
 
 

 



ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасна психіатрія» складена відповідно 

до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 

«Охорона здоров’я», за спеціальністю 222 «Медицина». 

Викладання навчальної дисципліни «Сучасна психіатрія» при підготовці доктора 

філософії засноване на дослідженні, що спонукатиме суб’єкта пізнавальної діяльності 

збагачувати знання. Орієнтація у викладанні на дослідження стимулюватиме аспіранта до 

самостійного аналітичного пошуку та наукового обґрунтування відповідей на проблемні 

питання. Важливою формою роботи є наукові диспути, на яких відпрацьовуються вміння 

формулювати точку зору на дискусійні наукові питання, розкривати суперечності у знанні та у 

процесах пізнання. Розвивання логіки наукового вирішення дослідницької проблеми шляхом 

поетапного роздрібнення навчального матеріалу з постановкою до кожної його частини питань і 

завдань спонукатиме аспіранта до самостійної теоретичної роботи з визначення алгоритму 

пошуку вирішення проблеми, активної участі у формулюванні проблемної ситуації, висунення 

припущень, доведення гіпотези та перевірки правильності її вирішення.  

Навчання організоване за розкладом у такій системі: лекції, практичні заняття та 

самостійна робота. Систематичне здійснення поточного та проміжного контролю знань дає змогу 

через систему зворотного зв’язку (від слухача до викладача) оперативно вносити до навчального 

процесу необхідні корективи. В організації навчального процесу особлива увага приділяється 

самостійній роботі аспірантів (72,3 %), практичним заняттям, спрямованим на відпрацювання 

дослідницьких вмінь на навичок, відвідування практичних занять та лекцій професорсько-

викладацького складу кафедри. Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи 

складає 1:3. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля «Сучасна психіатрія», що 

містить 6 змістових модулів: 

 1. Базова психодіагностика. 

 2. Психопатологічна синдромологія 1. 

 3. Психопатологічна синдромологія 2. 

 4. Нозологічна діагностика у психіатрії. 

 5. Диференційна діагностика та підходи до терапії психічних розладів. 

 6. Аддиктологія, психотерапія та сексологія. 

.  

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є психіатрія. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: внутрішні хвороби, нейрохірургія, кардіологія, неврологія, 

інфекційні хвороби, онкологія. 

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна психіатрія» є розвиток у 

майбутнього доктора філософії загальних та фахових компетентностей задля забезпечення 

підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької діяльності, 

аналітичної роботи, наукового консультування лікарів практичного напрямку лікувально-

профілактичних закладів, а також у викладацькій роботі. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  «Сучасна психіатрія» є: 

− визначати нові наукові напрямки зі спеціальності «сучасна психіатрія», теоретичні та 

практичні проблеми медицини у даній сфері;  

− оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму; 

− вивчити новітні методи дослідження та лікування в психіатрії; 

− визначати  етіологічні  та  патогенетичні  фактори  найбільш  поширених психічних 

захворювань;  



− аналізувати  типову та атипову клінічну  картину  найбільш  поширених  психічних 

захворювань, виявляти  їх ускладнення; 

− складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних  

обстежень  при  найбільш  поширених психічних захворюваннях та їх ускладненнях, 

оцінювати  прогноз  щодо життя  та  працездатності  хворих; 

− визначати  попередній діагноз психічних та психосоматичних розладів, тактику  ведення 

пацієнтів з психічними розладами;  

− проводити  диференціальну  діагностику,  обґрунтовувати  і  формулювати діагноз 

найбільш поширених психічних захворювань;  

− діагностувати та надавати медичну допомогу хворим із психічними порушеннями, 

визначати основні  показання до госпіталізації. 

− проводити  первинну  і  вторинну  профілактику, реабілітацію хворих з   найбільш  

поширеними психічними захворюваннями.   

 

1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна «Сучасна психіатрія». 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії 

навчальна дисципліна «Сучасна психіатрія» забезпечує набуття аспірантами компетентностей:  

− інтегральні: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі психіатрії, проводити оригінальне 

наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні 

здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних 

теоретичних або практичних знань та/або професійної практики. 

−  загальні: 

1. Здатність до підвищення професійної кваліфікації. 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати ідеї. 

3. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших 

професій у національному та міжнародному контексті. 

4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

− спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою 

діяльністю. 

2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та за напрямком 

наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези. 

3. Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового 

дослідження. 

4. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань 

наукового проекту. 

5. Володіння сучасними методами наукового дослідження. 

6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз 

та узагальнення. 

7. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори 

суспільства.  

8. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій формі 

відповідно до національних та міжнародних стандартів. 

9. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності. 

10. Здатність до лідерства, керування колективом. 

11. Дотримання етики та академічної доброчесності. 

 

Матриця компетентностей 

 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 



Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, 

проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну 

діяльність в галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення 

нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики. 

Загальні компетентності 

1. Здатність до 

підвищення 

професійної 

кваліфікації 

Знати: 

• Закономірно

сті 

когнітивних 

процесів  

• Стратегію 

освіти 

протягом 

життя 

• Методи 

продуктивног

о навчання 

• Теорії 

ціннісних 

орієнтацій та 

мотивації 

особистості 

Вміти: 

• Оперувати 

філософським

и категоріями 

та доктринами  

• Використов

увати методи 

самонавчання 

• Оцінювати 

рівень 

мотивації 

• Постійно 

вдосконалюват

и свій освітній 

та загально 

культурний 

рівень 

Визначати 

ціннісні 

орієнтації та 

мотиваційний 

рівень 

особистості,   

здатність до 

самонавчання 

та 

самореалізації

,  

здатність до 

ефективної 

організації 

власного часу 

Формування 

системного 

професійного, 

наукового 

світогляду та 

загального 

культурного 

кругозору. 

Розвиток 

когнітивних 

можливостей. 

Здатність до 

самонавчання та 

самореалізації 

2. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми, 

здатність 

генерувати ідеї. 

Знати: 

• Закономірно

сті розвитку 

психіатричної 

науки 

• Етапи та 

закономірнос

ті 

когнітивного 

процесу 

• Етапи 

дослідницько

го процесу 

Вміти: 

• Аналізувати 

дані, отримані 

з 

інформаційних 

джерел 

 

Комунікації з 

науковим 

керівником, 

колегами під 

час 

обговорення 

проблем, 

пошуку 

шляхів їх 

вирішення 

Здатність до 

самостійного та 

незалежного 

мислення, 

формулювання 

ідей та 

продукування 

гіпотез.  

 

3. Здатність до 

спілкування у 

професійному 

середовищі та з 

представниками 

інших професій у 

національному та 

міжнародному 

контексті. 

Знати: 

• особливості 

сприйняття 

різних 

цільових 

аудиторій; 

• основи 

риторики та 

теорії 

аргументації  

• професійну 

лексику та 

термінологі

ю  в області 

психіатрії 

Вміти: 

• вести 

комунікації з 

різними 

цільовими 

аудиторіями  

• виконувати 

різні соціальні 

ролі, 

• володіти 

культурою 

мовлення, 

методами 

аргументації 

Відстоювання 

власних 

наукових 

поглядів. 

Володіння 

вербальними 

та 

невербальним

и навичками 

спілкування. 

Взаємодія в 

колективі для 

виконання 

завдань 

 

Поширення 

наукових 

досягнень та ідей. 

4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

Знати: 

• стандарти 

якості  

Вміти: 

• проводити 

моніторинг 

Взаємодія,  

співробітницт

во з колегами 

Покращення 

результатів 

власної 



якість виконаних 

робіт 
• критерії 

оцінки 

якості 

• форми і 

методи 

оцінки 

результатів 

професійної  

діяльності 

освітнього та 

наукового 

процесу 

• застосовувати 

ефективні 

методи оцінки 

когнітивної 

сфери 

• розробляти 

пропозиції 

щодо його 

удосконаленн

я 

та 

керівництвом, 

хворими 

діяльності  і 

результатів 

діяльності інших. 

Індивідуальна 

відповідальність 

за результати 

виконання 

завдань. 

Доброчесність, 

довіра та 

відповідальність 

за власні дії. 

Спеціальні (фахові) компетенції 

1. Здатність до 

розуміння 

предметної 

області за 

обраним 

науковим 

напрямом та 

освітньою 

діяльністю 

Знати: 

• Зміст 

дисципліни 

«Сучасна 

психіатрія» 

відповідно до 

майбутньої 

професійної 

діяльності 

• Ключові 

концепції за 

напрямом 

наукового 

дослідження 

• Пріоритетні 

напрямки 

розвитку 

науки та 

медицини 

Вміти: 

• Аналізувати 

основні теорії 

та концепції за 

напрямом 

дослідження  

• Інтерпретува

ти результати 

досліджень за 

обраним 

науковим 

напрямом 

Формулюванн

я 

 власного 

судження та 

участь у 

дискусіях 

щодо 

основного 

змісту, 

методів, 

новітніх 

досягнень у 

психіатрії та 

за напрямом 

наукового 

дослідження 

Безперервне 

самонавчання і 

самовдосконален

ня з навчальної 

дисципліни. 

 

2. Здатність 

виявляти потребу 

в додаткових 

знаннях у сфері 

медицини та за 

напрямком 

наукових 

досліджень, 

генерувати 

наукові гіпотези 

Знати: 

• Інформацій

ні світові 

ресурси  

• Сутність 

дослідницьког

о процесу 

• Сучасні 

досягнення за 

напрямком 

наукового 

дослідження 

• Новітні 

методи 

дослідження, 

їх 

інформативніс

ть, 

специфічність 

та чутливість 

Вміти: 

• Проводити 

критичний 

аналіз сучасної 

наукової 

літератури 

• Адекватно 

оцінювати 

досягнення та 

обмеження 

досліджень за 

обраним 

науковим 

напрямом 

• Визначати 

ступінь 

вирішення 

проблем та 

потреби 

сучасної науки 

Використання 

інформаційни

х ресурсів для 

отримання  

інформації.  

Комунікації 

та дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності 

Використовувати 

сучасні 

інформаційні 

технології для 

проведення 

наукового 

пошуку. 

Володіти 

методологією 

наукового 

дослідження для 

коректного 

формулювання 

гіпотез та 

дослідницьких 

питань 



та медицини  

3. Здатність 

формулювати 

дослідницьке 

питання, 

розробляти 

проект наукового 

дослідження 

Знати: 

• Методологі

ю наукових 

досліджень 

• Принципи 

генерування 

статистичних 

та наукових 

гіпотез 

• Технологію 

формулювання 

дослідницьког

о питання 

• Види 

систематичних 

помилок, 

способи їх 

запобігання 

Вміти: 

• Формулювати 

дослідницьке 

питання та 

гіпотези 

• Визначати 

дизайн 

дослідження 

• Розробляти 

план 

дослідження 

• Оцінювати 

вплив 

факторів, що 

впливають 

• Передбачуват

и системні 

помилки 

Аргументація 

та доказ 

переваг 

розробленого 

проекту.  

Ведення 

дискусій 

щодо мети та 

завдань 

наукового 

проекту. 

Використовув

ати знання та 

вміння з 

методології 

наукових 

досліджень 

для пошуку 

партнерів 

Ініціативність, 

самостійність, 

відповідальність, 

запобігання 

систематичних 

помилок при 

виконанні 

наукового 

дослідження 

4. Здатність обирати 

методи та 

критерії оцінки 

(кінцеві точки) 

дослідження 

відповідно до 

цілей та завдань 

наукового 

проекту 

Знати: 

• Сучасні 

методи 

дослідження 

• Біомаркери 

різних 

процесів та 

станів, їх 

інформативніс

ть  

• Інформатив

ні критерії 

оцінки 

процесів, 

функцій, явищ 

 

Вміти: 

• Обирати 

методи 

дослідження, 

адекватні для 

досягнення 

мети та завдань 

наукового 

проекту 

• Інтерпре

тувати 

результати 

різних методів 

досліджень 

Аргументуват

и переваги 

обраних 

методів  

дослідження. 

Обговорюват

и 

 

інформативні

сть методів 

дослідження з 

науковою 

спільнотою, 

можливість їх 

вдосконаленн

я та 

комбінування 

Самостійний 

вибір адекватних 

методів 

дослідження 

 

5. Володіння 

сучасними 

методами 

наукового 

дослідження 

Знати  

• Специфічніс

ть та 

чутливість 

різних методів 

дослідження 

• Методики 

досліджень за 

тематикою 

наукового 

проекту, їх 

можливості та 

обмеження 

Вміти: 

• Використ

овувати сучасні 

методи 

дослідження 

• Використ

овувати 

методики 

дослідження 

• Модифік

увати та 

поліпшувати  

методики 

дослідження 

Навчатися 

методам та 

методикам 

дослідження, 

обмінюватися 

інформацією 

та передавати 

знання 

колегам. 

 

Самостійне 

виконання 

наукового 

дослідження. 

Точність та  

відтворюваність 

результатів 

дослідження 

6. Здатність 

інтерпретувати 

результати 

Знати: 

• Основи 

біостатистик

Вміти: 

• Обґрунтовуват

и розмір 

Обґрунтуванн

я обраних 

методів 

Відповідальність 

за проведення 

аналізу даних 



наукових 

досліджень, 

проводити їх 

коректний аналіз 

та узагальнення 

и 

• Методи 

статистично

го аналізу 

• Представлен

ня 

результатів 

статистичної 

обробки 

даних 

вибірки  

• Формулювати 

статистичні 

гіпотези 

• Адекватно 

використовува

ти методи 

статистичного 

аналізу  

 

аналізу та 

обговорення 

отриманих 

даних 

Отримання 

достовірних та 

відтворюваних 

результатів 

Запобігання 

шахрайства при 

обробці даних 

7. Здатність до 

впровадження 

нових знань 

(наукових даних) 

в науку, освіту та 

інші сектори 

суспільства. 

Знати: 

• Технологію 

інформаційно-

патентного 

пошуку 

• Основи 

авторського 

права 

• Етапи та 

принципи 

реєстрації 

авторського 

права 

• Технологію 

отримання 

патенту 

 

Вміти: 

• Проводити 

патентно-

інформаційний 

пошук 

• Реєструвати 

право 

інтелектуальної 

власності 

• Впроваджув

ати наукові 

досягнення у 

навчальний 

процес 

Комунікації 

та дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності. 

Адаптувати 

результати 

наукових 

досліджень до 

освітніх 

програм та 

навчального 

процесу. 

Відповідальне 

патентування. 

Регулярне 

оновлення 

освітніх програм 

та змісту 

навчання 

8. Здатність 

представлення 

результатів 

наукових 

досліджень в 

усній і письмовій 

формі відповідно 

до національних 

та міжнародних 

стандартів 

Знати: 

• Технологію 

презентації 

даних у виді 

постерів та 

презентацій 

• Технологію 

написання 

статей у 

національні 

наукові 

видання 

• Вимоги та 

технології 

написання 

статті до 

міжнародного 

рецензованог

о видання 

• Перелік 

видань що 

індексуються 

у Scopus та 

Web of 

Science 

• Стандарти 

оформлення 

Вміти: 

• Працювати в 

Power Point, 

Prezi, Adobe 

Photoshop, 

Adobe Reader 

• Підготувати 

презентацію 

• Підготувати 

усну доповідь 

• Написати 

статтю 

відповідно до 

вимог 

наукового 

видання 

 

Академічна 

доброчесність

. 

Спілкування з 

рецензентами 

та редакцією 

журналу. 

Аргументуват

и, критично 

оцінювати 

результати 

досліджень, 

дискутувати з 

наукових 

проблем 

Відповідальність 

за результати 

наукового 

дослідження.  

Запобігання 

плагіату та  

фальсифікаціям  

 



наукових 

робіт 

9. Здатність до 

організації та 

реалізації 

педагогічної 

діяльності 

Знати: 

• Стандарти 

вищої освіти 

за 

спеціальніст

ю 

• Основи 

педагогіки  

• Дидактичні 

основи 

проблемного  

навчання  

• Компетентні

ст-ний підхід 

при 

проектуванні 

та реалізації 

освітньої 

діяльності 

• Форми 

організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності 

• Принципи 

студент-

орієнтованог

о навчання 

• Програму та 

зміст 

дисципліни, 

що буде 

викладатися 

Вміти: 

• формулювати 

цілі навчання 

та способи їх 

досягнення 

• грамотно 

визначати 

зміст навчання 

та форми 

контролю  

• застосовуват

и новітні 

педагогічні 

технології; 

• моніторуват

и та управляти 

процесом 

навчання 

• використову

вати сучасні 

інформаційні 

технології для 

оптимізації 

навчання 

 

Володіння 

основами 

дидактики, 

риторики, 

аргументації. 

Застосування 

методів 

інтерактивног

о навчання. 

Демонструват

и лідерство та 

управляти 

процесом 

навчання 

 

Набуття 

ораторської 

майстерності. 

Лідерство.  

Здатність до само 

оцінювання та 

неперервного 

самовдосконален

ня. 

Відповідальність 

за ефективність 

навчального 

процесу 

 

10

. 

Здатність до 

лідерства, 

керування 

колективом 

Знати: 

• Теорію 

комунікацій 

• Механізми 

ефективного 

управління 

• Психологію 

лідерства 

Вміти: 

• Формувати 

ефективні 

комунікації 

• Керувати 

колективом 

Здатність до 

комунікацій 

та керування 

різними 

групами, 

вміння 

надихати та 

мотивувати 

студентів та 

колег  

Ініціативність, 

лідерство та 

здатність до 

керування, 

самореалізація 

11 Дотримання 

етики та 

академічної 

доброчесності 

Знати: 

• Дослідницьк

у етику  

• Правові 

основи 

авторського 

права 

• Принципи 

запобігання 

Вміти: 

• Самостійно 

виконувати 

освітню та 

наукову 

діяльність  

• Викладати 

свої погляди 

• Приймати 

Доброчесне 

та 

відповідальне 

виконання 

освітньої та 

наукової 

діяльності.  

Отримання 

довіри та 

Відповідальність 

за результати 

діяльності.  

Доброчесність, 

довіра та 

відповідальність 

за власні дії. 

Запобігання 

плагіату,  



плагіату, 

фальсифікацій 

та 

корупційних 

дій 

власні рішення 

• Використову

вати 

інформаційні 

технології для 

визначення 

ознак плагіату 

поваги серед 

колег та 

студентів 

фальсифікаціям 

та корупційним 

діям 

 

Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна «Сучасна психіатрія»: 

1. Отримання знань з навчальної дисципліни обсягом 12 кредитів (360 годин).  

2. Складання заліків відповідно до навчального плану теоретичної підготовки (1-6 

семестри). 

3. Подання реферату у вигляді І (огляд літератури) та ІІ (методи дослідження) розділів 

дисертаційної роботи, переліку використаних джерел (5 семестр).  

 

Результати навчання дисципліни «Сучасна психіатрія»: 

Знання:  

− історію розвитку та сучасний стан наукових знань за спеціальністю «Психіатрія»; 

− етіологію, патогенез, класифікації, клінічні прояви, критерії  діагностики, диференціальної 

діагностики, прогноз, сучасні стандарти діагностики, профілактики та лікування, 

невідкладну допомогу при психічних захворюваннях та їх ускладненнях; 

− актуальні наукові завдання та проблеми психіатрії. 

Уміння:  

− проводити діагностику та лікування найбільш поширених психічних  захворювань в 

умовах стаціонару відповідно до  національних стандартів «психіатрія» та протоколів з 

використанням сучасних досягнень науки і техніки.  

− виконувати  діагностичні  процедури  та  інтерпретувати результати сучасних методів 

дослідження, здійснювати окремі лабораторні та інструментальні дослідження  

самостійно в межах наукової роботи. 

− застосовувати медичні  інформаційні  технології  та  медичну літературу  у  діагностиці  та  

лікуванні  психічних  захворювань. 

− проводити патентно-інформаційний пошук з обраної наукової теми дослідження у 

вітчизняних та закордонних джерелах, наукометричних базах; 

− проводити критичний аналіз сучасних даних, розробку і синтез нових ідей з актуальних 

проблем психіатрії; 

− формулювати мету та наукові завдання з обраної наукової теми; 

− розробляти дизайн дослідження;  

− вибирати методи наукового дослідження, адекватні поставленим меті та завданням; 

− презентувати отримані дані у вигляді публікації та доповідей на національному та 

міжнародному рівні; 

− впроваджувати досягнення науки і техніки у клінічну практику. 

Комунікація:  

- представляти для обговорення результати своєї наукової роботи;  

- уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами 

взаємодії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, 

враховуючи власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії 

спілкування залежно від ситуації;  

- брати участь у дискусіях із фахівцями у психіатрії.  

Автономія і відповідальність:  

- демонструвати етичну поведінку в дотриманні принципів наукового дослідження; 

- дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами. 



- дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність 

отриманих наукових результатів; 

- виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття рішень у 

різних ситуаціях;  

- виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності. 

 

2. Опис навчальної дисципліни «Сучасна психіатрія» (анотація) 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  12 

Галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» 

(шифр і назва галузі знань) 

Нормативна 

Модулів – 1 Спеціальність: 

222 «Медицина 

(код і найменування 

спеціальності) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 1-3 

Загальна кількість годин - 

360 

Семестри: І-VI 

Лекції 

Годин навчання: 

аудиторних – 100 

самостійної роботи 

аспіранта - 260 

Освітньо-науковий рівень: 

доктор філософії 

20 год. 

Практичні 

80 год. 

Лабораторні 

0 год. 

Самостійна робота 

260 год. 

Індивідуальні завдання: 0 год. 

Вид контролю: заліки, реферат 

Примітка. Співвідношення кількості годин: аудиторних – 27,7 %, самостійна робота – 72,3 %. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Базова психодіагностика 

Вивчення спеціальності спрямоване на засвоєння основних концепції, розуміння 

теоретичних та практичних проблем психодіагностики, вирішення яких базується на знаннях 

загальної психопатології та психіатрії. Оволодіння психіатричною термінологією. Вивчення  

історії розвитку та сучасний стан наукових знань у напрямку індикації, ідентифікації та 

диференціації психопатологічних симптомів та аномальної поведінки. 

Аспірант вивчає основну спеціальність, відвідуючи лекції та практичні заняття професорів 

та доцентів зі спеціальності, на семінарах з підготовки молодих викладачів, під час власної 

педагогічної практики.  

Змістовий модуль включає в себе: 

– Лекція. Розлади сприйняття та мислення; 

– Практичне заняття: симптоми та діагностика розладів сприйняття; 

– Практичне заняття: симптоми та діагностика розладів мислення; 

– Лекція. Розлади емоцій і волі; 

– Практичне заняття: симптоми та діагностика розладів емоцій; 

– Практичне заняття: симптоми та діагностика розладів волі; 

– Залік за матеріалом змістового модулю. 

 

Змістовий модуль 2. Психопатологічна синдромологія 1 

Вивчення концептуальних та теоретичних основ організації психопатологічної 

симптоматики на рівні синдрому. Засвоєння систематики та типології психопатологічних 

синдромів. 



Аспірант вивчає основну спеціальність, відвідуючи лекції та практичні заняття професорів 

та доцентів зі спеціальності, на семінарах з підготовки молодих викладачів, під час власної 

педагогічної практики.  

Змістовий модуль включає в себе: 

– Лекція. Розлади пам’яті та інтелекту; 

– Практичне заняття: симптоми та діагностика розладів пам’яті; 

– Практичне заняття: симптоми та діагностика розладів інтелекту; 

– Лекція. Загальна синдромологія, частина 1. 

– Практичне заняття: синдроми порушення свідомості; 

– Практичне заняття: синдроми маячного кола; 

– Залік за матеріалом змістового модулю. 

 

Змістовий модуль 3. Психопатологічна синдромологія 2. 

Засвоєння основ синдромогенезу, синдромокінезу та синдромотаксису для основних форм 

психопатологічних синдромів. Оволодіння навичками кваліфікованої синдромлаьної 

діагностики.  

Аспірант вивчає основну спеціальність, відвідуючи лекції та практичні заняття професорів 

та доцентів зі спеціальності, на семінарах з підготовки молодих викладачів, під час власної 

педагогічної практики.  

Змістовий модуль включає в себе: 

– Лекція. Загальна синдромологія, частина 2. 

– Практичне заняття: патоафективні синдроми; 

– Практичне заняття: невротичні синдроми; 

– Лекція. Основи синдромогенезу, синдромокінезу та синдромотаксису; 

– Практичне заняття: синдромогенез психопатологічних синдромів; 

– Практичне заняття: синдромокінез та синдромотаксис психопатологічних синдромів; 

– Залік за матеріалом змістового модулю. 

 

Змістовий модуль 4. Нозологічна діагностика у психіатрії. 

Засвоєння основ нозологічної діагностики основних форм психопатологічних розладів. 

Вивчення структурно-динамічних особливостей різних нозологічних форм психічної патології. 

Вивчення феноменів патопластичної модифікації, коморбідності та патоморфозу психічної 

патології.  

Аспірант вивчає основну спеціальність, відвідуючи лекції та практичні заняття професорів 

та доцентів зі спеціальності, на семінарах з підготовки молодих викладачів, під час власної 

педагогічної практики.  

Змістовий модуль включає в себе: 

– Лекція. Конвенційність у психіатрії. Основи нозологічної діагностики. 

– Практичне заняття: нозологічна класифікація психічних розладів; 

– Практичне заняття: структурні та динамічні критерії оцінки нозологічної приналежності 

психічних розладів; 

– Практичне заняття: індикація та ідентифікація окремих нозологічних форм психічних 

розладів; 

– Практичне заняття: патопластична модифікація психічних розладів; 

– Практичне заняття: комор бідність та патоморфоз психічних розладів; 

– Залік за матеріалом змістового модулю. 

 

Змістовий модуль 5. Диференційна діагностика та підходи до терапії психічних 

розладів. 

Засвоєння підходів до диференційної діагностики психічних розладів. Оволодіння 

навичками застосування клінічних методів диференційної діагностики у психіатрії. Засвоєння 

навичок терапії психічних розладів в умовах діагностичного процесу.  



Аспірант вивчає основну спеціальність, відвідуючи лекції та практичні заняття професорів 

та доцентів зі спеціальності, на семінарах з підготовки молодих викладачів, під час власної 

педагогічної практики.  

Змістовий модуль включає в себе: 

– Лекція. Клінічна диференціація психічних розладів. 

– Практичне заняття: клінічні шкали у диференційній діагностиці; 

– Практичне заняття: тактика диференційної діагностики при відсутності достовірних 

даних анамнезу; 

– Лекція. Підходи до терапії психічних розладів; 

– Практичне заняття: терапевтична тактика у лікуванні основних форм психічних 

розладів; 

– Практичне заняття: ускладнення та фармакогенні стани у психіатричній клініці; 

– Залік за матеріалом змістового модулю. 

 

 

Змістовий модуль 6. Адиктологія, психотерапія та сексологія. 

Вивчення адиктологічних та сексологічних розладів у психіатричній клініці. Вивчення 

феноменів госпіталізму та залежної поведінки хворих. Засвоєння методів психотерапевтичної 

корекції. 

Аспірант вивчає основну спеціальність, відвідуючи лекції та практичні заняття професорів 

та доцентів зі спеціальності, на семінарах з підготовки молодих викладачів, під час власної 

педагогічної практики.  

Змістовий модуль включає в себе: 

– Лекція. Введення у адиктологію, психотерапію та сексологію. 

– Практичне заняття: залежна поведінка у психіатричній клініці; 

– Практичне заняття: госпіталізм та залежністі від лікування у психіатричній клініці. ; 

– Практичне заняття: психотерапевтична допомога у психіатрії; 

– Практичне заняття: парадигми психотерапії; 

– Практичне заняття: сексологічні розлади у психіатричній клініці; 

– Залік за матеріалом змістового модулю. 

 

  

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі   

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1-й рік навчання 

І семестр 

Змістовий модуль 1. Базова психодіагностика 

Тема 1. Розлади сприйняття та мислення 20 2 8   10 

Тема 2. Розлади емоцій і волі 18 2 6   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

12     12 



Опанування методами індикації, 

ідентифікації та диференціації психічних 

розладів на нозологічному рівні 

8     8 

Опанування методами психотерапії 3     3 

Залік 1       

Всього годин за І семестр 61 4 14   43 

ІІ семестр 

Змістовий модуль 2. Психопатологічна синдромологія 1 

Тема 3. Розлади пам’яті та інтелекту 18 2 6   10 

Тема 4. Загальна синдромологія, частина 1 18 2 6   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

12     12 

Опанування методами індикації, 

ідентифікації та диференціації психічних 

розладів на нозологічному рівні 

8     8 

Опанування методами психотерапії 3     3 

Залік 2       

Всього годин за ІІ семестр 59 4 12   43 

2-й рік навчання 

ІІІ семестр 

Змістовий модуль 3. Змістовий модуль 2. Психопатологічна синдромологія 2 

Тема 5. Загальна синдромологія, частина 2 20 2 8   10 

Тема 6. Основи синдромогенезу, 

синдромокінезу та синдоромотаксису 
18 2 6   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

12     12 

Опанування методами індикації, 

ідентифікації та диференціації психічних 

розладів на нозологічному рівні 

8     8 

Опанування методами психотерапії 3     3 

Залік 3        

Всього годин за ІІІ семестр 61 4 14   43 

IV семестр 

Змістовий модуль 4. Нозологічна діагностика у психіатрії. 

Тема 7. Конвенційність у психіатрії. Основи 

нозологічної діагностики. 
18 2 6   10 

Тема 8. Індикація та ідентифікація окремих 

нозологічних форм психічних розладів 
18 2 6   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

12     12 



Опанування методами індикації, 

ідентифікації та диференціації психічних 

розладів на нозологічному рівні 

8     8 

Опанування методами психотерапії 3     3 

Залік 4       

Всього годин за IV семестр 59 4 12   43 

3-й рік навчання 

V семестр 

Змістовий модуль 5. Диференційна діагностика та підходи до терапії психічних 

розладів. 

Тема 9. Клінічна диференціація психічних 

розладів. 
18 2 6   10 

Тема 10. Підходи до терапії психічних 

розладів; 
18  8   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

10     10 

Опанування методами індикації, 

ідентифікації та диференціації психічних 

розладів на нозологічному рівні 

10     10 

Опанування методами психотерапії 4     4 

Залік 5       

Всього годин за V семестр 60 2 14   44 

VІ семестр 

Змістовний модуль 6. Адиктологія, психотерапія та сексологія. 

Тема 11. Адиктологія та залежна поведінка 

хворих. 
18 2 6   10 

Тема 12. Сексологічні розлади та 

психотерапевтична кореція. 
18  8   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

10     10 

Опанування методами індикації, 

ідентифікації та диференціації психічних 

розладів на нозологічному рівні 

10     10 

Опанування методами психотерапії 4     4 

Залік  6       

Всього годин за VІ семестр 60 2 14   44 

Усього годин  360 20 80   260 

 

 

4. Теми лекцій 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 



1 Розлади сприйняття та мислення 2 

2 Розлади емоцій і волі 2 

3 Розлади пам’яті та інтелекту 2 

4 Загальна синдромологія, частина 1 2 

5 Загальна синдромологія, частина 2 2 

6 Основи синдромогенезу, синдромокінезу та синдромотаксису 2 

7 Конвенційність у психіатрії. Основи нозологічної діагностики 2 

8 
Індикація та ідентифікація окремих нозологічних форм психічних 

розладів 

2 

9 Клінічна диференціація психічних розладів 2 

10 Адиктологія та залежна поведінка хворих 2 

Разом 20 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Розлади сприйняття та мислення 8 

2.  Розлади емоцій і волі 6 

3.  Розлади пам’яті та інтелекту 6 

4.  Загальна синдромологія, частина 1 6 

5.  Загальна синдромологія, частина 2 8 

6.  Основи синдромогенезу, синдромокінезу та синдоромотаксису 6 

7.  Конвенційність у психіатрії. Основи нозологічної діагностики 6 

8.  
Індикація та ідентифікація окремих нозологічних форм психічних 

розладів 
6 

9.  Клінічна диференціація психічних розладів 6 

10.  Підходи до терапії психічних розладів; 8 

11.  Адиктологія та залежна поведінка хворих 6 

12.  Сексологічні розлади та психотерапевтична кореція 8 

Разом 80 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Розлади сприйняття та мислення 10 

2.  Розлади емоцій і волі 10 

3.  Розлади пам’яті та інтелекту 10 

4.  Загальна синдромологія, частина 1 10 

5.  Загальна синдромологія, частина 2 10 

6.  Основи синдромогенезу, синдромокінезу та синдоромотаксису 10 

7.  Конвенційність у психіатрії. Основи нозологічної діагностики 10 

8.  
Індикація та ідентифікація окремих нозологічних форм психічних 

розладів 
10 

9.  Клінічна диференціація психічних розладів 10 

10.  Підходи до терапії психічних розладів; 10 

11.  Адиктологія та залежна поведінка хворих 10 

12.  Сексологічні розлади та психотерапевтична кореція 10 

13.  
Вивчення та аналіз наукової літератури за темою дисертаційного 

дослідження, написання реферату 
68 

14.  
Опанування методами індикації, ідентифікації та диференціації 

психічних розладів на нозологічному рівні 
52 



15.  Опанування методами психотерапії 20 

Разом 260 

 

7. Індивідуальні завдання 

1. Створити доповіді на проблемну тематику з презентацією у сучасних форматах (ppt, prezi) 

на основі матеріалів останніх з’їздів, конгресів, конференцій. 

2. Здійснити аналіз застосованих статистичних методів в статті за темою дисертації. 

3. Підготувати до друку навчально-методичного посібника та комплекту тестових завдань за 

одним з розділів психіатрії. 

 

8. Методи навчання 

Освітня підготовка аспірантів передбачає використання інтерактивних методів навчання з 

акцентом на відпрацюванні навичок та вмінь використання набутих знань. Крім того, 

передбачене використання дистанційного навчання – з залученням аспірантів до між народно 

визнаних курсів та освітніх ресурсів. 

 

9. Методи контролю  

 

При оцінюванні успішності здобувачів застосовується Інструкція з методики 

оцінювання успішності студентів, яку перезатверджено згідно Наказу від 06.08.2020 р. № 298 

«Про організацію освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році». 

 Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та 

оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

навчальної дисципліни. 

 Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні кожного модуля, 

становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. Підсумковий контроль 

здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з 

модуля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

контроль теоретичної та практичної підготовки. 

 Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів 

(110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 

максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). 

Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за 

традиційною п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому 

враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми. 

 Остаточна конвертація середньої арифметичної кількості балів проводиться перед 

підсумковим модульним контролем відповідно наступної таблиці: 

 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 



4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

3,0 60 

 

Перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної інформації про зміст і 

характер досягнення аспірантів у навчальному процесі, а також про успішність викладання. 

Перевірка може здійснюватися в усній, письмовій та практичних формах. Об’єктом оцінювання 

можуть виступати: результати написання тестових, ситуаційних, клінічних, розрахунково-

аналітичних, творчих завдань; реферативні доповіді, участь у дискусії тощо. 

 

Залік здійснюється по завершенні вивчення всіх тем семестру на останньому 

практичному занятті в семестрі. До підсумкового модульного контролю допускаються аспіранти, 

які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при 

вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.    

Програма заліку включає обов’язкову і варіативну частини.  

Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Сучасної психіатрії» та 

складається з виконання завдань різних типів:  

- теоретичне завдання передбачає письмову відповідь на теоретичні питання, що 

стосуються етіології, патогенезу, діагностики та лікування психічних захворювань, що дає 

можливість оцінити теоретичний рівень професійної підготовки за спеціальністю;  

- аналітичне завдання – це письмове розв’язання комплексного ситуаційного завдання, а 

саме аналіз клінічного випадку пацієнта, за результатами якого формується розгорнуте 

аналітичне заключення – постановка діагнозу, розробка схеми додаткового обстеження з 

аналізом отриманих результатів лабораторних і інструментальних досліджень, та 

призначення лікування пацієнту (відповідно до напряму дослідження). 

Варіативна частина стосується наукових та практичних аспектів відповідно до обраного 

напряму дисертаційної роботи: 

- методологічне завдання передбачає визначення та обґрунтування методологічних засад 

проведення дослідження чи процедур за запропонованою темою, визначення дизайну 

дослідження. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні заліку, 

становить 80 балів. 

Залік вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 балів.  

 

                                                                      

10. Методичне забезпечення       

1. Лекції з дисципліни. 



2. Методичні розробки для викладачів з навчальних занять. 

3. Методичні розробки для аспірантів з навчальних занять. 

4. Методичні розробки для аспірантів із самостійної позааудиторної роботи. 

5. Збірник тестових завдань; електронний банк тестових завдань, банк тестових завдань на 

паперових носіях, ситуаційні завдання у складі методичних розробок для аспірантів . 

6. Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання: 

1. Мультимедійні презентації лекцій. 

2. Технічні засоби навчання: комп'ютер. 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Козидубова В. М., Кузнецов В. М., Вербенко В. А. и др. Психиатрия. Харьков : Оберег, 

2013. 1164 с. 

2. Курило В. О. Загальна та медична психологія  : навч. посіб. / В. О. Курило. - 

Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. - 358 с. 

3. Психіатрія і наркологія : підручник / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов та ін. ; 

за ред. В.Л. Гавенка, В.С. Бітенського. 2-ге вид., переробл. і допов. К. : ВСВ "Медицина", 2015. 512 с 

4. Снежневский А.В. Шизофрения (цикл лекций). – Москва: МАКС прес., 2008.- 198 с.  

5. Чугунов В. В. Психотерапевтичний діагноз. Харків : Наука, 2014 / 2015. 536 с. 

6. Рум'янцев Ю. В., Сиропятов О. Г., Осьодло Г. В. та ін. Психіатрія особливого 

періоду : навчальний посібник /; Військово-медичний департамент МО України, Українська 

військово-медична академія. 2-е вид. перероблене і доповнене. Київ : "МП Леся", 2015. 226 с.  

 

Допоміжна 

1. Бурдаков А.Н., Марков И. В., Фесенко Ю. А. и др. Психофармакотерапия в детской 

психиатрии. М. : ГЭОТАР-Медиа. 2016. 304 с. 

2. Даммен Г., Марута Н. А., Кожина А. М., Мангуби В. А. Феноменология и 

психотерапия в психиатрии. Харьков : ФЛП Тимашев В. И., 2016. 290 с. 

3. Козідубова В. М., Долуда С. М., Брагін Р. Б. та ін. Невідкладна терапія психічних 

розладів. Харків : Оберіг, 2013 р. С. 1019–1058. 

4. Марков И. В. Психиатрия детского возраста. Руководство для врачей. СПб. : Наука и 

техника, 2016. 992 с.  

5. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: Підручник / 

За ред.І.С. Зозулі. Розділ: Невідкладна допомога в психіатрії. Кузнецов В. М. К. : ВСВ 

"Медицина", 2012. 728 с. 

6. Наркология. Под редакцией И.К. Сосина, Ю.Ф. Чуева. — Харьков: Коллегиум, 2014. 

— 1500 с. 

7. Психиатрия и психотерапия : справочник / Герд Лаукс, Ханс-Юрген Мёллер; пер. с 

нем. ; под.. общ. ред.. акад. РАМН П.И. Сидорова – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 512 с. 

8. Психіатрія/ під ред.  В.М.Козідубової, В.М. Кузнєцова, В.А. Вербенко, Л.М. Юр’євої, 

О.О. Фільца, І.О. Бабюка.. – Харків: Оберіг, 2013 р. 1164 с. 

9. Тести з психіатрії / Кузнєцов В.М., Коротоножкін В.Г., Олійник А.В., Насінник О.А., 

Уралова Л.Т., Бондарчук А.Г., Костюченко С.І., Белов О.Б., Шейко М.В. К., 2009. — 234 с. 

10. Ургентна психіатрія (клініка, психодіагностика, терапія невідкладних станів). / Дзюб 

Г. К., Кузнецов В. М., Нестерчук Н. В. / К., 2010. — 190 с. 

11. Чабан О. С. Болезнь Альцгеймера: тихая эпидемия потерянной памяти. К. : Аванпост-

Прим, 2013. 88 с. 

12. Чабан О. С., Хаустова Е. А., Жабенко Е. Ю. и др. Тревога: история сверхбеспокойных 

людей. Киев : Эд-Ворлд Трейд, 2013, 129 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

Веб-сайти університетів та електронні ресурси мережі «Інтернет» 

1. Новини української психіатрії. - URL: http://www.psychiatry.ua/ukr/ 

http://www.psychiatry.ua/ukr/


2. Архів психіатрії : [офіц. сайт] / ДУ "Науково-дослідний інститут психіатрії 

Міністерства охорони здоров'я України". - URL: http://ndips.org/arxiv.html 

3. Медицинская психология : ежеквартальный научный медицинский журнал. - URL: 

http://www.mps.kh.ua/ 

4. Український вісник психоневрології : науково-практичний медичний журнал. - URL: 

http://uvnpn.com.ua/arkhiv-nomeriv/ 

5. Психіатрія, неврологія та медична психологія. – URL : 

https://periodicals.karazin.ua/pnmp 

6. Психологічне консультування і психотерапія. – URL : 

https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy 

7. Список англоязычных психиатрических и нейробиологических журналов с 

бесплатным доступом к полнотекстовым версиям статей (от Psy-Word) 

8. Residents & Medical Students // American Psychiatric Association. - URL: 

https://www.psychiatry.org/ 

9. The American Psychiatric Association (APA). - URL: 

https://psychiatryonline.org/guidelines 

10. The American Psychiatric Association Practice Guideline // American Psychiatric 

Association. - URL: https://psychiatryonline.org/guidelines 

11. European Psychiatric Association. - URL: http://www.europsyche.org 

12. American Journal of Psychiatry. - URL: https://ajp.psychiatryonline.org/ 

13. PubMed Central : [список англомовних журналів з безкоштовним доступом 

бесплатным до повнотекстовим версіям журналів]. - URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/?filter=t4&titles=current&search=journals 
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