
РЕФЕРАТИ з дисципліни  

МЕДСЕСТРИНСТВО В ПСИХІАТРІЇ ТА 

НАРКОЛОГІЇ 
 

Структура реферату: з чого почати 

В середньому, обсяг одного реферату повинен становити до 15-16 сторінок. 

Структура реферату стандартна для всіх дисциплін: 

 Титульна сторінка; 

 Зміст; 

 План (короткий і розгорнутий план, як правило, об’єднується в один); 

 Введення (близько 10% від обсягу всієї роботи, не більше 2-х аркушів); 

 Основна частина; 

 Висновок (не більше 3-х листів або близько 20% від обсягу всієї 

роботи); 

 Список використаної літератури; 

 Програми: схеми, графіки, фотографії (не більше 5-ти листів). 

Реферат можна написати по держ. стандартам: звичайний шрифт Times 

New Roman з кеглем 12 або 14, і відступами на полях або з усіх боків по 2 

(іноді 2,5 см), або з відступами з лівого краю – 3 см, з правого – 1 см, а верх і 

низ – по 2 см. 

 

Новий абзац повинен починатися з нового рядка розміром в 1 см, а кожен 

новий розділ – обов’язково з чистого аркуша. Рекомендується 

використовувати не менше 7-ми різних джерел літератури. Природно, чим 

більше сучасна буде використана література, тим більше актуально ви 

зможете розкрити задану тему і отримати високу оцінку. 

 

 

Перелік тем  (кожний готує по два реферати): 

 

1. Сучасні методи лікування в психіатрії.  
2. Інфекційний делірій: етіологія, клініка, лікування. 
3. Сучасні погляди на лікування біполярного афективного розладу.  
4. Тютюнопаління, сучасні проблеми молоді. 
5. Хвороба Альцгеймера. 
6. Хвороба Піка. 
7. Невідкладні стани при епілепсії.  
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8. Синдром Дауна: психічні розлади.  
9. Істерія: клінічна картина, особливості перебігу. 
10.  Методи обстеження психічнохворих. Загальна психопатологія. 

Симптоми порушення емоцій. 
11.  Порушення психічної діяльності при інфекційних захворюваннях. 
12.  Медичні та соціальні аспекти наркологічних захворювань. 
13.  Організація наркологічної служби. Лікувально-профілактична робота. 
14.  Роль середнього медперсоналу в спостереженні за пацієнтами та 

профілактиці алкоголізму. 
15.  Зміни особистості при алкоголізмі (невротизація, психотизація, 

деградація). 
16.  Проблеми пацієнтів з алкогольними психозами. Терапія алкогольних 

психозів. 
17.  Нагляд за пацієнтами. Прогноз. Експертиза. 
18.  Проблеми пацієнтів з наркоманіями. Особливості утримання та 

лікування. 
19.  Прогноз лікування пацієнтів наркоманіями. Експертиза. Диспансерний 

облік. 
 


	Структура реферату: з чого почати

