1. Назва модуля: Соціальна психіатрія та наркологія
2. Код модуля: ВВНЗПМ. 17.2.
3. Тип модуля: Вибірковій
4. Семестр: ІІ
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 90 (кредити ЄКТС – 3,0)
аудиторні години денна форма навчання - 26 год. (лекції 10 год., семінарські заняття 16
год.), заочна форма навчання - 10 год. (лекції 6 год., семінарські заняття 4 год.)
6. Лектор: д.м.н., професор Пріб Гліб Анатолійович
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: особливості психіатрії та наркології як найбільш соціальних медичних
спеціальностей, етичні засади надання психіатричної і наркологічної допомоги.
 вміти: впроваджувати цінності соціальної роботи у процес надання допомоги
особам з психічними розладами, включаючи хімічну залежність, збирати
інформацію про соціальні проблеми особи з психічними розладами, включаючи
хімічну залежність.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: психологія особистості, загальна психологія.
 кореквізит: соціальна психологія, етнопсихологія та психологія меншин
10.Зміст модуля:
Соціальна психіатрія: предмет, специфіка, загальні завдання. Організація допомоги особам
з психічними розладами. Принципи медико-соціальної реабілітації осіб з психічними
розладами. Принципи профілактики та медико-соціальної реабілітації осіб, які
зловживають психоактивними речовинами.
11.Рекомендована література:
 Войтенко Р. М. Социальная психиатрия с основами медикосоциальной экспертизы и
реабилитологии: Руководство для врачей и клинических психологов. - СПб., 2011.
— с. 192.
 Діденко С.В. Клінічна психологія: Словник-довідник К.: Академвидав, 2012. – 320с.
 Зозуля Т.В. Основы социальной и клинической психиатрии. – М.: Изд. центр
«Академик», 2011. – 224 с.
 Карагодіна О.Г. Релігійний анамнез у структурі діагностичного опитування осіб з
психічними розладами та психологічними проблемами: Навчальний посібник. – К.,
2001. – 64 с.
 Пріб Г.А. Соціальна психіатрія і наркологія : навч. посіб.. – К. : ІПК ДСЗУ, 2016. –
255 с.
 Психіатрія / За ред. О.К. Напрєєнка. – К.: Здоров’я, 2010 – 584 с.
 Сонник Г.Т., Напрєєнко О.К., Скрипніков А.М. Психіатрія і наркологія: підруч. [для
студ. вищ. навч. закл.] / За ред. О.К. Напрєєнка – 2-ге вид., перероб. і доповн. К.:
ВСВ «Медицина», 2015. – 422 с.
12.Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13.Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного
екзамену. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання –
50 балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –
50 балів . Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська
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