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кафедри психології та соціальної роботи 
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E-mail викладача btuncvik.nataliya@gmail.com 
Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС, 90 годин 
Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 
Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 
каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи неврології та психіатрії» є 

вивчення погіршення стану нервово-психічного здоров’я населення України. Соціально-
економічна нестабільність призводить до кількісних та якісних змін структури нервово-
психічної захворюваності населення. Ця нестабільність спричинює негативний вплив на 

кількість деструктивно-дестабілізуючих та соціально зумовлених стресогенних чинників, а 

також зростанням психічної та неврологічної патології в населення, підростаючого 

покоління. 
Крім того, зростає відсоток цереброваскулярних, вірусних уражень центральної 

нервової системи, пухлин, кількість випадків девіантної і соціально небезпечної поведінки, 

суїцидів, поширення алкоголізму, токсикоманії та наркоманії серед молоді, що 

негативно впливає на репродуктивну функцію нації. 
У сучасних умовах дуже важливо майбутнім психологам мати знання та навички, 

необхідні для кваліфікованого клінічного консультування пацієнтів, обґрунтування 

діагнозу, виконання лікувальних маніпуляцій, проведення диспансерних та профілактичних 

заходів,під супервізією лікаря.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовний модуль 1. Нервові хвороби 
 Змістовний модуль 2. Психічні хвороби 
У ході вивчення   дисципліни «Основи неврології та психіатрії» вивчається 

навчальна програма адаптована до Міжнародної кваліфікації хвороб десятого перегляду. 

Вона передбачає ознайомлення студентів з етіопатогенезом, симптоматикою, 

діагностикою, лікуванням, профілактикою нервово-психічних захворювань, вироблення 

навичок до самостійної роботи. Забезпечує зв’язок із сумісними дисциплінами, 

навчання студентів повинні стимулювати професійну творчість, готовність приймати 

нестандартні рішення . Студенти мають бути поінформовані про: 
⎯ нові нормативні документи МОЗ України та Міністерства науки і освіти України; 
⎯ нові досягнення в галузі нервової та психічної патології; 
⎯ охорону праці на робочому місці в разі виявлення неврологічних або психічних 

розладів . 
3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи неврології та психіатрії »  
полягає у тому, щоб під час викладання теоретичного матеріалу  використовували  



наочні засоби, таблиці, муляжі, діафільми, слайди, кінофільми та ін.Практичні заняття  
та консультації мають проводитись у спеціалізованих стаціонарах. 

Бажано використовувати на заняттях проблемно-ситуаційні задачі, тестовий 

контроль, ділові ігри, особливо за відсутності тематичних хворих, щоб сформувати 

стійкі уміння та навички проведення психологічної консультації, шляхом 

систематичного засвоєння основних питань по теорії і практиці психологічного 

консультування у клініці.. У результаті вивчення даної дисципліни студенти 

оволодівають наступними знаннями:  
- основні поняття  та терміни курсу;  
- етапи психологічного консультування та психологічної корекції у клініці; 
-  взаємозв’язок процедур і технік у співвідношенні з етапами консультативного  та 

корекційного процесу;  
- види впливу і його застосування у рамках психологічного консультування та 

корекції, а також оволодівають практичними навичками надання 

консультативної, корекційної,  психологічної допомоги клієнтам. 
       Головна мета полягає в тому, щоби студенти  отримали уявлення  про основні 

питання, що виникають у процесі вивчення курсу. 
Основними цілями вивчення дисципліни «Основи неврології та психіатрії » - є 

стрімкий розвиток неврології та психіатрії, проведення бесіди із  хворими у 

стаціонарі під час практики, для виявлення симптоматики порушень психіки. Огляд 

хворих з різними типами перебігу шизофренії та різними формами клінічної 

симптоматики. Ознайомлення з дефектами психіки й наслідками хвороби. Засоби 

впливу в разі відмови хворих від їжі (переконання, призначення засобів, що 

збуджують апетит, барбамілкофеїнове розгальмування, годування через 

зонд).Методи зняття психомоторного збудження. Робота медичного персоналу в 

палаті спостереження. Форми трудотерапії. Поняття про циклотимію. Огляд хворих 

на маніакально-депресивний біполярний психоз, під супервізією психіатра. 

Особливості догляду за ними. Правила ведення щоденника нагляду. Заповнення 

документації. Ознайомлення з основними принципами й методами обстеження 

психічно хворих. Демонстрація хворих з різною психічною патологією. Нагляд і 

спостереження за поведінкою та висловлюваннями психічно хворих, правильний 

запис їх у журналі спостереження. Особливості нагляду за хворими з порушеною 

свідомістю, депресивним станом (суїцид), делірієм, деменцією тощо. Охорона праці в  

психоневрологічному  диспансері. Ознайомлення з основними принципами догляду, 

нагляду та лікування хворих. Особливості догляду. Запобігання агресивним діям 

хворих, суїцидальним вчинкам. Ознайомлення з основними відділеннями та 

структурою психоневрологічної лікарні і диспансеру.  Диспансерне спостереження за 

психічно хворими, наркоманами та хворими на алкоголізм. 

4. Результати навчання (компетентності) 
Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 
                  знати: 

⎯ основні положення функціональної анатомії та фізіології нервової системи; 
⎯ організаційні принципи надання психоневрологічної допомоги населенню; 
⎯ етіологію, клінічні ознаки, профілактику найпоширеніших нервових і психічних 

хвороб; 
⎯ особливості консультування хворих на нервові та психічні хвороби. 
⎯ основи етики, деонтології в неврології та психіатрії. Основи психотерапії та 

психопрофілактики. 
                   вміти: 

⎯ надавати консультацію неврологічного та психіатричного хворого,під 



супервізією психіатра; 
⎯ визначити основну неврологічну та психопатологічну симптоматику, знаючи про                

попередньо поставлений діагноз; 
⎯ надати долікарську невідкладну допомогу; 
⎯ виявляти зміни в психічній діяльності, поведінці хворих; 
⎯ вести журнал спостережень за психічно хворими; 
⎯ запобігати суїцидальним та агресивним діям хворих. 

5. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 28 
семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 20 

самостійна робота 42 
Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Обов’язкова / 
вибіркова 

6 053 Психологія 3 вибіркова 
Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 
лекції заняття сам. роб. 

          Модуль І. Нервові хвороби 

Тема1. Функціональна анатомія та патологія центральної 

й периферійної нервової системи. 
1  2 

Тема 2. Загальна симптоматика нервових хвороб. 1 2 2 
Тема 3. Основні принципи обстеження. 1 2 2 
Тема 4. Охорона праці в галузі 1 2 2 
Тема 5. Хвороби периферійної нервової системи 1 2 2 
Тема 6. Інфекційні хвороби нервової системи 1 2 2 
Тема 7. Судинні хвороби центральної нервової системи 2 1 2 
Тема 8. Об’ємні процеси центральної нервової системи. 2 1 2 
Тема 9. Травми центральної нервової системи 2  2 
Тема 10. Спадково-дегенеративні хвороби нервової та 

м’язової систем 
2 2 2 

Модуль ІІ. Психічні хвороби 
Тема 11. Загальна психопатологія та основні методи 

консультування психічно хворих. 
2      1 2 

Тема 12. Основні принципи догляду, нагляду й лікування 

психічно хворих 
2 1 2 

Тема 13. Організація психіатричної допомоги 2 1 2 
Тема 14. Розлади психічної діяльності при інфекційних та 

соматичних хворобах. 
2 1 4 

Тема 15. Шизофренія. Маніакально-депресивний психоз 2 1 2 
Тема 16. Основи наркології. Алкоголізм. Наркоманія. 

Куріння. Медикаментозні психози 
2  

 
4 

Тема 17. Епілепсія. Олігофренія 1  2 
Тема 18. Психогенні хвороби. Психопатії 1  4 

ЗАГ.: 28 20 42 



6. Система оцінювання навчальної дисципліни 
Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із основи неврології та 
психіатрії:  

1) характер володіння знаннями з основи неврології та 
психіатрії(рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, 
повнота і точність знань); 

2) з місцем і роллю галузі сучасної неврології та психіатріїї , 
практики та постановки психологічного діагнозу; 

       3)  з психологічним  інструментарієм та особливостями його 
застосування у різних сферах діяльності клінічного психолога; 
      4) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці; 

  5) предмет і завдання психологічної корекції, як наукової 

технології,  професійно - етичні принципи в консультуванні. 
Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 

відповідь, так і за доповнення. 
A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 

без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 
Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 



та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 
Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 
Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 
- повага до колег, 
- толерантність до інших та їхнього досвіду,  
- сприйнятливість та неупередженість, 
- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 
- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 
- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 
- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів / - ок 

очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  
Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 
7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 
Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 
Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 
Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  
      Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  
8. Рекомендована література 

Основна: 
1. Бітенський В.С., Абрамов В.А. та ін 
2. Брагін Р.Б.- Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних 

речовин.- Харків:   Оберіг, 2013. Гавенко В.Л., 
3. Васьківська С.В.- Психологічне консультування: Навчальний посібник.- 

К.:Четверта хвиля, 2014. 
4. Григоров І.А., Соколова Л.І.-Неврологія. Підручник- К.: ВСВ  Медицина, 2014. 
5. Пріб Г.А.- Соціальна психіатрія і наркологія : навчальний посібник.- К. : ІПК 

ДСЗУ, – 2016. 
6. Сонник Г.,Напреєнко О.- Психіатрія і наркологія.Підручник 



Додаткова: 
7. Вінничук С.М., Дубенко Є.Г. Нервові хвороби. — К.: Здоров’я, 2011. 
8. Драчова З.М, Блейхер В.М., Крук І.В. Нервові та психічні хвороби. — К.: Вища 

шк., 2012. 
9. Морозов Г.В., Ромасенко В.А. Нервові і психічні хвороби. — М.: Медицина, 

2011. 
10. Чабан О.С. Медсестринство в психіатрії. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. 

Дельта В.О., Весельський І.Ш. Догляд за хворими в неврологічному стаціонарі. 

— К.: Здоров’я, 2012. 
Дунаєвський Л.В., Лебедєва Б.А. Психічні порушення та догляд за хворими. — 

М.: Медицина, 2011. 
11. Шкробот С.І. Нервові хвороби. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. 

 
 

Викладач _________________  
 


