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Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Психіатрична пропедевтика» складено 

відповідно до освітньо-професійної програми Клінічна психологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   3,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - екзамен 

Опис навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Психіатрична 

пропедевтика» 

 

Лекції: 18 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 8 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

4 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

60 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

10 год.  

Семестр: ІІІ  

 

Індивідуальне 

завдання:  

виконати письмову 

роботу, присвячену 

аналізу різних 

психопатологічних 

станів та розладів, 

використовуючи 

конкретні випадки, які 

описані в сучасній 

літературі  

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

3,0 (90)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

усний екзамен 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Мета навчальної дисципліни – формування знань та практичних 

навичок роботи з людьми, які страждають на розлади психіки та поведінки. 

Знання, уміння й навички, отримані при проходженні курсу, сприяють 

глибшому розумінню змісту й процедури надання допомоги хворим на психічні 

розлади.. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “Психіатрична пропедевтика” 

полягають у формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: 

здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю 

умов і вимог. А також таких загальних компетентностей: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

8. Здатність розробляти та управляти проектами. 

Фахових компетентностей: 

1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування 

2. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної 

практичної діяльності. 

3. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

4. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

5. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

6. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

7. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики 

та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

8. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

9. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі 

психологічної діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням 

сучасних наукових методів. 
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10. Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та адекватно 

обирати релевантну актуальним завданням психологічної практики  

11. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки у 

нормі та патології у контексті визначення та розв’язання професійних 

завдань. 

12. Вміти розробляти стратегію та дизайн  дослідження та/або розв’язання 

актуальної наукової/практичної проблеми у галузі клінічної 

психології. 

13. Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з 

представниками суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними 

працівниками, соціальними педагогами тощо). 

 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

знати: 

- методологічні принципи та основні напрями досліджень в психіатрії; 

- закономірності та механізми розвитку психічних хвороб; 

- знати структуру та завдання підрозділів психіатричної служби; 

- знати показання до застосування різних варіантів психіатричної 

допомоги; 

- знати етичні, законодавчі та процесуальні аспекти надання психіатричної 

допомоги; 

- знати сучасну структуру, основні завдання та методи їх досягнення 

психіатричної служби України 

вміти: 

- застосовувати отримані знання з психіатричної деонтології на практиці; 

- провести аналіз отриманих результатів патопсихологічного та клінічно-

психіатричного дослідження; 

- підібрати адекватні методи проведення клінічної бесіди з хворим на 

розлади психіки та поведінки 

 

                   2. Структура навчальної дисципліни 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Загальні питання клінічної психології 

1 Предмет та завдання 

пропедевтики психічних 

хвороб.  Структура 

психіатричної служби 

України та нормативно-

правова база її 

функціонування 

10 4 4   6 

2 Деонтологія в психіатрії. 

Робота з хворими та їх 

законними представниками 

12 4 2 2  8 

3 Пропедевтика загальних 

ознак психічних хвороб 

8 2 2   6 
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4 Пропедевтика розладів 

психіки та поведінки 

внаслідок органічного 

ураження головного мозку 

12 4 2 2  8 

5 Пропедевтика розладів 

психіки та поведінки 

внаслідок вживання 

психоактивних речовин 

10 4 4   6 

6 Пропедевтика ендогенних 

психотичних розладів 

12 4 2 2  8 

7 Пропедевтика розладів 

особистості у дорослих, 

розумової відсталості та 

невротичних розладів. 

12 4 2 2  8 

8 Індивідуальне завдання 14 4   4 10 

 Всього годин 90 30 18 8 4 60 

 Екзамен - усний       

 

Індивідуальне завдання 

На основі конкретних випадків, описаних в спеціальній літературі, 

виконати письмову роботу, присвячену аналізу різних психопатологічних 

станів та розладів. 

 

3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність 

(навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, іспит, індивідуальні 

завдання, питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, іспит. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання. Семестрова атестація проводиться у 
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вигляді екзамену. Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-

бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка 

ECTS 

Національна оцінка 

90-100 А  Відмінно 

82-89 В Дуже добре (вище 

середнього рівня з 

кількома помилками) 

74-81 С Добре (в загальному 

правильна робота з 

певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 D Задовільно (непогано, 

але зі значною кількістю 

недоліків) 

60-63 Е Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 FX Незадовільно (із 

можливістю повторного 

складання) 

1-34 F Незадовільно (із 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

 

5.Питання до іспиту 

(здобувачу необхідно повністю розкрити клінічну картину психічного розладу) 

 

1. Шизофренія. Визначення поняття. 

2. Клінічні прояви. 

3. Клінічні форми: проста, параноїдна, кататонічна, гебефренічна.  

4. Типи перебігу хвороби: безперервно-прогредієнтний, приступоподібно-

прогредієнтний, рекурентний 

5. Поняття дефекту  

6. Маніакально-депресивний психоз. Клінічні прояви маніакальної та 

депресивної фаз. Інтермісія. Варианти перебігу 

7. Сомато-вегетативні еквіваленти ендогенної депресії, тріада Протопопова. 

Циклотимія. Гіпоманії. Субдепресії. 

8. Маскована депресія, її соматовегетативні та психопатологічні ознаки.  

9. Епілептична патологія. Визначення епілепсії, її поширеність.  

10. Поняття про епілептичну реакцію, симптоматичну епілепсію, епілептичну 

хворобу. Етіологія та патогенез епілепсії.  

11. Класифікація епілептичних пароксизмів.  

12. Зміни особистості у хворих на епілепсію.  

13. Соматогенні психічні розлади.  
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14. Діагностичні критерії судинних психозів.  

15. Атрофічні та сенільні деменції – хвороба Альцгеймера, Піка. 

16. Загальна характеристика психогенних захворювань Визначення поняття.  

17. Класичне вчення про психогенії. Емоційний стрес та психічна травма.  

18. Класифікація психогеній.  

19. Реактивні психози. Загальна характеристика. 

20. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Визначення поняття.  

21. Причини ПТСР. Клінічні особливості: емоційна відчуженість, заціпеніння 

почуттів і уникнення стимулів, що могли б викликати спогади про травму. 

Порушення соціального функціонування. Тенденції суїцидальні та до 

зловживання психоактивними речовинами.  

22. Неврастенія.  

23. Обсесивно-компульсивний (ананкастичний) розлад: переважно нав’язливі 

думки та роздуми, переважно компульсивні дії (нав’язливі ритуали), інші 

обсесивно-компульсивні розлади (нав’язливі емоції, рухи, спогади та ін.).  

24. Визначення поняття олігофренія. Розповсюдженість. Етіологія та 

патогенетичні механізми формування розумової відсталості. 

25. Класифікація олігофренії. Ступені та клінічні форми олігофренії: легка 

розумова відсталість (дебільність), помірна та важка розумова відсталість 

(імбецільність) , глибока розумова відсталість (ідіотія).  

26. Межова розумова відсталість та психофізичний інфантілізм.  

27. Психопатії, визначення поняття. 

28. Клінічні форми психопатії. 

29. Акцентуації характеру (типологія Лічко), акцентуйовані особистості 

(типологія за Леонгардом). 

30. Різновиди деменцій. 

 

 

6. Рекомендована література 

Основна:  

1. Психіатрія та наркологія/ Під ред. проф. О.К. Напреєнка. К.:Здоров’я, 

2000. С.228-245. 

2. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. М.: Медицина, 

1995. С.363-377.  

3. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. М.: 

Медицина, 2000. 496 с. 

4. Гавенко В.Л. Пропедевтика психиатрии: учебное пособие для 

студентов медицинских ВУЗов и врачей-интернов. Х: ХГМУ, 2002. 

176 с. 

5. Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика. М.: Медицина, 2016. 

496 с.  

6. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. М., 2007. 

7. Психіатрія (клініко-діагностичний алгоритми): Навчально-методичний 

посібник /За ред.д.м.н. проф.Л.М. Юр’євої. Д.: АРТ-ПРЕС, 2002. 168 с. 

8. Закон України «Про психіатричну допомогу». К.:Сфера, 2000. 50 с. 
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9. Юрьева Л.Н. История та культура: Психические и поведенческие 

расстройства. К.: Сфера, 2002. 314 с. 

 

Додаткові:   

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по 

психодиагностике. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 518 с. 

2. Психодиагностика: теория и практика. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1986. 

207 с. 
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Додаткові ресурси. 

Інформаційні ресурси 

- http://www.psychiatry.ua/books/ 

-Стандарти медичної допомоги України 

(http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards) 

- Medscape from WebMD http://www.medscape.com 

- National Guideline Clearinghouse https://www.guideline.gov/ 

 


