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Короткий опис 

змісту дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: вивчення причин і механізмів 

виникнення та поширення розладів внаслідок вживання ПАР, 

методів їх профілактики та організації    профілактичних заходів. 

Основними завданнями викладання вибіркової навчальної 

дисципліни «Основи профілактики тютюнопаління, 

алкоголізму, токсикоманії та наркоманії» є: 

1. Інтерпретувати причини виникнення і закономірності 

розвитку хвороби; 

2. Інтерпретувати закономірності та особливості перебігу 

хвороби, що потребують особливої тактики ведення 

пацієнта. 

Предметом вивчення дисципліни є епідемічний процес, 

методи профілактики та організації заходів при виникненні та 

поширенні розладів, що виникають внаслідок вживання  ПАР. 

Результати вивчення дисципліни:  

Студент повинен знати: 

1. Предмет і завдання наркології. Сучасну класифікацію 

психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання 

ПАР (МКХ-10). Класифікація ПАР. 

2. Медико-психологічні та соціально-правові питання 

вживання і залежності від ПАР. Психологічні механізми 

та вияви донозологічних форм вживання ПАР. 

3. Психологічні і психопатологічні механізми формування 

залежної поведінки при зловживанні ПАР.  

4. Діагностичні критерії та клініка вживання і залежності 

від спиртних напоїв. Стадії алкоголізму. Поведінкові, 

психічні та соматоневрологічні розлади. 

5. Діагностичні критерії та клініка вживання і залежності 

від наркоманічних речовин. Поведінкові, психічні та 

соматоневрологічні розлади. 

6. Діагностичні критерії та клініка вживання і залежності 

від токсикоманічних речовин. Поведінкові, психічні та 

соматоневрологічні розлади. 

7. Лікування та реабілітація хворих на алкоголізм, 

наркоманії та токсикоманії.  

8. Психогігієнічні вимоги щодо запобігання вживання 

ПАР.  

9. Первинна, вторинна і третинна психологічна 

профілактика вживання ПАР, її форми та методи.  



10. Основні форми і методи психокорекції та психотерапії у 

наркології. Організація психотерапевтичної допомоги 

хворим на наркологічні захворювання. 

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

компетентностей 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.  

ЗК 6 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 7 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 8 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..  

ЗК 9 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

СК 1 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта 

і аналізувати клінічні данні.  

СК 2 Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та 

інструментальних досліджень.  

СК 3 Спроможність діагностувати: визначати попередній, 

клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани.  

СК 4 Спроможність планувати та проводити заходи із 

профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини 

та щелепно-лицевої області.  

СК 5 Спроможність до проектування процесу надання медичної 

допомоги: визначати підходи, план, види та принципи лікування 

захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-

лицевої області.  

СК 6 Спроможність визначати раціональний режим праці, 

відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і 

тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.  

СК 7 Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із 

захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та 

щелепно-лицевої області з супутніми соматичними 

захворюваннями.  

СК 8 Спроможність виконувати медичні та стоматологічні 

маніпуляції.   

 


