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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Судова психіатрія” є важливою скла
довою підготовки фахівцяправознавця і характеризується 
тісни ми міждисциплінарними зв’язками із психіатрією, психо
логією особистості, соціальною психологією, медичною психоло
гією, юридичною психологією та багатьма іншими галузями 
психоло гічних знань.

Програмою дисципліни “Судова психіатрія” передбачено ви
значення основних засад судової психіатрії, завдань і методоло
гічних принципів експертного аналізу, а та кож вивчення судово
психіатричної оцінки різних форм психічних розладів.

Мета вивчення дисципліни “Судова психіатрія” — опанувати 
ос новні поняття, предмет та завдання судової психіатрії, набути 
вмінь і навичок організації та проведення судовопсихіатричної 
експертизи, навчитися орієнтуватися у підставах та порядку за
стосування примусових заходів медичного характеру, оволодіти 
засобами судовопсихіатричної оцінки різних форм психічних 
розладів.

Програма курсу “Судова психіатрія” складається з п’ятнад
цяти тем, спрямованих на висвітлення цього предмета як науки, 
що вивчає питання дослідження психічних розладів з метою на
дання допомоги правосуддю.

За результатами вивчення матеріалу цього курсу студенти 
складають залік. Основними навчальнометодичними посібни
ками з курсу “Судова психіатрія” є видання, наведені у списку 
літератури.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“СУДОВА ПСИХІАТРІЯ”

№ 
пор. Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Предмет, система, методи та 
історичний розвиток судової психіатрії

1 Поняття та історія розвитку судової психіатрії
2 Медикоюридичний базис судової психіатрії 
3 Судовопсихіатрична експертиза 
4 Поняття та правові засади застосування заходів 

медичного характеру у судовій психіатрії

5 Психічне обстеження засуджених
6 Судовопсихіатрична експертиза у цивільному процесі. 

Недієздатність
Змістовий модуль ІІ. Основи загальної психопатології

7 Поняття психічних розладів та їх класифікація
8 Шизофренія. Епілепсія 
9 Маніакальнодепресивний психоз. Психічні розлади при 

травмах головного мозку
10 Психічні розлади при інфекційних захворюваннях 

головного мозку. Психічні розлади при сифілітичних 
захворюваннях центральної нервової системи

11 Психічні розлади при судинних захворюваннях 
головного мозку. Психози похилого віку. Психічні 
розлади при соматичних захворюваннях

12 Алкоголізм, наркоманії та токсикоманії
13 Олігофренія (природжене слабоумство). Психопатії
14
15

Реактивні стани
Симуляція та дисимуляція психічних розладів
Разом годин: 54



5

ЗМІСТ 
дисципліни 

“СУДОВА ПСИХІАТРІЯ”

Змістовий модуль І. Предмет, система, методи та 
історичний розвиток судової психіатрії

Тема 1. Поняття та історія розвитку судової психіатрії
Поняття науки судової психіатрії, її предмет, система, методи. 

Завдання та об’єкти судової психіатрії. Зв’язок судової психіатрії 
з іншими науками, судовою експертологією. Суть матеріалістич
ного розуміння психічної діяльності в нормі і при патології. Істо
ричний нарис розвитку вітчизняної судової психіатрії.

Література: основна [1–3; 7; 10–13];
додаткова [2; 4; 8–10; 12]

Тема 2. Медикоюридичний базис судової психіатрії
Медикоюридичний базис судової психіатрії. Підстави і поря

док призначення судовопсихіатричної ек спертизи. Коло пи
тань, які належать до компетенції судовопсихіат ричної експер
тизи. Організація судовопсихіатричної експертизи в Україні. 
Законодавчі норми та інструктивнометодичні документи з су
довопсихіатричної експертизи.

Медикоюридичні засади осудності. Питання неосудності при 
судовопсихіатричній експертизі обвинувачених. Критерії нео
судності (формула неосудності). Медичний кри терій неосуднос
ті. Юридичний критерій неосудності: інтелектуальна та вольова 
ознаки. Проблема обмеженої осудності.

Література: основна [1–3; 7; 10–13];
додаткова [2; 3; 8–10; 12]

Тема 3. Судовопсихіатрична експертиза 
Поняття, звдання та організація судовопсихіатричної екс

пертизи. Класифікація судовопсихіатричних експертиз. Під
стави та порядок призначення судовопсихіатричної експертизи. 
Висновок судовопсихіатричної експертизи. Права й обов’язки 
експерта. Судовопсихіатрична експертиза якостей особистості 
при групо вих правопорушеннях. Предмет, підстави призначен
ня та завдання судовопсихіатрич них експертиз свідків і потер
пілих. Загальні особливості судовопсихіатричних експертиз 
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неповно літніх. Предмет, обсяг і основні завдання комплексної 
судової психологопсихіатричної експертизи (КСППЕ). Поря
док призначення КСППЕ, межі компетенції експертів. Особли
вості комплексної психологопсихіатричної експерти зи емоцій
них станів. Комплексна психологопсихіатрична експертиза 
індивіду аль нопсихологічних особливостей особистості. КСППЕ 
неповнолітніх, у тому числі експертиза неповнолітніх потерпі
лих у справах про статеві правопорушення.

Література: основна [4–6; 10–13];
додаткова [3; 8–10; 12]

Тема 4. Поняття та правові засади застосування 
заходів медичного характеру у судовій психіатрії

Проблема суспільної небезпеки психічно хворих. Примусові 
заходи медичного характеру як різновид медич них заходів. Види 
примусових заходів медичного характеру, які передба чені зако
нодавством, критерії їх вибору. Підстави і порядок призначення, 
умови проведення та при пинення примусового лікування. Інші 
заходи медичного характеру щодо осіб, визнаних пси хічно хво
рими і неосудними. Заходи медичних і правоохоронних органів 
із запобігання суспільнонебезпечним діям психічно хворих.

Література: основна [1–3; 7; 10–13];
додаткова [2; 5; 6; 8–10]

Тема 5. Психічне обстеження засуджених
Особливості психіатричного обстеження осіб, які перебува

ють у місцях позбавлення волі. Основні групи захворювань, які 
трапляються у засуджених. Підстави для проведення судово
психіатричної експертизи засуджених. Психічні захворювання, 
які є підставою для дострокового звільнення засуджених. Ме
дичні заходи у місцях позбавлення волі щодо осіб з тим часовими 
розладами психіки.

Література: основна [1–3; 7; 10–13];
додаткова [1–3; 6–8]

Тема 6. Судовопсихіатрична експертиза у цивільному 
процесі. Недієздатність

Поняття правоздатності, дієздатності і недієздатності. Понят
тя процесуальної та обмеженої дієздатності. Медичний та юри
дичний критерії недієздатності. Особливості судовопсихіатри
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чної експертизи у цивільному процесі. Підстави та порядок 
призначення судовопсихіатричної ек спертизи в цивільному 
процесі. Питання, що розглядає експертпсихіатр при експерти
зі по зивачів і відповідачів. Основні види судовопсихіатричної 
ек спертизи у цивільних справах.

Література: основна [1–3; 7; 10–13];
додаткова [1–3; 7; 10–12]

Змістовий модуль ІІ. Основи загальної психопатології

Тема 7. Поняття психічних розладів та їх класифікація
Поняття психічних розладів. Синдроми та симптоми психіч

них розладів. Класифікація психічних розладів. Методика об
стеження психічно хворих. Розлади сприйняття (гіперстезії, гі
пестезії, сенестопатії, ілюзії, галюцинації, псевдогалюцинації). 
Розлади пам’яті (гіпермнезія, гіпомнезія, амнезія, пара мнезії — 
конфабуляції, псевдоремінсценсії, амнестична афазія, криптом
незія). Розлади мислення (прискорене, уповільнене, незв’язане, 
ро зірване тощо; марення та його прояви). Розлади емоцій (ейфо
рія, депресія, дисфорія, апатія, афекти). Розлади вольової діяль
ності (розгальмованість, імпуль сивність, навіюваність, негати
візм). Розлади потягів. Розлади свідомості (повна і часткова 
втрата свідомості, делірій, паморочне затьмарення свідомості).

Література: основна [8–13]
додаткова [2; 3; 5; 8; 10]

Тема 8. Шизофренія. Епілепсія
Причини і патогенез шизофренії. Основні ознаки шизофренії: 

аутизм, втрата єдності психіч них процесів, емоційновольові по
рушення. Додаткові симптоми шизофренії (галюцинації, марен
ня, ав томатизми тощо). Форми шизофренії, їх перебіг. Клінічні 
прояви шизофренії. Поняття про дефект і ремісію при шизофре
нії. Судовопсихіатричне оцінювання шизофренії.

Визначення епілепсії як самостійного захворювання та епілеп
тоформні синдроми. Причини виникнення, патогенез і клінічні 
прояви епілепсії. Судомні та безсудомні епілептичні припадки, 
їх особливості. Психічні еквіваленти епілепсії, епілеп тичні пси
хози. Стійкі психічні зміни особистості при епілепсії. Епілептич
не слабоум ство. Судовопсихіатричне оцінювання епілепсії.

Література: основна [1–3; 8; 9];
додаткова [2; 4–6; 8–10]
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Тема 9. Маніакальнодепресивний психоз. Психічні 
розлади при травмах головного мозку

Причини виникнення та основні ознаки маніакальнодепре
сивного психозу. Маніакальна фаза захворювання, її основні 
симптоми й особ ливості перебігу. Депресивна фаза психозу, осо
бливості перебігу й основні оз наки. Особливості протиправних 
дій хворих на маніакальнодепре сивний психоз. Прогноз захво
рювання. Судовопсихіатричне оцінювання хворих на маніа
кальнодеп ресивний психоз.

Види травм головного мозку. Клінічні прояви травматичних 
ушкоджень головного мозку залежно від виду травми, її лока
лізації та інших факторів. Перебіг травматичних ушкоджень го
ловного мозку. Початкова й гостра стадії, характерні психічні 
розлади для цих періодів, механізм їх розвитку (коматозний і со
порозний стани, синдром оглушення, травматичний делірій, 
травматичний психоз та ін.). Пізня стадія, характерні зміни у 
психічному стані: астенічний синдром, порушення пам’яті, пізні 
післятравматичні психози. Період віддалених наслідків черепно
мозкової травми: травма тична церебрастенія, енцефалопатія, 
вторинна епілепсія, дисфоричні стани, пізні травматичні психо
зи, посттравматична деменція. Судовопсихіатричне оцінюван
ня травматичних ушкоджень головного мозку.

Література: основна [1–3; 7–13];
додаткова [2; 5; 8–10; 12]

Тема 10. Психічні розлади при інфекційних 
захворюваннях головного мозку. Психічні 
розлади при сифілітичних захворюваннях 
центральної нервової системи

Енцефаліти, їх форми і стадії. Причини виникнення енце
фалітів, особливості їх перебігу. Основні прояви психічних розла
дів при енцефалітах. Фізичні і неврологічні ознаки енцефалітів. 
Залишкові явища після пере несених енцефалітів. Судовопси
хіатричне оцінювання енцефалітів.

Сифіліс мозку, особливості перебігу, психічні порушення. Про
гресивний параліч. Фізичні, неврологічні і психічні розла ди. Клі
нічні форми, перебіг і наслідки прогресивних паралічів. Судово
психіатричне оцінювання сифілітичних уражень голов ного мозку.

Література: основна [3; 5; 8–13]
додаткова [2; 5; 8–10; 12]
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Тема 11. Психічні розлади при судинних захворюваннях 
головного мозку. Психози похилого віку. 
Психічні розлади при соматичних 
захворюваннях

Атеросклероз судин головного мозку. Психічні зміни при 
мозковому атеросклерозі, особливості перебігу. Атеросклеротич
на неврастенія. Атеросклеротична енцефалопатія. Атеросклеро
тична деменція. Гіпертонічна хвороба, психічні розлади при 
цьому захворю ванні. Судовопсихіатричне оцінювання судин
них захворювань го ловного мозку.

Психічні порушення при пресенільних (інволюційних) та се
нільних психозах. Причини, патогенез психозів пізнього віку, їх 
основні клінічні прояви (меланхолія, депресія, інволюційний 
параноїд, інволюційна парафренія та ін.). Старечні психози і 
слабоумство. Судовопсихіатричне оцінювання психічних розла
дів при психозах похилого віку. 

Психічні розлади при захворюваннях внутрішніх органів, ен
докринної системи, зміненому обміні речовин. Загальні по няття 
про особливості змін психіки при цих захворюваннях. Сомато
генні психози, гострі та затяжні. Післяродові психози. Особли
вості судовопсихіатричного оцінювання.

Література: основна [3; 5; 8–13];
додаткова [1–3; 5; 8–10]

Тема 12. Алкоголізм, наркоманії та токсикоманії
Алкоголізм, його соціальні і медичні аспекти. Просте алко

гольне сп’яніння, його ступені. Порушення пси хічних проце
сів при простому алкогольному сп’янінні. Судовопсихіатричне 
оцінювання простого алкогольного сп’я ніння. Патологічне 
сп’яніння, особливості психічних розладів і по ведінки хворих 
при патологічному сп’янінні. Судовопсихіатричне оцінювання 
патологічного сп’яніння. Хронічний алкоголізм, його основні 
ознаки (фізична та пси хічна залежність, зміна толерантності до 
алкоголю, зникнення захисних рефлексів, абстинентний син
дром, втрата кількісного і ситуаційного контролю, похмілля, 
алкогольна деградація особи). Стадії хронічного алкоголізму, 
їх ознаки, особливості пере бігу та психічні розлади. Алкогольні 
психози, їх види, перебіг та особливості психічних розладів при 
них. Судовопсихіатричне оцінювання хронічного алкоголізму і 
алкогольних психозів.
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Наркоманії. Види наркоманій, особливості психічних пору
шень і перебіг. Токсикоманії. Судовопсихіатричне оцінювання 
наркоманій і токсикоманій.

Література: основна [1–3; 7–10; 13];
додаткова [2; 7–10; 12]

Тема 13. Олігофренія (природжене слабоумство). 
Психопатії

Визначення олігофренії, її причини. Форми і клінічні ознаки 
олігофренії. Ідіотія, імбецильність, дебільність. Перебіг і особ ли
вості психічних розладів при олігофренії. Судовопсихіатричне 
оцінювання олігофреній.

Причини і суть психопатій, умови їх розвитку. Основні типи 
психопатій, їх особливості. Збуджені, астенічні, істеричні, пара
нояльні, шизоїдні та інші форми психопатій. Динаміка, дифе
ренціальна діагностика і судовопсихіатрич не оцінювання різ
них форм психопатій.

Література: основна [2; 4; 8–13];
додаткова [2; 4; 5; 7; 10]

Тема 14. Реактивні стани
Причини і умови виникнення реактивних станів. Форми ре

активних станів. Роль психогенії у виникненні реактивних ста
нів. Неврози як психогенні захворювання. Форми неврозів, їх 
перебіг. Неврастенія, істерія, невроз причепливих станів. Реак
тивні психози, їх форми, особливості і перебіг. Гострі шокові ре
акції. Підгострі реактивні психози (реактивний параноїд, депре
сія, істеричні психози: псевдодеменція, пуерилізм, маячноподіб ні 
фантазії, синдром здичавіння). Затяжні реактивні стани. Судово
психіатричне оцінювання реактивних станів.

Література: основна [4; 7–9; 11;12];
додаткова [1–3; 7; 10–13]

Тема 15. Симуляція та дисимуляція психічних розладів
Симуляція психічних розладів. Визначення симуляцій. Осо

бливості поведінки осіб, які си мулюють психічне захворювання. 
Форми і способи симуляції, методи її розпізнавання. Симуляція, 
що виникає на патологічному грунті: агравація (перебільшен
ня), метасимуляція (пролонгування захворювання), сюрсимуля
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ція (зображення хворобливих симптомів, які не характерні для 
наявного захворювання). Розпізнавання симуляції. Дисимуля
ція психічних розладів. Судовопсихіатричне оцінювання при 
симуляції психічних розладів.

Література: основна [2; 4; 6; 13];
додаткова [2; 5; 8–10]

ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
з дисципліни  

“СУДОВА ПСИХІАТРІЯ”

Вивчення теоретичних аспектів навчальної дисципліни “Су
дова психіатрія” передбачає підготовку студентів до семінар
ських занять, метою яких є реалізація знань, здобутих у процесі 
прослуховування лекцій і самостійної роботи з підручниками та 
фаховою літературою. Під час семінарських занять проводиться 
усне опитування і тестування студентів.

У процесі підготовки до семінарських занять студент повинен 
дати розгорнуту відповідь на питання та виконати тестові за
вдання. Позитивним моментом підготовки до семінарських за
нять є написання реферату або змістовної доповіді.

Основним завданням реферату є висвітлення конкретного пи
тання з курсу на основі літератури, опрацьованої у процесі само
стійної роботи.

Реферат повинен складатися з таких основних структурних 
елементів: вступу, де обґрунтовується актуальність обраної теми 
і формулюється мета і завдання дослідження; основної частини; 
висновків, а також списку літератури, який має містити не мен
ше шести позицій, оформлених за існуючими бібліографічними 
вимогами. Обсяг реферату — 10–15 аркушів формату А4 друко
ваного тексту (шрифт — 14, інтервалом — 1,5; поля: верхнє та 
нижнє — 2 см, праве — 1,0 см, ліве — 2,5 см).

На титульній сторінці реферату вказується назва ВНЗ, ПІБ 
автора, назва теми, номер групи і назва факультету, на якому на
вчається студент.

Непідготовленість студента до семінару чи його відсутність на 
занятті розцінюється як академічна заборгованість, наявність 
якої є підставою недопущення до складання заліку.
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ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.  
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

Тема 1. Поняття та історія розвитку судової 
психіатрії. Медикоюридичний базис судової 
психіатрії

 1. Поняття судової психіатрії.
 2. Завдання судової психіатрії.
 3. Медикоюридичний базис судової психіатрії.
 4. Проблема обмеженої осудності.

Теми рефератів
 1. Предмет судової психіатрії.
 2. Загальна історія розвитку судової психіатрії.
 3. Медикоюридичні основи осудності.
 Література: основна [1–3; 7; 10–13];
 додаткова [2; 4; 8–10; 12]

Тема 2. Судовопсихіатрична експертиза 
 1. Класифікація судовопсихіатричних експертиз.
 2. Висновок судовопсихіатричної експертизи.
 3. Предмет і основні завдання судовопсихіатричної експерти

зи.
 4. Права й обов’язки експерта. 
 5. Особливості організації проведення комплексних психолого

психіатричних експертиз.
Теми рефератів

 1. Особливості проведен ня судовопсихіатричної експертизи за 
матеріалами справи.

 2. Судовопсихіатричні експертизи якостей особистості при гру
по вих правопорушеннях. 

 3. Загальні особливості судовопсихіатричних експертиз непов
но літніх.

 4. Судовопсихіатричні експертизи з визначення безпорадного 
стану неповнолітніх, потерпілих від статевих злочинів.

 Література: основна [4–6; 10–13];
 додаткова [3; 8–10; 12]
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Тема 3. Поняття та правові засади застосування 
заходів медичного характеру в судовій психіатрії

 1. Поняття та правові засади застосування заходів медичного 
характеру в судовій психіатрії.

 2. Суспільно небезпечні дії психічно хворих.
 3. Підстави та порядок застосування примусових заходів ме

дичного характеру.
Теми рефератів

 1. Поняття та типи заходів медичного характеру.
 2. Профілактика суспільно небезпечних дій, які скоюють пси

хічно хворі.
 3. Госпіталізація психічно хворих, які небезпечні для суспільства.
 Література: основна [1–3; 7; 10–13];
 додаткова [2; 5; 6; 8–10]

Тема 4. Судовопсихіатричне оцінювання окремих форм 
психічних розладів

 1. Синдроми та симптоми психічних розладів.
 2. Судовопсихіатричне оцінювання окремих форм психічних роз

ладів.
 3. Судовопсихіатричне оцінювання шизофренії.
 4. Судовопсихіатричне оцінювання епілепсії.
 5. Психічні розлади внаслідок органічних патологій головного 

мозку.
 6. Психічні розлади внаслідок судинних захворювань головно

го мозку. 
Теми рефератів

 1. Поняття психічних розладів.
 2. Класифікація психічних розладів.
 3. Судовопсихіатричне оцінювання ендогенних психічних роз

ладів.
 4. Судовопсихіатричне оцінювання маніакальнодепресивного 

психозу.
 5. Судовопсихіатричне оцінювання олігофренії.
 6. Травматичне ураження головного мозку.
 7. Психічні розлади пізнього віку.
 Література: основна [8–13];
 додаткова [2; 3; 5; 8; 10]
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Тема 5. Психічні розлади при різних захворюваннях. 
Симуляція та дисимуляція психічних розладів

 1. Психічні розлади при різних захворюваннях.
 2. Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речо

вин.
 3. Наркоманії.
 4. Розлади поведінки. 
 5. Розлади потягів.
 6. Виключні стани.
 7. Симуляція психічних розладів. 

Теми рефератів
 1. Психічні розлади при СНІД. 
 2. Алкогольні психози.
 3. Розлади особистості. 
 4. Психопатії. 
 5. Тимчасові психічні розлади.
 6. Реактивні стани.
 7. Дисимуляція психічних розладів.

Література: основна [2; 4; 8–13];
додаткова [2; 4; 5; 7; 10]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Поняття судової психіатрії.
 2. Предмет судової психіатрії.
 3. Завдання судової психіатрії.
 4. Загальна історія розвитку судової психіатрії.
 5. Медикоюридичний базис судової психіатрії.
 6. Медикоюридичні основи осудності.
 7. Проблема обмеженої осудності.
 8. Поняття, завдання та організація судовопсихіатричної екс

пертизи.
 9. Класифікація судовопсихіатричних експертиз.
 10. Підстави та порядок призначення судовопсихіатричної екс

пертизи.
 11. Висновок судовопсихіатричної експертизи.
 12. Особливості окремих типів судовопсихіатричних експертиз.
 13. Предмет і основні завдання судовопсихіатричної експер

тизи.
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 14. Процесуальні аспекти організації і проведення судово
психіатричних експертиз.

 15. Права й обов’язки експерта. 
 16. Особливості вибору експерта та взаємодії з ним у процесі під

готовки і проведення експертизи.
 17. Особливості підготовки матеріалів для прове дення судово

психіатричної експертизи. 
 18. Особливості проведен ня судовопсихіатричної експертизи за 

матеріалами справи.
 19. Особливості організації проведення комплексних психолого

психіатричних експертиз.
 20. Судовопсихіатрична експертиза якостей особистості при 

групо вих правопорушеннях. 
 21. Принципи інтегративної оцінки при проведенні судово

психіатричної експертизи.
 22. Предмет, підстави призначення та завдання судово

психіатрич них експертиз свідків і потерпілих для з’ясування 
здатності та можливості правильно сприймати юридично 
значущі події та давати свідчення на різних стадіях кримі
нального процесу.

 23. Експертна оцінка здатності неповнолітніх і осіб з психічни
ми аномаліями давати свідчення.

 24. Юридичне поняття сильного душевного хвилювання (фізіо
логі чний афект). 

 25. Оцінка ситуації, особистості, індивідуальних рис і тимчасо
вих негативних факторів впливу на людину.

 26. Загальні особливості судовопсихіатричних експертиз 
неповно літніх.

 27. Медичний і психологічний зміст понять “відставання в пси
хіч ному розвитку”, “психологічний вік”.

 28. Критерії можливості неповнолітніх у повній мірі усвідомлю
вати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій або 
керувати ними.

 29. Здатність і можливість осіб з психічним інфантилізмом 
прави льно сприймати юридично значущі події і давати свід
чення на різних стадіях кримінального процесу.

 30. Судовопсихіатричні експертизи з визначення безпорадного 
стану неповнолітніх, потерпілих від статевих злочинів.



16

 31. Поняття та правові засади застосування заходів медичного 
характеру в судовій психіатрії.

 32. Поняття та типи заходів медичного характеру.
 33. Підстави та порядок застосування примусових заходів ме

дичного характеру.
 34. Поняття психічних розладів.
 35. Синдроми та симптоми психічних розладів.
 36. Класифікація психічних розладів.
 37. Судовопсихіатричне оцінювання окремих форм психічних 

розладів.
 38. Судовопсихіатричне оцінювання ендогенних психічних роз

ладів.
 39. Судовопсихіатричне оцінювання шизофренії.
 40. Судовопсихіатричне оцінювання маніакальнодепресивного 

психозу.
 41. Судовопсихіатричне оцінювання епілепсії.
 42. Судовопсихіатричне оцінювання олігофренії.
 43. Психічні розлади внаслідок органічних патологій головного 

мозку.
 44. Травматичне ураження головного мозку.
 45. Психічні розлади внаслідок судинних захворювань головно

го мозку. 
 46. Психічні розлади пізнього віку.
 47. Психічні розлади при різних захворюваннях.
 48. Психічні розлади при СНІД. 
 49. Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речо

вин.
 50. Алкогольні психози.
 51. Наркоманії.
 52. Розлади особистості 
 53. Розлади поведінки. 
 54. Психопатії. 
 55. Розлади потягів.
 56. Тимчасові психічні розлади.
 57. Виключні стани.
 58. Реактивні стани.
 59. Симуляція психічних розладів. 
 60. Дисимуляція психічних розладів.
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