
Питання до заліку  

 

1. Реактивні психози. Посттравматичний стресовий розлад 

2. Розумова відсталість та затримка психологічного розвитку. Ранній 

дитячий аутизм. 

3. Розлади поведінки у дітей та підлітків. Гіперкінетичні розлади. 

4. Розлади особистості. 

5. Розлади соціальної поведінки 

6. Невідкладні станів в психіатрії. 

7. . Психогеній. Соматоформні та психосоматичні розлади. Неврози. 

Невротична реакція. 

8. Психічні порушення при інфекційних захворюваннях та ЧМТ.  

9. Психічні порушення внаслідок екологічно несприятливих впливів. 

10. Психічні порушення у старечому віці.  

11. Психічні порушення у хворих при соматичних розладах. 

12. Загальна характеристика органічних (включаючи симтоматичні) 

психічних розладів. 

13. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних 

речовин. 

14. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю. 

15. Шизофренія.  

16. . Афективні розлади  

17. Епілепсія 

18. Загальні принципи лікування, реабілітації та експертизи психічних 

розладів. 

19. Порушення сфер відчуття та сприйняття.  

20. Порушення когнітивних функцій: пам’яті, уваги, мислення та 

інтелекту.  

21. Порушення емоційної та вольової сфер.  

22. Психомоторні порушення.  

23. Порушення свідомості та самосвідомості.  

24. Основні психопатологічні синдроми. 

25. Предмет, завдання. 

26. Особливості структури психіатричної служби в Україні.  

27. Методи психіатричного дослідження.  

28. Класифікація психічних розладів, поняття психопатологічного 

симптому, синдрому та захворювання, 

29. регістри психічних розладів. 

30. Психічні розлади при вагітності, у післяпологовому та лактаційному 

періодах. 

31. Особливості психічних розладів при ендокринних захворюваннях.  

32. Основні принципи терапії, реабілітації та профілактики психічних 

захворювань при ендокринних та соматичних захворювань.  

33. Класифікація психічних порушень при гострих та хронічних 

інфекціях.  

34. Особливості психічних порушень при сифілісі мозку, прогресивному 

паралічі.  



35. Психічні розлади у ВІЛ-інфікованих.  

36. Принципи лікування психічних розладів при гострих та хронічних 

інфекціях.  

37. Психічні порушення при патології судин головного мозку.  

38. Діагностичні критерії судинних психозів.  

39. Особливості судинної деменції.  

40. Принципи профілактики, лікування, експертизи у хворих з патологією 

головного мозку. 

41. Загальна характеристика та класифікація психічної патології похилого 

та старечого віку.  

42. Сенильні та пресенильні психози. 

43. Лікування та профілактика психічних порушень в похилому та 

старечому віці.  

44. Диференційно-діагностичні ознаки захворювань, що призводять до 

недоумства в похилому та старечому віці. 

45. Психічні та поведінкові розлади та психози внаслідок вживання 

опіатів, гашишу.  

46. Психічні та поведінкові розлади та психози внаслідок токсикоманій.  

47. Поняття психогенного розладу. Класифікація психогеній. 

48. Визначення понять: емоційно-стресова реакція, адаптаційна реакції, 

неврози.  

49. Клінічна картина неврастенії.  

50. Класифікація та клінічна картина тривожних розладів. 

51. Клінічна картина обсесивно-компульсивного розладу. 

52. Клінічна картина дисоціативних розладів.  

53. Депресивні невротичні розлади.  

54. Класифікація, клінічна картина та лікування соматоформних розладів. 

55. Лікування та профілактика неврозів. 

56. Реактивні психози: загальні клінічні ознаки, критерії Ясперса.  

57. Гострі реактивні психози. Затяжні реактивні психози.  

58. Лікування реактивних психозів.  

59. Визначення поняття посттравматичного стресового розладу, клінічні 

особливості.  

60. Профілактика та лікування посттравматичного стресового розладу. 
 


