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Мета курсу - формування уявлень про поняття психічного здоров’я; оволодіння 
питанням підтримки здоров’я, запобігання психічного захворювання; ознайомлення з 
способами поліпшення стану, одужання та відновлення здоров’я пацієнта; розуміння 
необхідності догляду та спостереження за пацієнтами, професійного і компетентного 
виконання багатьох медичних завдань під час надання спеціалізованої допомоги 
пацієнтам з психічними розладами; опанування знаннями з психіатрії та наркології; 
розуміння рекомендацій ВООЗ щодо поліпшення охорони психічного здоров’я в Україні. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Медсестринство в психіатрії та наркології» в 
структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких 
дисциплін: фізіологія, медична біологія, анатомія людини, інтегрується з  вивченням 
громадського здоров’я та медсестринства, тренінгу спілкування. Вивчення дисципліни 
формує засади подальшого вивчення студентом дисциплін загально-професійного циклу 
та практичної підготовки – клінічне медсестринство у внутрішній медицині, етичні 
проблеми в медицині, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та 
формування умінь застосовувати отримані знання в процесі подальшого навчання та у 
професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; визначеність і 
наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; здатність приймати 
обґрунтовані рішення; здатність працювати в команді; навички міжособистісної 
взаємодії; здатність діяти на основі етичних міркувань; здатність розпізнавати й 
інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), 
обмежень можливості повноцінної життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при 
різних захворюваннях та станах; застосовування професійних навичок (вмінь), медичних 
засобів, втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, 
приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних 
та духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, толерантної та 
неосудної поведінки; профілактична діяльність медичної сестри, направлена на 
збереження і зміцнення здоров’я, попередження захворювань й інформування та 
навчання пацієнта та членів його родини; здатність до організації надання медичної 
допомоги за принципом сімейної медицини; здатність проводити медичну та соціальну 
реабілітацію з метою відновлення здоров’я населення; здатність планувати та надавати 
сестринську допомогу з орієнтацією на пацієнта; здатність виокремлювати ознаки та 
тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації охорони здоров’я. 

Програмні результати навчання: проводити діагностику згідно спеціалізації: 
виявляти та оцінювати проблеми пацієнта; належно виконувати медичні маніпуляції з 



метою проведення заходів щодо стабілізації функціонального стану організму; 
виписувати, зберігати та застосувати фармакологічні засоби (за списком 7); здатність до 
точності при здійсненні взаємозалежних професійних функцій (за списком 10); 
організовувати та проводити навчання пацієнтів та членів їхніх родин з медичних питань; 
планувати та надавати сестринську допомогу з урахуванням методу медсестринського 
процесу та пріоритетів догляду у досягненні здоров’я та незалежності у певного пацієнта; 
аналізувати та використовувати у повсякденній медсестринській діяльності результати 
сучасних українських та іноземних досліджень за професійним спрямуванням. 

Очікуванні результати навчання: 
знати: свої права та обовязки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні; моральну та юридичну відповідальність за збереження професійної таємниці; 
сучасний стан захворюваності на психіатричні та наркологічні захворювання в регіоні, 
Україні, світі; сучасний науковий підхід до вивчення психічних захворювань; сучасні 
методи обстеження та лікування (медикаментозного, біологічного, психотерапевтичного 
та хірургічного) психічнохворих; гарантії соціального захисту психічнохворих і 
законодавчі акти в галузі психіатрії та наркології; 

уміти: використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, 
законодавчих актів України та наказів МОЗ України, матеріалів ВООЗ; використовувати 
теоретичні знання та практичні уміння в результаті вивчення дисциплін циклу 
професійної та практичної підготовки для виконання сестринських втручань відповідно 
до клінічних протоколів та стандартів сестринської діяльності; усвідомлювати етичні 
елементи філософії сестринської справи, дотримуватись принципів сестринської етики та 
деонтології, викладених у клятві Флоренс Найтінгейл та Етичному кодексі Міжнародної 
ради медичних сестер; оцінювати стан пацієнта з метою встановлення мед сестринського 
діагнозу, планування сестринських втручань, їх реалізацію і корекцію; забезпечувати 
належне зберігання та використання наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів 
медичного призначення в умовах лікувально-профілактичних закладів; організовувати 
систему адміністративного діловодства та документування в умовах лікувально-
профілактичних закладів згідно з нормативно-правовими актами України. 

Зміст навчальної дисципліни: 
ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ. Предмет і завдання психіатрії і наркології. 

Етіологія і патогенез психічних захворювань. Психічні порушення у разі соматичних 
захворювань. Психічні порушення у хворих із пухлинами нервової системи. Психічні 
порушення в осіб старших вікових груп.  

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ. Психічні та поведінкові розлади внаслідок 
вживання наркотиків. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання речовин, які 
не внесені в державний перелік наркотиків. Психогенні захворювання. Шизофренія, 
шизотипові та маревні розлади. Епілепсія. Розумова відсталість.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі годин 54 години аудиторних навчальних занять і 66 годин самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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