
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  
дисципліни 

“НАРКОЛОГІЯ”
(для бакалаврів)

Київ 
ДП «Видавничий дім «Персонал»

2009



Підготовлено доктором медичних наук, професором
В. Д. Мішиєвим

Затверджено на засіданні кафедри медичної психології
та психокорекції (протокол № 12 від 27.08.02)

Перезатверджено на засіданні кафедри медичної психології
та психокорекції (протокол № 1 від 05.09.05)

Перезатверджено на засіданні кафедри медичної психології
та психокорекції (протокол № 3 від 14.03.09)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління 
персоналом

Мішиєв В. Д. Навчальна програма дисципліни “Наркологія” 
(для бакалаврів). — К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. — 15 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тема-
тичний план, зміст дисципліни “Наркологія”,  теми контроль-
них робіт, питання для самоконтролю, а також список літера-
тури.

©  Міжрегіональна Академія 
  управління персоналом (МАУП), 2009

©  ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009



3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З давніх часів людство застосовує психоактивні речовини, 
зокрема алкоголь і наркотики. Але тільки за останнє століття 
(і особливо після Другої світової війни) проблеми алкоголізму 
та наркоманії набули пандемічного характеру. Основними при-
чинами цього є розвиток економічних і торгових зв’язків між 
країнами, що сприяє поширенню наркотиків з країн-виробників 
по всьому світу, поява технічних можливостей для виробниц-
тва великої кількості спиртного й розробки нових синтетичних 
наркотичних речовин; перетворення наркобізнесу на важливу 
статтю доходів, яка посідає у світі друге місце після торгівлі 
зброєю. Нині алкоголізм і наркоманія є суттєвою не тільки ме-
дичною, а й соціальною, економічною, психологічною, право-
вою проблемою, яка привертає увагу широкого кола фахівців. 
Поширеність алкоголізму та наркоманії набирає характеру гло-
бальної соціальної проблеми, яка постає перед людством. Про 
це свідчать численні статистичні матеріали, а також щорічні 
доповіді Міжнародного комітету ООН з контролю за наркоти-
ками. В останнє десятиріччя суттєво помолодшала наркоманія, 
збільшилась кількість жінок серед наркоманів, а також збіль-
шилась кількість дрібних і середніх протиправних дій, скоє-
них наркоманами. Для України та країн СНД характерним є 
зростання супутніх соматичних патологій внаслідок широкого 
вживання низькоякісних (“кустарних”) наркотичних речовин. 
Надзвичайно важливим аспектом проблеми наркоманії є ризик 
ВІЛ-інфікування й поширення інших гострих інфекційних за-
хворювань (гепатит) серед тих, хто вживає наркотики, оскільки 
найпоширенішим способом введення наркотиків є ін’єкційний. 
Так, у 80-ті роки серед виявлених ВІЛ-інфікованих наркомани 
становили 10–20 %, в останні роки ця цифра зросла до 80 %. 
Серед наркоманів та осіб, які зловживають алкоголем, також 
високий рівень венеричних захворювань. 

Для клінічної наркології, як і раніше, актуальними залиша-
ються питання розробки критеріїв вчасної і доцільної діагнос-
тики захворювань, вивчення механізмів формування різних 
форм хімічної залежності, пошуки шляхів ефективної терапії. 
У соціальному і психологічному аспекті важливим є створення 
ефективних реабілітаційних програм і робота з мікрооточенням 
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наркомана. З огляду на це актуальним є вивчення основних ас-
пектів проблеми наркології соціологами та психологами. 

Мета дисципліни “Наркологія” — ознайомити студентів з 
поняттям, термінологією, клініко-феноменологічними проява-
ми алкоголізму й основними типами наркотичної залежності, 
сформувати у майбутніх фахівців навички застосування теоре-
тичних знань у практичній діяльності. 

Програма складена з урахуванням Закону України “Про 
психіатричну допомогу” та Міжнародної класифікації хвороб 
10-го перегляду. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни

“НАРКОЛОГІЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль I. Наркологія та організація 
наркологічної допомоги

1 Алкоголізм, наркоманія і токсикоманія як медико-
соціальна проблема

2 Організація наркологічної допомоги

3 Соціально-психологічний аспект організації 
наркологічної допомоги

Змістовий модуль II. Теоретичні аспекти наркології
та психолого-психіатричне обстеження

4 Теоретичні аспекти наркології. Етіологія і патогенез 
наркологічних захворювань

5 Основні клініко-психопатологічні прояви різних типів 
хімічної залежності

6 Клінічне обстеження. Інструментальні методи 
обстеження

7 Експериментально-психологічні обстеження
в наркології
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1 2

8 Алкогольна та наркотична залежність у жінок. Вікові 
особливості залежності

Змістовий модуль III. Методи психотерапевтичної 
допомоги в наркології

9 Психолого-психотерапевтична та соціальна допомога 
на етапі активної медикаментозної терапії залежності

10 Підтримуюча терапія. Психотерапія та інші 
немедикаментозні методи лікування в наркології

Змістовий модуль IV. Експертні питання наркології

11 Експертиза алкогольного сп’яніння. Лікарсько-
трудова експертиза 

12 Судово-психіатрична експертиза залежності від 
психоактивних речовин

Разом годин: 54

ЗМІСТ 
дисципліни

“НАРКОЛОГІЯ”

Змістовий модуль I. Наркологія та організація  
наркологічної допомоги

Тема 1. Алкоголізм, наркоманія і токсикоманія 
як медико-соціальна проблема

Визначення понять “алкоголізм”, “наркоманія” і “токсико-
манія”. Історія питання. Поширення у світі й Україні. Особ-
ливості вживання психоактивних речовин у різних країнах, 
залежність від соціальних, економічних, мікрокультуральних 
чинників. Медичне, соціальне та юридичне визначення по-
няття наркоманії. Законодавчі акти (накази й інструкції МОЗ 
України, КМДА, ГУОЗ м. Києва) щодо надання медичної до-
помоги особам, що страждають на алкоголізм, наркоманію та 
токсикоманію.

Література [1; 3; 6; 7; 9; 12; 15; 18; 22]
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Тема 2. Організація наркологічної допомоги

Організація стаціонарної та амбулаторної допомоги особам 
з різними формами залежності від психоактивних речовин, ро-
бота кабінетів анонімного прийому. Забезпеченість фахівцями, 
їх роль і завдання. Взаємозв’язок різних підрозділів нарколо-
гічної служби. Взаємодія наркологічної служби з іншими за-
кладами охорони здоров’я, а також соціальними і правоохо-
ронними органами. Нормативно-правові акти, що регулюють 
ці взаємовідносини.

Література [2; 3; 5; 6; 9; 14; 19; 20]

Тема 3. Соціально-психологічний аспект організації 
наркологічної допомоги

Роль негативного впливу соціально-психологічних чинників 
та мікрооточення у формуванні хвороби. Взаємозалежність: 
визначення поняття, типологія, динаміка явища. Актуальність 
залучення созалежних осіб і найближчого мікрооточення хво-
рого у процес реабілітації. Організація психолого-психотера-
певтичної роботи з наркологічними хворими. Методика й обсяг 
психотерапевтичних заходів залежно від стадії хвороби. Здій-
снення послідовності в організації психотерапевтичної роботи 
від стаціонарного етапу до зовнішньолікарської допомоги.

Література [2; 5; 6; 10; 11; 15; 21; 22]

Змістовий модуль II. Теоретичні аспекти наркології  
  та психолого-психіатричне 
  обстеження

Тема 4. Теоретичні аспекти наркології. Етіологія 
 і патогенез наркологічних захворювань

Сучасні погляди на формування патологічної залежності від 
психоактивних речовин. Чинники, що її зумовлюють: спадко-
ва схильність, негативні психогенні вади, дисгармонічні осо-
бистісні особливості, соціально-економічні передумови. Їх роль 
у розвитку хвороби. Механізми розвитку хвороби. Формування 
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здорового способу життя та конструктивних стереотипів — чин-
ники, що перешкоджають розвитку хвороби. 

Література [2–4; 6; 8; 9; 12; 14; 17; 19]

Тема 5. Основні клініко-психопатологічні прояви 
 різних типів хімічної залежності

Особливості клінічних проявів різних типів хімічної залеж-
ності. Приховані ознаки вживання наркотичних речовин. Ха-
рактер зміни форм поведінки та взаємовідносин з оточуючими 
у підлітка, який вживає наркотики. Розпізнавання (клініко-
психопатологічні прояви) алкоголізму, опійної, героїнової нар-
команії, вживання психоактивних речовин. Клінічні прояви 
абстинентного синдрому. Динаміка розвитку психопатологіч-
ної симптоматики на різних стадіях захворювання. Варіанти 
проявлення патологічного потягу до психоактивної речовини в 
умовах лікування та ізоляції від наркотиків. 

Література [1–3; 9; 13; 16; 19; 21; 22]

Тема 6. Клінічне обстеження. Інструментальні методи 
 обстеження

Клінічне обстеження осіб, які вживають наркотичні речо-
вини. Мета і завдання. Особливості побудови клінічної бесіди. 
Психолого-психотерапевтичний аспект обстеження: стосунки 
конструктивні, товариські. Використання додаткових засобів 
обстеження: мета, завдання. Роль інструментальних методів у 
клінічному обстеженні, кваліфікації стану і побудові медико-
реабілітаційних заходів. 

Література [3; 4; 10; 12; 17; 21]

Тема 7. Експериментально-психологічні обстеження 
 в наркології

Роль і місце експериментально-психологічного обстеження 
у встановленні діагнозу. Показання і вибір методики залежно 
від типу захворювання та етапу медичної допомоги. Показання 
і вибір методики експериментально-психологічного обстеження 
залежно від особистісних особливостей пацієнта, рівня глиби-
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ни хворобливого процесу. Експериментально-психологічні об-
стеження, спрямовані на дослідження стану емоційної сфери, 
пам’яті, особистісних особливостей, уваги, спрямованості ін-
тересів, мислення. Експериментально-психологічні методики 
виявлення патологічного потягу до психоактивних речовин. 

Література [2; 5; 7; 11; 14; 16; 24]

Тема 8. Алкогольна та наркотична залежність у жінок. 
 Вікові особливості залежності

Особливості перебігу наркологічних захворювань у жінок. 
Вік формування залежності у жінок. Динаміка перебігу хво-
роби. Психоемоційні особливості ставлення жінок до існуючої 
проблеми та лікування. Особливості побудови психотерапевтич-
них відносин з жінками, які вживають наркотичні речовини. 

Особливості перебігу хвороби у ранньому підлітковому віці.
Особливості перебігу наркологічних захворювань у середньо-

му і похилому віці. 
Література [6–8; 10; 12; 18; 19; 22]

Змістовий модуль III. Методи психотерапевтичної 
допомоги в наркології

Тема 9. Психолого-психотерапевтична та соціальна 
допомога на етапі активної медикаментозної 
терапії залежності

Біологічна терапія хімічної залежності. Загальна терапія 
абстинентного синдрому. Терапія, спрямована на купірування 
патологічного потягу до психоактивних речовин. Психолого-
психотерапевтичний аспект комплексного лікування нарколо-
гічних захворювань. Роль і види соціальної допомоги при те-
рапії залежності. Терапія, спрямована на корекцію емоційної 
сфери, вегетативних порушень, супутніх соматичній патології. 

Література [2; 3; 9; 13; 14; 23]
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Тема 10. Підтримуюча терапія. Психотерапія та інші 
немедикаментозні методи лікування 
в наркології

Тривалість підтримуючої терапії. Вибір препарату підтри-
муючої терапії залежно від настанов особистості. Немедика-
ментозні методи лікування залежності: види, показання до за-
стосування. Роль і місце психотерапії у комплексній терапії 
залежностей. Вибір методу психотерапії. Індивідуальні методи 
психотерапії. Колективні методи психотерапії. Групові мето-
ди психотерапії. Методи психотерапії залежно від типу залеж-
ності, ступеня вираження захворювання, етапу лікування, су-
путніх комплексних терапевтичних заходів. 

Література [2; 5; 6; 12; 16; 19; 21]

Змістовий модуль IV. Експертні питання наркології

Тема 11. Експертиза алкогольного сп’яніння.  
  Лікарсько-трудова експертиза

Етичні питання наркології. Показання до проведення екс-
пертизи алкогольного і наркотичного сп’яніння. Нормативно-
правове забезпечення експертизи. Умови і порядок проведення. 
Загальні поняття про проведення експертизи. Різновиди екс-
пертиз алкогольного і наркотичного сп’яніння. Лікарсько-тру-
дова експертиза. Показання до направлення. Перелік і обсяг 
питань, що розв’язуються. Умови проведення лікарсько-трудо-
вої експертизи.

Література [1; 3; 6; 11; 12; 15; 16; 18; 22; 23; 24]

Тема 12. Судово-психіатрична експертиза залежності 
від психоактивних речовин

Судово-психіатрична експертиза залежності від психоактив-
них речовин: показання до проведення, порядок направлення, 
умови, мета і завдання. Нормативно-правове забезпечення ек-
спертизи залежності від психоактивних речовин. Винесення 
висновку. 

Література [2; 5; 8–10; 13; 16; 20; 21]
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Актуальність проблеми алкоголізму і наркоманії в сучасно-
му суспільстві у світі та Україні.

 2. Соціальний аспект проблеми наркологічних захворювань.
 3. Організація наркологічної допомоги в Україні. 
 4. Cоціопсихологічні чинники формування хімічної залеж-

ності. 
 5. Основні клінічні прояви алкоголізму і наркоманії.
 6. Клініка абстинентного синдрому.
 7. Приховані ознаки вживання індивідом психоактивних ре-

човин.
 8. Роль і місце психолого-психотерапевтичної допомоги в ком-

плексній терапії залежних станів. 
 9. Види психолого-психотерапевтичної допомоги, показання 

до застосування. 
 10. Роль і місце соціальних служб в організації допомоги осо-

бам, залежним від психоактивних речовин. 
 11. Експертиза алкогольного і наркотичного сп’яніння: пока-

зання, нормативно-правове обґрунтування.
 12. Судово-психіатрична експертиза: показання, нормативно-

правове забезпечення. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

 1. Поняття “алкоголізм”.
 2. Поняття “наркоманія”.
 3. Поняття “токсикоманія”.
 4. Етичні аспекти наркології.
 5. Основні нормативно-правові вимоги до надання медико-со-

ціальної допомоги наркологічним хворим в Україні.
 6. Медичний, соціальний і юридичний критерії поняття нар-

команії.
 7. З чого складається соціальний аспект проблеми алкоголіз-

му і наркоманії?
 8. Поняття “психоактивна речовина”.
 9. Сучасні погляди на проблему формування патологічної за-

лежності від психоактивних речовин.
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 10. Поняття “негайні стани в наркологічній клініці” та їх кла-
сифікація.

 11. Основні клінічні прояви опійної залежності.
 12. Основні клінічні прояви барбітуратової залежності.
 13. Загальні клінічні ознаки залежності від психостимуля-

торів.
 14. Основні прояви абстинентного синдрому.
 15. Особливості клінічного обстеження хворих з залежністю від 

психоактивних речовин.
 16. Психолого-психотерапевтичний аспект побудови клінічного 

обстеження залежно від виду наркотичної залежності.
 17. Роль і місце додаткових методів обстеження в кваліфікації 

типу залежності, організація медико-реабілітаційних за-
ходів.

 18. Основні лабораторні методи обстеження в наркології.
 19. Використання лабораторних методів для експрес-діагности-

ки наркотичної залежності.
 20. Принципи організації психотерапевтичного процесу.
 21. Мета і завдання психотерапевтичної дії.
 22. Раціональна психотерапія: місце і роль у комплексній тера-

пії залежних станів.
 23. Сугестивні методи психотерапії (гіпнотерапія, емоційно-

стресова терапія, “кодування”, техніки навіювання, ауто-
генна релаксація) в комплексній терапії залежних станів.

 24. Поведінкова психотерапія (умовно-рефлекторна, ситуацій-
ний тренінг, психодрама та ін.), місце і роль у комплексній 
терапії залежних станів. 

 25. Групова психотерапія в комплексній терапії залежних 
станів.

 26. Психоаналіз та подібні методики в комплексній терапії за-
лежних станів. 

 27. Сімейна психотерапія залежних станів.
 28. Значення та організація роботи із созалежними як чинник 

комплексної терапії залежних станів.
 29. Принципи втягнення созалежних осіб до комплексної пси-

холого-психотерапевтичної роботи з наркоманами.
 30. Соціально-психологічні передумови реабілітації залежних 

станів.
 31. Основні принципи організації медико-соціальної реабіліта-

ції наркологічних хворих.
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 32. Мультидисциплінарність (бригадність) соціореабілітаційної 
роботи з залежними.

 33. Єдність різноманітних медико-психолого-соціальних ме-
тодів роботи з хворими.

 34. Медико-психолого-соціальні принципи здійснення ліку-
вально-реабілітаційної програми.

 35. Терапія реабілітаційним середовищем.
 36. Психокорекційні технології.
 37. Соціальний аспект терапії зайнятістю.
 38. Духовно-орієнтовані технології.
 39. Необхідні умови ефективного функціонування реабілітацій-

ної програми.
 40. Мішені та рівні психолого-психотерапевтичної дії у комп-

лексній терапії наркологічних хвороб.
 41. Особливості формування залежності у жінок.
 42. Особливості перебігу захворювання і динаміки синдромів у 

жінок.
 43. Особливості терапії жінок-наркоманів.
 44. Основні принципи психолого-психотерапевтичної лікуваль-

ної і реабілітаційної роботи з жінками-наркоманами.
 45. Особливості формування залежності у дитячому і ранньому 

підлітковому віці.
 46. Особливості формування залежності у середньому і похило-

му віці.
 47. Особливості перебігу наркологічних захворювань у дитячо-

му й ранньому підлітковому віці.
 48. Особливості перебігу наркологічних захворювань у середньо-

му та похилому віці.
 49. Основні принципи проведення експертизи алкогольного і 

наркотичного сп’яніння.
 50. Правовий аспект проведення експертизи алкогольного та 

наркотичного сп’яніння.
 51. Використання лабораторних досліджень для здійснення ек-

спертизи сп’яніння.
 52. Мета і завдання лікарсько-трудової експертизи. 
 53. Показання до проведення лікарсько-трудової експертизи.
 54. Мета і завдання судово-наркологічної експертизи. 
 55. Правовий аспект проведення судово-наркологічної експер-

тизи.
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 56. Порядок направлення та показання до проведення судово-
наркологічної експертизи.

 57. Основні поняття по процедурі призначення хворим на алко-
голізм та наркоманію примусових заходів медичного харак-
теру. 
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