ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НЕВРОЛОГІЇ ТА ПСИХІАТРІЇ
Мета курсу – опанування теоретичними уявленнями щодо неврологічної
та психічної патології, її основних форм та чинників етіопатогенезу.
Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих
знаннях з наступних дисциплін: «Теоретико-методологічні проблеми
психології», «Клінічна психодіагностика», «Технології психологічного
консультування». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого
опанування студентами дисципліни «Психологія соціальної депривації»,
«Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності психолога», «Теорія і
практика психологічного супроводу інклюзивної освіти».
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких
компетентностей: опанування діагностикою психічної патології, основами
психопатології, основними синдромами невротичних розладів, формами
ендогенної психічної патології, класифікацією психічних розладів.
Програмні результати навчання:
- знати: основні принципи сучасної класифікації психічних розладів;
чинники етіопатогенезу психічних розладів; форми невротичних розладів;
особливості соматичних порушень при неврозах; основні форми ендогенних
психічних розладів.
- уміти: виявити ознаки психічного захворювання; орієнтуватися в
класифікації МКХ-10; відібрати методи для диференційної діагностики
невротичних розладів; диференціювати різні форми невротичних розладів.
- володіти: знаннями з психопатології, порушення емоційної, розумової та
моторної сфер, з невротичних розладів і ендогенної психічної патології;
засвоїти основні принципи сучасної класифікації психічних розладів.
Зміст навчальної дисципліни:
Становлення психіатрії. Загальна та приватна, «велика» та «мала»
психіатрія. Взаємозв’язок між сучасними психіатрією, неврозологією та
психологією, розширення прикладних можливостей сучасної психології.
Структура психічних функцій та психіатричної симптоматики. Етіологія та
патогенез психічної патології. Методи сучасної психіатрії.
Психічна патологія при неврологічних та соматичних захворюваннях.
Психічна патологія при алкоголізмі та наркоманіях. Епілепсія. Олігофренії та
інволюційна психічна патологія. Шизофренія. Біполярний розлад. Розлади
особистості та суїцидальний ризик.
Історія, предмет та структура сучасної неврозології. Методологічні
проблеми неврозології. Психологічні чинники, що впливають на формування
невротичних розладів. Теорії синдромологічного та нозологічного діагнозу в
неврозології. Фобічні тривожні розлади. Обсесивно-компульсивний розлад.
Реакція на тяжкий стрес та порушення адаптації. Дисоціативні (конверсійні)
розлади. Соматоформні розлади.
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,0 кредити ЄКТС, загальний
обсяг 90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54
години самостійної та індивідуальної роботи
Форма семестрового контролю: іспит.

