
АСОЦІАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ ТА ПСИХОАНАЛІТИКІВ УКРАЇНИ 

Оголошується набір учасників в освітній проект „Пропедевтика психіатрії” в м. 
Хмельницькому. 

Проект складається з 9 трьохденних семінарів, кожний з яких включає 9 
лекцій (та клінічних розборів пацієнтів) на задані теми (18 акад. год). 

Таким чином, загальна тривалість проекту – 162 акад. год (тривалість може 
бути зміненою в залежності від чинних вимог положення про освіту АППУ). 

Запланована частота проведення семінарів – 3-4 на рік (загальна тривалість – 
1,5-2 роки). 

Теми та основні питання семінарів: 

1. „Загальна психопатологія: Поняття про симптом та синдром. Патологія 
чуттєвого пізнання”; 

- предмет психопатології. Симптом та синдром; 

- психіатричний діагноз; 

- психологія та патологія відчуттів; 

- порушення сприйняття; 

- галюцинації. Галюцинози; 

- сучасна класифікація психічних розладів; 

- основні положення Закону України „Про психіатричну допомогу”. 

2. „Загальна психопатологія: Порушення мислення”: 

- психологія мислення; 

- формальні порушення мислення; 

- настирливості; 

- надцінні ідеї. 

3. „Загальна психопатологія: Маячення”: 

- маячення: визначення, критерії; 



- види маячення; 

- відмінність маячення від настирливих та надцінних ідей; 

- маячні синдроми. 

4. „Загальна психопатологія: Афективні порушення”: 

- психологія емоцій; 

- патологія емоцій; 

- депресивний синдром; 

- маніакальний синдром. 

5. „Загальна психопатологія: Порушення пам'яті та інтелекту. 
Психомоторні розлади”: 

- психологія та патологія пам'яті; 

- синдроми мнестичних порушень; 

- психоорганічний синдром; 

- порушення вищих коркових функцій; 

- кататонічний синдром; 

- гебефренічний синдром. 

6. „Загальна психопатологія: Порушення свідомості”: 

- психологія свідомості; 

- патологія самосвідомості; 

- кількісні порушення свідомості; 

- якісні порушення свідомості: делірій, аменція, сутінкові розлади 
свідомості; 

- онейроїдне потьмарення свідомості. 

7. „Спеціальна психіатрія: Адиктивні розлади”: 

- психопатологія синдрому залежності; 



- гостра алкогольна інтоксикація; 

- клініка алкогольної залежності; 

- прояви алкогольних психозів; 

- лікування алкоголізму; 

- залежність від найбільш розповсюджених психоактивних речовин; 

- основні нехімічні залежності. 

8. „Спеціальна психіатрія: Шизофренія: межі, клініка, лікування”: 

- історія концепції шизофренії; 

- визначення, класифікація шизофренії; 

- прояви початкових етапів шизофренії; 

- клініка малопрогредієнтної шизофренії; 

- основні форми шизофренії з безперервним перебігом; 

- приступоподібно-прогредієнтна та рекурентна шизофренія; 

- проблема диференціальної діагностики шизофренії; 

- лікування шизофренії. 

9. „Спеціальна психіатрія: Афективні розлади. Невротичні розлади. 
Деменції. Розлади особистості”: 

- біполярний афективний розлад; 

- панічний розлад; 

- гострі реакції на стрес, ПТСР та розлади адаптації; 

- основні види деменцій; 

- розлади особистості. 

Лекції складаються з теоретичного матеріалу та клінічних ілюстрацій 
(демонстрацій пацієнтів). Проводяться клінічні розбори пацієнтів з 
різноманітними психічними розладами. На завершення учасники проекту 
складають іспит та отримують сертифікат про проходження навчання. 



До участі запрошуються особи, що не мають вищої медичної освіти та 
здобувають психотерапевтичну освіту в актуальних проектах, або 
психотерапевти, які бажають підвищити свій професійний рівень в галузі 
психіатрії. 

Ведучий проекту – Сергій Корж, кандидат мед. наук, лікар-психіатр вищої 
категорії, груповий аналітик, тренінг-аналітик і супервізор АППУ (м. 
Хмельницький). 

Для запису до участі в проекті та за додататковою інформацією прохання 
звертатись до адміністратора за конт. тел. 

097 409 3400 (Леся Перепелюк) 

067 009 2580 

e-mail: Perepelyuk1983@ukr.net 

 


