціалізованих відділеннях
проводиться на першому практичному занятті викладачем. Проведення інструктажу
реєструється в Журналі інструктажу з техніки безпеки. Студент, який не пройшов
інструктаж, не допускається до практичних занять.
Вимоги щодо підготовки до практичних занять. Студент повинен бути підготовленим до
практичного заняття, тестові завдання до поточної теми мають бути розв’язані у робочому
зошиті, схеми та таблиці заповнені (якщо передбачені завданням).

На заняття слід приходити вчасно, без запізнення. Студент, який запізнився більше, ніж на
10 хвилин на заняття, не допускається до останнього і повинен його відпрацювати в
установленому порядку.
На практичних заняттях студент має бути одягнений в робочу форму (медичний халат,
шапочка). Студенти, які не мають робочої форми, не допускаються до заняття.
Студент повинен дотримуватись правил безпеки на практичних заняттях та під час
знаходження у приміщеннях кафедри та базових клінічних відділень.
Під час обговорення теоретичних питань студенти мають демонструвати толерантність,
ввічливість та повагу до своїх колег та викладача; при виконанні практичних завдань робоче
місце має зберігатись у порядку та бути прибраним після виконання практичної роботи.
Використання мобільних телефонів та інших електронних девайсів. Використання
мобільних телефонів та інших електронних пристроїв на занятті допускається тільки під час
електронного тестування або опитування.
Академічна доброчесність. Під час вивчення дисципліни студент має керуватись Кодексом
академічної доброчесності ВНМУ ім.М.І.Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ загальна
інформація/ Основні документи/ Кодекс академічної доброчесності). При порушенні норм
академічної доброчесності під час поточного та підсумкових контролів студент отримує
оцінку «2» та повинен її відпрацювати своєму викладачу в установленому порядку протягом
двох тижнів після отриманої незадовільної оцінки.
Пропуски занять. Пропущені заняття відпрацьовуються в порядку, установленому в
Положенні про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи) у час, визначений
графіком відпрацювань (опублікований на сайті кафедри https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра
психіатрії, наркології та психотерапії#) черговому викладачу (у випадку дистанційного
навчання – своєму викладачу у заздалегідь узгоджений час у комбінованій формі
усно/письмовій формі). Для відпрацювання пропущеного заняття студент має надати
заповнений протокол робочого зошиту з відповідної теми, пройти тестування та письмово чи
усно відповісти на питання до теми заняття.
Порядок допуску до підсумкового контролю з дисципліни наведений в Положенні про
організацію
освітнього
процесу
у
ВНМУ
ім.М.І.Пирогова
(посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи). До підсумкового
контролю допускаються студенти, які не мають пропущених невідпрацьованих практичних
занять та отримали середню традиційну оцінку не менше «3».
Додаткові індивідуальні бали. Індивідуальні бали з дисципліни студент може отримати за
індивідуальну роботу, обсяг якої оприлюднений на сайті кафедри в навчально-методичних
матеріалах дисципліни, кількість балів визначається за результатами ІРС згідно Положенню
про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Вирішення конфліктних питань. При виникненні непорозумінь та претензій до викладача
через якість надання освітніх послуг, оцінювання знань та інших конфліктних ситуацій,
студент повинен подати спершу повідомити про свої претензії викладача. Якщо конфліктне
питання не вирішено, то студент має право подати звернення до завідувача кафедри згідно
Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім.М.І.Пирогова
(https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Політика в умовах дистанційного навчання. Порядок дистанційного навчання
регулюється Положенням про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ
ім.М.І.Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Основними навчальними платформами для проведення навчальних занять є Microsoft Team,
Google Meets. Порядок проведення практичних занять та лекцій, відпрацювань та
консультацій під час дистанційного навчання оприлюднюється на веб-сторінці кафедри
(https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра психіатрії, наркології та психотерапії/ Студенту або
https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра психіатрії, наркології та психотерапії / Новини).
Зворотній зв’язок з викладачем здійснюється через месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp)
або електронну пошту (на вибір викладача) в робочий час.

8. Навчальні ресурси:
1. Навчально-методичне забезпечення дисципліни оприлюднено на сайті кафедри.
Маршрут отримання матеріалів https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра психіатрії,
наркології та психотерапії / Студенту.
2. Розклад та розподіл груп по викладачам опублікований на веб-сторінці
кафедри ((https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра психіатрії, наркології та психотерапії
/ Студенту).
3. Питання до підсумкового контролю дисципліни опубліковані на веб-сторінці
кафедри ((https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра психіатрії, наркології та психотерапії
/ Студенту).

Силабус з дисципліни «Психіатрія, наркологія» обговорено та затверджено на засіданні
кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО (протокол №2, від
«28»_вересня_2021 року
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