
 

 
 

 

 

 



                



 

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
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Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
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денна форма навчання 
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Модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування):223 «Акушерська 

справа» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 
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науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 
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7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –   
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Молодший спеціаліст 

 17 год. 
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Самостійна робота 

25 год. 
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завдання: - 
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Мета та завдання навчальної дисципліни. 

 
Мета  полягає в тому, щоб студенти стоматологи вивчили основи предметів 

неврології ,психіатрії та наркології захворювання клініку та симптоматику. Щоби мати 

уміння та знання  для застосування у стоматологічні галузі. Підтримувати здоров'я, 

запобігати захворюванню, сприяти поліпшенню стану, видужанню та відновленню 

здоров'я пацієнта.  

 
Завдання підготовки студентів за спеціальністю Акушерська справа передбачає 

оволодіння основами клінічного мислення, засвоєння вміння оцінювати стан пацієнта, 

досконале оволодіння технікою поведінки при обслуговувані пацієнтів, орієнтуватися в 

патології нервової системи, вибрати правильну тактику при  наданні невідкладної 

долікарської допомоги в психіатрії та наркології, проводити профілактичні заходи, 

пропагувати здоровий спосіб життя у своїй галузі. 

 

 Після вивчення дисципліни студент повинен знати : 

 систему організації психіатричної та наркологічної допомоги 

 роль і місце психіатрії та наркології серед інших наук медичної галузі 

 анатомо-фізіологічні особливості нервової системи та основи вищої нервової 

діяльності 

 роль психіки в діяльності організму 

 сучасні клінічні дані про нозологічні форми психічних захворювань 

 основні та додаткові методи обстеження психічних хворих 

 принципи лікування пацієнтів психіатричного та наркологічного профілю 

 основні аспекти спостереження та догляду за пацієнтами з психічною патологією 

на ранніх стадіях їх розвитку 

 основи надання долікарської медичної допомоги при гострих і хронічних 

психічних порушеннях, первинної і вторинної профілактики рецидивів 

 соціально-реадаптаційні, трудові аспекти та норми захисту прав та інтересів 

психічно хворих 

 основні законодавчі акти та нормативні документи, що стосуються пацієнтів з 

психічними хворобами 

 принципи медичної етики та деонтології 

 

Студент повинен вміти: 

 застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його 

потреби 

 здійснювати медсестринський процес у психіатрії та наркології 

 документувати всі етапи медсестринського процесу 

 володіти навичками спілкування з пацієнтами 

 вести спостереження за пацієнтом та оцінювати його результати 

             надавати долікарську допомогу 

 володіти навичками міжособового спілкування  

 проводити психотерапевтичні заходи 

 вирішувати деонтологічні завдання, пов'язані з професійною діяльністю 

 

 

 

 



ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. 

Змістовий модуль 1. 

 

Тема1. Основні принципи обстеження неврологічних хворих 

Тема2. Судинні захворювання головного та спинного мозку об’ємні процеси ЦНС 

Тема 3. Травми центральної системи інтоксикації нервової системи. 

Тема4 .Хвороби периферичної нервової хвороби. Інфекційні хвороби нервової системи  

Тема 5. Лікування неврологічних хворих 

 

Змістовний модуль ІІ 

Тема1. Основні принципи догляду та лікування в умовах стаціонару і психоневрологічного 

диспансеру. Організація  психоневрологічної  допомоги. Види лікувального режиму. 

Тема 2. Розлади психічної діяльності за наявності інфекційних і соматичних хвороб. Психози  

 

Тема 3. Шизофренія, Маніакально-депресивний психоз 

 

Тема 4. Епілепсія . Олігофренії . Психогені психопатії. 

 

Тема 5 Психогенні хвороби. Невротичні розлади. Неврози. Неврастенії. 

  Істерії. Психопатії. Основні питання дитячої психіатрії. Церебральний атеросклероз. 

Інволюційні психози Психози сенільного  і    пресенільного віку. 

 
 

Тема 6. Передменструальний синдром. Післяпологові психози. Порушення психіки підчас клімаксу  . 

Тема 7.Проблеми пацієнтів з алкоголізмом алкогольним психозом. 

Клінічні прояви та лікувальні аспекти 

 

Тема 8. Проблеми пацієнтів з наркоманією . Токсикоманія. 

Тютюнопаління . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура навчальної дисципліни 



 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 

у тому числі 

л п 
ла

б 
інд с.р. 

       

 

Змістовий модуль 1. 

 

Тема1. Основні принципи обстеження 

неврологічних хворих 6 2 2   2 

Тема2. Судинні захворювання головного та 

спинного мозку об’ємні процеси ЦНС  
4  2   2 

Тема 3. Травми центральної системи інтоксикації 

нервової системи.  6 2 2   2 

Тема4. Хвороби периферичної нервової хвороби. 

Інфекційні хвороби нервової системи  6 2 2   2 

Тема5.Лікування неврологічних хворих 4  2   2 

 

Змістовний модуль ІІ 

 

Тема1. Основні принципи догляду та лікування в 
умовах стаціонару і психоневрологічного 

диспансеру. Організація  психоневрологічної  

допомоги. Види лікувального режиму.  

8 2 2   4 

Тема2. Розлади психічної діяльності за наявності 
інфекційних і соматичних хвороб. Психози 

 
6 2 2   2 

Тема3. Шизофренія, Маніакально-депресивний 

психоз 

 

4  2   2 

Тема4. Епілепсія . Олігофренії . Психогені 
психопатії. 

5 2 2   2 

Тема 5. Психогенні хвороби. Невротичні розлади. 

Неврози. Неврастенії. 
  Істерії. Психопатії. Основні питання дитячої 

психіатрії. Церебральний атеросклероз. 

Інволюційні психози Психози сенільного  і    

пресенільного віку. 
 

 

4  2   2 

Тема6. Передменструальний синдром. 
Післяпологові психози. Порушення психіки підчас 

клімаксу  . 

 
6 

2 2   2 

Тема7.Проблеми пацієнтів з алкоголізмом 

алкогольним психозом. 
Клінічні прояви та лікувальні аспекти 

 

6 2 2   1 

Тема8.Проблеми пацієнтів з наркоманією . 

Токсикоманія. 
Тютюнопаління . 

 

6 1 2   2 

Усього годин 68 17 26   25 



Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

   

1 

 

 

Тема1 . Історія розвитку неврології як науки . Функціональна анатомія та 

фізіологія нервової системи . Загальна симптоматика нервових хвороб . 

Основні принципи обстеження,діагностика та лікування хвороб 

неврологічного профілю. Догляд та нагляд за неврологічними хворими. 

 

 

 

2 

2 

 

 

Тема2. Порушення мозкового кровообігу ,мозковий інсульт .   Етіологія , 

клініка, діагностика,лікування Обміні процеси ЦНС . 

Травми головного та спинного мозку . 

 

2 

3 
Тема 3. Хвороби периферичної нервової системи. Інфекційні хвороби нервової 

системи. 
2 

4 
Тема 4 .  Демієлінізуючі захворювання  нервової системи.   Спадково дегенеративні 

захворювання . Хвороби нервової системи в новонароджених . 
2 

5 

Тема5 . Проблеми пацієнтів із шизофренією, маніакально-депресивним 

психозом (МДП) 

 

 

2 

6 

 

Тема6.  Олігофренія  розумова відсталість. Епілептична хвороб.  Причини, 

клініка ,Експертиза 

 

2 

7 

Тема7. Передменструальний синдром. Післяпологові психози. Порушення 

психіки підчас клімаксу  . 

 

 

2 

 

8 

Тема 8. Проблеми пацієнтів з алкоголізмом алкогольним психозом. 

Клінічні прояви та лікувальні аспекти. 

 

2 

9 
Тема 9. Проблеми пацієнтів з наркоманією . Токсикоманія. 

Тютюнопаління. 
1 

 Усього годин 17 



 

 

 

 Теми практичних занять 

 

 
№ з/п Тема 

 

Кількість 

годин 

Змістовний модуль ІІ 

1 Тема1. Основні принципи обстеження неврологічних хворих 2 

2 Тема2. Судинні захворювання головного та спинного мозку об’ємні процеси ЦНС  2 

3 Тема 3. Травми центральної системи інтоксикації нервової системи.  3 

4 Тема4 .Хвороби периферичної нервової хвороби. Інфекційні хвороби нервової 

системи  

2 

5 Тема 5 .Лікування неврологічних хворих 
 

2 

 

Змістовний модуль  ІІ 

1 Тема1. Основні принципи догляду та лікування в умовах стаціонару і 

психоневрологічного диспансеру. Організація  психоневрологічної  допомоги. Види 

лікувального режиму.  

4 

2 Тема2. Розлади психічної діяльності за наявності інфекційних і соматичних хвороб. 

Психози 

 

2 

3 Тема3. Шизофренія, Маніакально-депресивний психоз 

 

2 

4 Тема4. Епілепсія . Олігофренії . Психогені психопатії. 2 

5 Тема 5. Психогенні хвороби. Невротичні розлади. Неврози. Неврастенії. 

  Істерії. Психопатії. Основні питання дитячої психіатрії. Церебральний 

атеросклероз. Інволюційні психози Психози сенільного  і    пресенільного 

віку. 

 
 

 

6 Тема6. Передменструальний синдром. Післяпологові психози. Порушення психіки 

підчас клімаксу  . 
2 

7 Тема7.Проблеми пацієнтів з алкоголізмом алкогольним психозом. 

Клінічні прояви та лікувальні аспекти 

 

2 

8 Тема8.Проблеми пацієнтів з наркоманією . Токсикоманія. 

Тютюнопаління . 

 

2 

Усього годин  26 

 



 

 

 

 

 

 Теми СПРС для студентів  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

Змістовний модуль І 

 

1 

 

Тема: Законодавство в психіатрії. Умови та надання психіатричної допомоги, в тому 
числі примусової (госпіталізація, лікування, нагляд).  

 
4 

 

2 

 

Тема: Психіатрія як наука. Предмет її вивчення. Вклад вітчизняних вчених у розвиток 

психіатріїї як науки. 

 4 

3 
Тема: Охорона праці та безпека на робочому місці 

4 

4 

Тема: Особливості надання інформації про пацієнта лікарю, іншим спеціалістам, 

рідним і близьким. Створення терапевтичного середовища та мікроклімату у 

відділенні. Спостереження за пацієнтами. 
 

4 

Змістовний модуль ІІ 

5 

Тема: Робота з відвідувачами. Регламентування візитів. Особисті речі, їх огляд та 

зберігання. Соціальна допомога пацієнтам. Переведення хворих в інші відділення чи 

лікарні. Виписування з лікарні. Опікунство. Працевлаштування. Підхід до сімейних 
взаємовідносин. 

 

2 

6 
Тема: Організація харчування. Допомога пацієнтові під час споживання їжі. 
Супроводження і нагляд поза межами стаціонару. 

 
2 

7 

Тема: Правильність видавання медикаментів, реєстрація. Обставини, за яких їх не 

видають. Види немедикаментозного лікування, що можуть здійснювати сестри – 
психотерапія: креативна, музична, соціальна, поведінкова та психодрама тощо.  

 

2 

8 
Тема: З’ясування того, що залишилось неураженим хворобою пацієнта. 

Особливості спілкування пацієнтів з іншими людьми. 2 

9 
Тема: Етичні норми і деонтологія в психіатрії. Професійний кодекс медика 

стоматологічної галузі. 

 
1 

Усього годин 25 



 

 

 

 

Методи навчання 
1. Пояснювально-ілюстративний метод; 

2. Семінарно- дискусійний метод 

3. Репродуктивний метод; 

4. Частково-пошуковий метод; 
5. Дослідницький метод, метод  проектів. 

 

 

 

 

 

Методи контролю 
1. Поточний контроль. 

2. Тематичний контроль. 

3. Періодичний контроль. 
4. Усне опитування. 

5. Тестовий контроль. 

6. Контроль практичних навичок.  
 

 
 

 

 Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

 МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 Диф. залік 

30 балів 30 балів 40 балів 100 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 



0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 Методичне забезпечення 

 

1. Навчальні програми (електронний варіант). 

2. Робочі програми (копії). 

3. Навчальна література (підручники і посібники). 

4. Медіа лекції 

5. Навчально-документальні фільми 

6. Матеріали для організації та проведення занять: 

 методичні вказівки для викладача та студента; 

 методичні вказівки для СПРС; 

7. Матеріали контролю знань та вмінь студентів: 

 Матеріали для тестування; 

 Ситуаційні завдання; 

 

 

 

14. Рекомендована література 
 

1.Карманное руководствок МКБ-10: классификация психических и поведенческих расстройств с 
глоссарием и исследовательскими диагностическими критериями (Под ред. Дж. Купера / Пер. с 
англ. Д. Полтавца.– К.: Сфера, 2000.– 464с. 
2. Менделевич В.Д., Соловьева С.Л. Неврозология и психосоматическая медицина.– М.: 
МЕДпресс-информ, 2002.– 608с. 
3.Марилов В.В. Общая психопатология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.– 3-е 
изд., стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2008.– 224с. 
4. Марилов В.В. Общая психопатология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.– 3-
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