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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою дисципліни «Основи неврології та психіатрії 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). 
Викладання курсу передбачає читання лекцій та проведення практичних занять 

та спрямоване на активізацію самостійної роботи студентів щодо вивчення науково-
практичної та наукової літератури з неврології та психіатрії, роботі в мережі Інтернет 

тощо. 
Завдання: 
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). 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

Знати: 
- історію формування психіатричного знання; 
- основні принципи сучасної класифікації психічних розладів; 
- основні чинники етіопатогенезу психічних розладів; 
- основні форми невротичних розладів. Співвідношення понять симптом, 

синдром, нозоформа; 
- особливості соматичних порушень при неврозах; 
- основні форми ендогенних психічних розладів; 
- психічні порушення при черепно-мозкових травмах та інтоксикаціях різного 

ґенезу. 
Вміти: 
- виявити ознаки психічного захворювання; 
- орієнтуватися в класифікації МКХ-10; 
- відібрати методи для диференційної діагностики невротичних розладів; 
- користуватися спеціальною та довідковою літературою із зазначених питань; 
- диференціювати різні форми невротичних розладів.

2. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 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 
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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. 

Модуль 2. Основи неврозології 
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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. 
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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.  
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3. Рекомендована література 

Базова 
1. Клиническая психиатрия: Справ, пособие : / Н.Е. Бачерников, К.В. Михайлова, 

В.Л. Гавенко и др. . - К. : Здоров'я, 1989 . - 512 с 

2. 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.) 

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

Лакосина, Андрей Евгеньевич Личко и Иван Сергеевич Сергеев . - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - М. : МЕДпресс-информ, 2002 . - 566 с. - Библиогр.: с.554-557. 

4. Психологія. Медична психологія. Психіатрія (термінологія): / Уклад. Ігор Іванович 

Кутько, Микола Іванович Пилипенко, Анатолій Якович Циганенко и інш. . - X. : 
НДІ медичної радіології ім. С.П. Григор'єва, 1996 . - 314 с. 

5. Карвасарский Б.Д. Неврозы. - М.: Медицина, 1990. 

6. Кирпиченко А.А. Психиатрия : / А.А. Кирпиченко , 2001. 

7. Коркина М. В. Психиатрия : учебник для вузов : / Мария Васильевна Коркина, 

Надежда Дмитриевна Лакосина и Андрей Евгеньевич Личко . - М. : Медицина, 

1995 . - 607 с. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов) Библиогр.: 

с.598-600. 

8. Лакосина Н. Д. Медицинская психология : / Надежда Дмитриевна Лакосина . - 2-е 

изд.,перераб.и доп.. - М. : Медицина, 1984 . - 272 с. 

9. Каменецкий Д. А. Неврозология и психотерапия : Учеб.пособие : / Давид 

Александрович Каменецкий . - М. : Гелиос АРВ, 2001 . - 384 с. - (Практика доктора 

Каменецкого) Библиогр.:с.372-382. 

Ю.Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. - М.: Медпресс- 
информ. - 2000. - 592 ст. 

П.Старшенабум Г.В. психосоматика и психотерапия: Исцеление души и тела. - М.: 

Изд-во Института психотерапии, 2005. - 495 с. 

12. Фрейд 3. Введение в психоанализ. 

13. Хорни К. Психология женщины. - М.: академический проект, 2007. - 240 с. 

14. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. - М. : Апрель пресс, 2006. - 576 с. 
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Допоміжна 
1. Судебная психиатрия: Руководство для врачей : , 1988 . - 400 с. 

2. Детская психиатрия: Учебник : / Нина Викторовна Александрова, Марина 

Петровна Билецкая, Нина Леонидовна Васильева и Виктор Глебович 

Вахарловский ; Под ред. Э.Г. Эйдемиллер . - СПб.; М.; X.; Минск : Питер, 

2005 . - 1120 с. 

3. Кузнецов В.М. Психіатрія : Навч.посібник для лікарів-інтернів і курсантів 

ін-тів удоскон.лікарів : / В.М. Кузнецов и Володимир Мечиславович 

Чернявський . - К. : Здоров'я, 1993 . - 343 с. - 

4. Психіатрія : Підручник : / Олександр Костянтинович Напрєєнко, І.Й. 

Влох, О.З. Голубков и А.О. Двірський . - К. : Здоров'я, 2001 . - 582 с. 

5. Серикова О. И. Экспертиза психически больных : Учеб.-метод, пособие к 

практ. занятиям по курсу "Психиатрия и наркология" для студентов 4 

курса фундамент, медицины : / Ольга Ивановна Серикова, Ольга 

Вячеславовна Скрынник и Харьковский национальный университет им. 

В.Н. Каразина . - X. : Издательство ХНУ им. В.Н. Каразина, 2004 . - 35 с. - 
(Методическая литература) Библиогр.: с.35. 

6. Халмурадов Б. Д. Судова психіатрія: основні терміни та поняття : 

навчальний посібник-довідник для вузів : / Батир Данатарович 
Халмурадов и О.Г. Швачко . - К. : Центр навчальної літератури, 2006 . - 
77 с. - Бібліогр.: с.76. 

15. Інформаційні ресурси 
1. www.koob.ru 
2. www.psylib.ru 
3. www.psycliiatry.ru

http://www.koob.ru/
http://www.psylib.ru/
http://www.psycliiatry.ru/
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Додаток 1 

Варіанти контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання) 

Варіант 1. 
1. Класифікація та визначання порушеннь відчуттів: гіперестезії, гіпестезії, 

анестезії, сенестопатії. 
2. Клініка, діагностика, лікування алкоголізму, його критерії, наркоманічний 

синдром при алкоголізмі. 

Варіант 2. 
1. Класифікація та визначання порушеннь сприймань: ілюзії, психосенсорні 

розлади, галюцинації. 
2. Клініка, діагностика, лікування неврастенії. 

Варіант 3. 
1. Класифікація та визначення порушень пам'яті 
2. Клініка, діагностика, лікування обсесивно-компульсивного розладу. 

Варіант 4. 
1. Класифікація та визначення порушеннь мислення та інтелекту 
2. Клініка, діагностика, лікування дисоціативних розладів 

Варіант 5. 
1. Класифікація та визначення порушень емоцій 
2. Клініка, діагностика, лікування шизофренії. 

Варіант 6. 
1. Класифікація та визначення порушень ефекторної сфери 
2. Клініка, діагностика, лікування маніакально-депресивного психозу. 

Циклотимія. 

Варіант 7. 
1. Синдроми пригнічення та потьмарення свідомості 
2. Клініка, діагностика, лікування первинної (генуїнної) та вторинної 

(симптоматичної) епілепсії. Пароксизм, його клінічна характеристика. 

Варіант 8. 
1. Межові непсихотичні синдроми: астенічний, невротичні (неврастенічний, 

обсесивно-фобічний, дисморфофобічний, істеричний), депресивні, 

іпохондричні, соматоформні. 
2. Причини олігофренії та класифікація за етіологічними ознаками. Клініка, 

діагностика, лікування, експертиза, реабілітація при олігофреніях. Організація 

навчально-виховного та трудового процесу при олігофренії. 
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Варіант 9. 
1. Психотичні синдроми: депресивні, маніакальні, параноїдні, паранойяльні, 

дісморфоманічні, кататонічні, гебефренічні, деліріозні, онейроїдні, аментивні, 

астенічної сплутаності свідомості, сутінкового стану свідомості, галюциноза. 
2. Клініка, діагностика, лікування розладів особистості у дорослих. 

Варіант 10. 
1. Дефектно-органічні синдроми: психоорганічні, олігофренії, деменції, 

психічного маразма. 
2. Психосоматичні захворювання. Клініка, діагностика, лікування 


