
МК1 
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 

МК2 
 
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. 
З 5. 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. 

 


