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The present study attempted to understand the psychotic way of
being patients with first psychotic episode from the point of view
of existential givens. There was described the features of
phenomenological analysis of psychotic reality. The explanation
of psychopathological phenomena (symptoms) in terms of the
existential-phenomenological approach was given. There were
showing the phenomena of target for the psychotherapy
reconstruction of patients experiencing psychotic reality. There
were identified the most important existential themes that require
psychological adjustment. There were given the examples of
existential-analytical study of the psychotic way of being patients
with first-episode psychosis.

В данном исследовании сделана попытка
понимания психотического способа существования
больных с первым психотическим эпизодом с точки
зрения экзистенциальных данностей. Описаны
особенности проведения феноменологического
анализа психотической действительности, дано
пояснение
психопатологическим
явлениям
(симптомам) с точки зрения экзистенциальнофеноменологического
подхода.
Показаны
феномены – мишени для психотерапевтической
реконструкции
переживаний
больными
психотической реальности. Выявлены наиболее
важные для данных больных экзистенциальные
темы, которые требуют психотерапевтической
коррекции. Приведены примеры экзистенциальноаналитического исследования психотического
способа существования больных с первым эпизодом
психоза.
Щербань В.О.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
СИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ БОЛЬНЫХ С
РЕВМАТОИДНЫМАРТРИТОМ
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RESULTS
OF
INVESTIGATION
OF
PSYCHOPATHOLOGICALAND PSYCHOLOGICAL
DISORDERS IN PATIENTSWITH RHEUMATICARTHRITIS
Kharkov medical academy postgraduate education

Харьковская медицинская академия последипломного
образования
Ключові слова: ревматоїдний артрит, психопатологічні
та психологічні порушення
У статті наведені результати вивчення психопатологічної
структури та психологічних особливостей хворих з

Key words: rheumatoid arthritis, psychopathological and
psychological disorders
There are the results of investigation of the character and the
structure of psychopathological and psychological disorders in
patients with rheumatic arthritis in the article. It is revealed the
domination of chronic painful personal syndrome, neurasthenia

ревматоїдним
артритом.
Виявлено
домінування
хронічного
больового
особистісного
синдрому,
неврастенії, реакцій на тяжкий стрес та порушення
адаптації до тяжкого соматичного захворювання
(нозогенні реакції), які суттєво впливають на соціальне
функціонування та якість життя пацієнтів.
Левада О.А., Пинчук И.Я.

and reactions for the heavy stress and the disturbances of
adaptation to the severe somatic illness (nozogenious reactions),
which substantially influence the social functioning and
the quality of the life of patients.
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PROTECTIVE
VALUE
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EDUCATION
FOR
SEVERITYOFCOGNITIVE IMPAIRMENTS AT THE
STAGES OF FORMATIONS OFTHE SUBCORTICAL
VASCULAR DEMENTIA IN THE CONTEXT OFTHE
COGNITIVE RESERVE HYPOTHESIS
Zaporoje medical academy postgraduate education, Ukrainian
institute of social and forensic psychiatru
and addictology
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медицинская
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наркологии МЗ Украины

Keywords: subcortical vascular dementia, developmental risk,
level of education

Ключові слова: субкортикальная судинна деменція, ризик
розвитку, рівень освіти
Оцінювали вплив рівня освіти на ризик розвитку
субкортикальної судинної деменції (ССД), вираженість
когнітивного дефіциту та окремих його характеристик на
етапах розвитку ССД, ступінь мікроваскулярного
ураження мозку за даними нейровізуалізації при різному
рівні освіти на ранніх стадіях ССД. Обстежили 50 осіб
похилого та старечого віку без когнітивних порушень, 70
пацієнтів з субкортикальними судинними легкими
когнітивними порушеннями та 69 хворих з ССД. Особи з
більш низьким рівнем освіти мали підвищений ризик
розвитку ССД у порівнянні з особами, що мали високий
освітній рівень. Більший середній показник кількості
років навчання мав проективний вплив на загальне
когнітивне функціонування та розвиток низки
специфічних характеристик ССД (зниження вербальної
та категоріальноїшвидкості, порушення тесту малювання
годинника та розладів активного відкладеного
пригадування вербальної інформації), а також на
порушення активності у повсякденному житті. ССД у
осіб з високим рівнем освіти (8 років та більше)
розвивалась при більш виразному мікроваскулярному
ураженні мозкової речовини, ніж у осіб з низьким рівнем
освіти
Габрель Р.Т.
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ И
ИХ
ПАРТНЕРОВ
В
ГЕНЕЗЕ
НАРУШЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСКОЙ ПАРЫ

Levada O.A., Pinchuk I.Ya.

We evaluated the influence of educational level to the risk of
subcortical vascular dementia (SCVaD) occurrence, severity of
cognitive deficit at the stages of SCVaD formation and the degree
of micro vascular brain damage according to neurovisualization
data in patients with different educational levels at early SCVaD
stages. We examined 50 elderly persons without cognitive
impairments, 70 patients with subcortical vascular mild cognitive
impairment and 69 SCVaD patients. Persons with low education
had increased risk of SCVaD comparing to persons with high
education. Greater mean value of educational years had
protective influence on total cognitive deficit severity and the
severity of specific SCVaD syndromes (verbal and categorical
fluency decline, clock drawing test disturbances, active verbal
recalling) and activities of daily living disturbances. In persons
with high level of education (8 years and >) SCVaD developed
with more severe micro vascular brain damage than in persons
with low educational level (7 years and <).
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Gabrel R. T.
INDIVIDUAL
PSYCHOLOGICAL
CHARACTERISTICS
OFHIV-INFECTED PERSONS AND
THEIR PARTNERS IN THE GENESIS VIOLATION OF LIFE
AFFILIATE STEAM
Kharciv medical academy postgraduate education

Харьковская медицинская академия последипломного
образования

Key words: HIV, individual psychological peculiarities, partner
couple

Ключевые слова: ВИЧ, индивидуально-психологические
особенности, партнерская пара

Based on survey of 105 partner pairs, in which one partner is HIVpositive, of which 70 are heterosexual couples and 35 - same-sex
male, investigated the peculiarities of individual psychological
characteristics and their communication in the partnership bet on
what basis and allocated personality traits and their combination
together that are factors of provocation / protection of these
violations life partner pairs.

На основе психодиагностического исследования 105
партнерских пар (ПП) с ВИЧ- инфицированным
партнером, из которых гетеросексуальных 70 пар и 35 однополых мужских, исследованы индивидуальнопсихологические особенности и их сочетания в
партнерской паре, на основе чего выделены
характерологические и личностные черты и их
сочетания,
являющиеся
факторами
провокации/протекции
развития
нарушения
жизнедеятельности этих партнерских пар.
Казаков В.Е.
ПРЕДИКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ПСИХОПАТОЛОГІЇ У
ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ЧМТ
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Kazakov V.E.
PREDICTORS
OF
THE
PSYHOPATHOLOGYOCCURRENCE IN THE DELAYED
PERIOD OF TBI

ДЗ «Луганський державний медичний університет»
SE “Lugansk state medical university”
Ключові слова: черепно-мозкова травма, передумови,
клініка, сон, пам'ять
Метою дослідження стала спроба знайти клінічні
передумови виникнення важких наслідків (недоумства,
продуктивної психопатології) ЧМТ. Обстежено 437
пацієнтів з давністю захворювання від 1 року до 15 років.
Досліджувані в 39% випадків перенесли забій, в 61%
випадків - струс головного мозку. За характером
психічних
розладів
досліджувані
розподілялися
наступним чином: у 119 (27%) пацієнтів переважали
галюцинаторно-параноїдні розлади, у 70 (16%) тривожні, у 48 (11%) - депресивні, у 22 (5%) маніакальні, у 178 (41%) - когнітивні порушення.
Контрольна група була представлена хворими, з ЧМТ,
що призвела до віддалених наслідків (72 особи). У всіх
спостережуваних пацієнтів основної групи було
проведено
детальне
клініко-психопатологічне,
неврологічне
обстеження,
нейропсихологічне
дослідження, інструментальне (МРТ і КТ). Дослідження
пацієнтів проводилося в динаміці. У міру можливості
починалося дослідження пацієнтів, які перенесли
черепно-мозкову травму в термін не більше року і
тривало не менше 3-х років. Проведене лонгітудинальне
дослідження дозволяє припустити, що предикторами
психопатологічних наслідків ЧМТ можуть служити
преморбідні особистісні характеристики пацієнтів,
перинатальна
патологія
хворих,
локалізація
посттравматичного вогнища, порушення сну, стійкі
порушення когнітивного научіння і розлади емоційної
пам’яті.

Keywords: craniocerebral injury, prerequisites, clinic, sleep,
memory
The aim of the study was to attempt to find clinical predictors of
severe consequences (dementia, productive psychopathology) of
TBI. The study involved 437 patients with disease duration of 1
year to 15 years. Subjects in 39% of cases suffered the injury in
61% of cases - a concussion. By the type of mental disorders
studied were divided in such way: in 119 (27%) patients
prevailed hallucinatory-paranoid disorder in 70 (16%) - anxious,
in 48 (11%) - depression, in 22 (5%) - manic, in 178 (41%) cognitive impairment. The control group was represented by
patients with TBI not led to long-term effects (72 people). All of
the examined patients of the main group was conducted detailed
clinical and psychopathological, neurological examination,
neuropsychological research tool (MRT and CT). The study was
conducted in long period of time. Whenever possible, patients
began the study if underwent a traumatic brain injury in a period
of not more than one year and continued for at least 3 years.
Conducted longitudinal study suggests that the predictors of
psychopathological consequences of TBI may serve as a
premorbid personality characteristics of patients, perinatal
pathology, the localization of post-traumatic hearth, sleep
disturbances, persistent violations of cognitive
learning disorders and emotional memory.

Стр.
39-42

Понамарев В.И.

Ponomaryov V.I.

ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОМОТОРНОГО
РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ ІЗ
ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
І НЕСУЇЦИДАЛЬНОЮ
АУТОАГРЕСИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ У ФОРМІ
ОБСЕСИВНО-КОМПУЛЬСИВНОГО
САМОУШКОДЖЕННЯШКІРЯНИХ ПОКРОВІВ

THE
INDICES
OF
PHISICAL
DEVELOPMENT
OFADOLESCENTSWITHADDICTION TO
VOLATILE
ORGANIC COMPOUNDS AND NON-SUICIDAL FORMS
OFAUTOAGGRESSIVE BEHAVIOR (OBSESSIVEAND
COMPULSIVE SELF-DAMAGE OF INTEGUMENTS)

Харківський
Каразіна

Key words: physical and psychomotor development, adolescents,
dependence on volatile organic compounds,
obsessive-compulsive self-injury of the skin, comorbidity
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Ключові слова: фізичне і психомоторне розвиток,
підлітки, залежність від летючих органічних сполук,
обсесивно-компульсивні
самоушкодження
шкірних
покривів, коморбидность
З метою вивчення фізичного та психомоторного розвитку
залежних від летких органічних сполук (ЛОС) з
несуїцидальними формами аутоагресивної поведінки
було обстежено 32 підлітка чоловічої статі у віці від12 до
14 років з соціально-неблагополучних сімей з залежністю
від ЛОС (F18.2). У всіх пацієнтів перебіг основного
захворювання
був
обтяжений
обсесивнокомпульсивними самоушкодженнями шкіряних покровів
(F42.8). Підлітки із залежністю від ЛОС і
несуїцидальними формами аутоагресивної поведінки
достовірно частіше, ніж їх здорові однолітки,
характеризуються як ті, що мають субнормативні основні
показники фізичного розвитку і дизгармонійний
фізичний розвиток, що означає зниження у них
функціональних резервів і здатності до адаптації.
Субнормативні показники фізичного розвитку і
уповільнення його темпу можуть бути розглянуті в якості
критеріїв об’єктивізації порушення соматофізичнного
компоненту нормативного розвитку.
Приб Г.А., Дворяк С.В.
КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
ВИЧИНФЕКЦИИ
У
НАРКОЗАВИСИМЫХ
И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ АГОНИСТАМИ
ОПИОИДОВ
Украинский НИИ социальной, судебной психиатрии и
наркологии МЗ Украины, Украинский институт
исследований политики общественного здоровья
Ключевые слова: наркозависимость, поддерживающая
терапия агонистами опиоидов (ПТАО), ВИЧ-инфекция,
ВИЧ / СПИД

In order to study physical development of addicted to volatile
organic compounds adolescents suffering from non-suicidal
forms of autoaggressive behavior we examined 32 male
adolescents from socially unsuccessful families in the age from
12 to 14 years, who were addicted to volatile organic compounds
(F18.2). Obsessive and compulsive self-damage of integuments
(F42.8) aggravated the course of the disease of all the patients.
Adolescents with addiction to VOC and non-suicidal forms of
autoaggressive behavior reliably more often than their healthy
contemporaries were characterized by subnormative basic
indices of physical development and disharmonic physical
development, which means decrease of their functional reserves
and abilities to adaptation. Subnormative indices of physical
development and retardation of its rate can be considered as
criteria of objectivisation of disturbance of somathophysical
component of normative development.
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Prib G., Dvoriak S.
COMPLEX PREVENTION OFHIV-INFECTIONAMONG
IDUS AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OFOPIOID
SUBSTITUTION TREATMENT
Ukrainian Research Institute on Social And Forensic Psychiatry
and Substance Abuse Kyiv, Ukrainian
Institute on Public Health Policy
Key words: drug dependence, opioid agonist maintenance
therapy (HIV), HIV / AIDS, HIV / AIDS
The article deals with issues of complex prevention of HIVinfection among IDUs, harm reduction strategy, and economic
appropriateness and effectiveness of opioid substitution
treatment in prevention of HIV and other infections.

В статье рассматриваются вопросы комплексной
профилактики ВИЧ-инфекции у наркозависимых,
стратеги
уменьшения
вреда,
экономическая
эффективность поддерживающей терапии агонистами
опиоидов в профилактике инфицирования ВИЧ и
другими инфекциями.
Риткис И.С.

Стр.
48-52

РЕПЕРТУАР
КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
И
ЕГО
ВЗАИМОСВЯЗЬ
С
ЛИЧНОСТНЫМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ
И
УРОВНЕМ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ С
ПРИВЫЧНЫМ КУРЕНИЕМ И НА ИНИЦИАЛЬНОМ
ЭТАПЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
НИКОТИНОВОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

REPERTORYOFCOPING-STRATEGIES
AND
THEIR
RELATIONSHIPWITH
PERSONALITYCHARACTERISTICS
ANF
STRESS
TOLERANCE
OF
STUDENTSWITH
HABITUAL
SMOKINGANDWITH THE INITIAL STAGES OF
FORMATION OFNICOTINE DEPENDENCE
Ukrainian research institute on social and forensic psychiatry
and substance abuse

Украинский институт социальной, судебной психиатрии
и наркологии

Key words: coping behavior, students, tobacco smoking,
personality traits, habitual smoking, nicotine addiction

Ключевые слова: копинг-поведение, студенты, курение,
личностные
особенности,
привычное
курение,
никотиновая зависимость
В статье приведены данные о доминирующих копингстратегиях у студентов с привычным курением и на
инициальном
этапе
формирования
никотиновой
зависимости.
Проведен
анализ
взаимосвязи
предпочтительного стиля преодоления стресса и
некоторых личностных особенностей студентов в
зависимости от типа курительного поведения
Бабюк И.А., Ивнев Б.Б., Шульц О.Э., Побережная
Н.В., Гашкова Л.А., Фирсова Г.М., Старущенко О.П.

Ritkis I.

The paper presents data of the dominant coping-strategies in the
students with habitual smoking and the initial stage of formation
of tobacco dependence. There are analysis of relationship
between the type coping behavior and some personality
peculiarities’ in dependence of type of smoking behavior.
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Babiuk I.O., Іvnyev B.B., Shults O.Ye., Poberezhna N.V.,
Gashkova L.A., Fіrsova G.M., Starushenko O.P.

АДАПТОЛ
І
НООФЕН
У
ЛІКУВАННІ
ПОСТАБСТІНЕНТНОГО СИНДРОМА У ПАЦІЄНТІВ
МОЛОДОГО ВІКУ З ПИВНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

ADAPTOL AND NOOFEN IN TREATMENT
POSTABSTІNENT SYNDROME IN YOUNG
PATIENTSWITHA BEERADDICTION

Донецький національний медичний університет ім.
М.Горького

Donetsk national medical university named after M.Gorkiy

OF

Keywords: beer alcoholism, teenagers
Ключові слова: пивний алкоголізм, підлітки
Представлено дані про вивчення безпеки та ефективності
препаратів Адаптол і Ноофен «Olfa» у 30 молодих
пацієнтів з пивною залежністю. Відзначена висока
ефективність та безпека препаратів в корекції
тривожного
настрою,
зниження
когнитивного,
соматизованого та поведінкового рівней тривоги,
зменшення патологічного потягу до алкоголю. Адаптол
та ноофен рекомендовано до застосування хворим на
етапах становлення та підтримки ремісії.

The authors submit data about clinical research on study of
efficiency of a preparations Adaptol and Noofen at 30 young
patients with beer addiction treating by ambulance. The high
efficiency and safety of a preparations for treatment of the given
categori of the patients is worked, the authentic positive answer
to treatment was observed one week of application of a
preparations, including disturbing mood, appreciable reduction
of cognitive, somatic and behavior of levels of anxiety. Medicine
were recommended for this group of patients on the stage
forming and supporting remission.

Сквира И.М.
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КОМПЕНСОВАНІЙ
РЕМІСІЇ
ТА
В
РЕЦИДИВОНЕБЕЗПЕЧНИХ КЛІНІЧНИХ СИТУАЦІЯХ

Skvira I.M.
LIFE STYLE INDEX IN INDIVIDUALSWITHALCOHOL
DEPENDENCE IN COMPENSATED REMISSIONAND IN
RELAPSE-DANGEROUS CLINICAL SITUATIONS
Gomel State Medical University

Гомельский державний медичний університет, Гомель,
Білорусь

Key words: alcohol dependence, remission, relapsing clinical
situations, mechanisms of psychological defense

Ключові слова: алкогольна залежність, ремісія,
рецідівоопасние
клінічні
ситуації,
механізми
психологічного захисту
Встановлено, що в процесі формування компенсованої
ремісії зростає використання механізму психологічного
захисту
(МПЗ)
«компенсація»
і
зменшується
використання всіх інших МПЗ (p<0,01), а в
рецидивонебезпечних клінічних ситуаціях частішає
використання МПЗ «заміщення» (p <0,01) і «регресія» (p
<0,05). У процесі реабілітації осіб з алкогольною
залежністю слід розвивати їх компенсаторні можливості
і формувати готовність до свідомого подолання
рецидивонебезпечних ситуацій.
Царенко О.М.

Found that in the process of increasing the use of compensated
remission psychological
defense mechanism (PDM)
“compensation” and reduced the use of all other PDM (p<0,01),
and in situations relapse-dangerous quickens the use of PDM
“substitution» (p<0,01) and “regression” (p<0,05). Conclusions.
In the process of rehabilitation of persons with alcohol
dependence should develop their compensatory abilities and
willingness to form a conscious overcoming relapse-dangerous
clinical situations.
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ
КЛИНИКОПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ,
ЛИЧНОСТНЫХ,
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ И СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ НА
ФОРМИРОВАНИЕ
ГОСПИТАЛЬНОЙ
ДЕЗАДАПТАЦИИ
БОЛЬНЫХ
ПАРАНОИДНОЙШИЗОФРЕНИЕЙ В УСЛОВИЯХ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Tsarenko H.M.
INTERFERENCE
CLINICAL
PSYCHOPATHOLOGY,
PERSONALITY,
INTERPERSONAL
AND
ENVIRONMENTAL
FACTORS
ON
FORMATION
OFHOSPITAL MALADJUSTMENT OF PATIENTSWITH
PARANOID SCHIZOPHRENIA IN CONDITIONS OF
COMPULSORY TREATMENT
Kharkiv medical academy of postgraduate education

Харьковская медицинская академия последипломного
образования

Key words: hospital deadaptation in the conditions of forced
treatment, patients with paranoid schizophrenia

Ключевые слова: госпитальная дезадаптация в условиях
принудительного лечения, больные
параноидной
шизофренией
На основе комплексного обследования 118 пациентов с
параноидной
шизофренией,
находящихся
на
принудительном
лечении,
идентифицированы
особенности формирования госпитальной дезадаптации
в условиях принудительного лечения, с определением
удельного веса и взаимосвязей патогенного действия
клинико-психопатологических, личностных и средовых
факторов, что стало основой для дальнейшей разработки
мероприятий ее психосоциальной коррекции и
профилактики.
Чистикова О.И.

On the basis of a comprehensive survey of 118 patients with
paranoid schizophrenia who are on compulsory treatment,
identifying the identifie peculiarities of hospital exclusion in
compulsory treatment, the specific gravity and pathogenic
relationships of clinical psychopathology, personality and
environmental factors that formed the basis for further
development of measures of psychosocial adjustment and
prevention.
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Chystikova O.I.

ТИПОЛОГИЯИНДИВИДУАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ
ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫС
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЗАДАПТАЦИЕЙ,
В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖАРАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

TYPOLOGY
OF
INDIVIDUAL
PSYCHOLOGICAL
CHARACTERISTICSWORKERS
OF
FIRE
PROTECTIONWITH
PSYCHOLOGICAL
MALADJUSTMENT, DEPENDING ON THE LENGTH OF
SERVICE INAHIGH RISK
Kharkiv medical academy of postgraduate education

Харьковская медицинская академия последипломного
образования
Ключевые слова: психологическая
индивидуально-психологические
работники пожарной охраны

Key
words:
psychological
disadaptation,
psychological features, fire safety employees

дезадаптация,
особенности,

На основе психодиагностического исследования 320
человек - работников пожарной службы Украины с
психологической дезадаптацией, установлена типология
психологических качеств, характерных для исследуемого
контингента. Тревожно-избегающий тип характерен для
лиц со стажем работы до 5 лет; патологическирискованный тип присущ лицам, работающим в условиях
повышенной опасности от 5 до 10 лет; эмоциональноотстраненный тип свойственен лицам со стажем работы
более 10 лет. Полученные результаты легли в основу
разработки
системы
мер
психокоррекции
и
психопрофилактики психологической дезадаптации у
сотрудников пожарно-спасательной службы.
Пионтковская А.В.

individual

On the basis of psycho-diagnostic study 320 people - employees
of the fire service of Ukraine with psychological maladjustment,
established typology of psychological traits characteristic of the
studied population. Anxious-avoidant type is characteristic of
individuals with work experience of 5 years; pathologically high
risk inherent in the type of persons who work in high-risk
environments from 5 to 10 years; emotionally detached style
peculiar to those with experience of more than 10 years. The
results formed the basis for the development of measures of
psychological correction and psychoprophylaxis psychological
maladjustment among employees Fire and Rescue Service.
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Piontkovskaya O.V.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
СТРЕССА У РОДИТЕЛЕЙ ОНКОБОЛЬНЫХДЕТЕЙ

BEHAVIORAL PATTERNS OF COPING IN PARENTS OF
CHILDRENWITH CANCER

КЗОЗ Областная детская клиническая больница № 1, г.
Харьков, Украина

Kharkiv regional pediatric clinic №1, Kharkiv, Ukraine

Ключевые
слова:
семейное
функционирование,
онкобольные дети, стресс-преодолевающего поведения,
конфликт
В работе проведено изучение стресс-преодолевающего
поведения и типа поведения в конфликтной ситуации у
родителей детей с онкологической патологией в
зависимости от функциональности семейной системы.
Установлено, что в дисфункциональных семьях,
превалировали тактика эмоционального отреагирования,
был снижен ресурс социальной поддержки и
рационально-действенный
компонент
решения
актуальных проблем. Обнаружено, что семьи с
нарушением
семейного
функционирования,
характеризовались доминированием таких стратегий как
соперничество, избегание, приспособление, проявивших
себя как малоэффективные для решения актуальных
проблем, возникших в связи с онкологической болезнью
у ребенка

Key words: family functioning, children with cancer, stressbreaking behavior, conflict
In this paper was studied the stress overcoming behavior and the
behavior in conflict situations among parents of children with
cancer, depending on the functionality of the family system.
Found that in dysfunctional families emotional tactics prevailed,
was reduced social support and resources of rationally
component of solving actual problems. We found that families
with violation of family functioning, characterized by the
dominance of such strategies as competition, avoidance,
adaptation that proved to be ineffective to address the pressing
problems that arise in connection with oncological disease in
children.

Ряполова Т.Л., Титухин Н.В., Кокотова Е.А.
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Ryapolova T.L., Tituhin N.V., Kokotova O.O.

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА
ТА
КЛІНІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА АФЕКТИВНІ
РОЗЛАДИ ДЕПРЕСИВНОГО СПЕКТРУ

SOCIAL-DEMOGRAPHICAND
CHARACTERISTICS OFAFFECTIVE
DEPRESSIVE SPECTRUM

Донецький національний медичний університет им.
М.Горького

Named after M.Gorkiy Donetsk National Medical University

Ключові слова:
демографічна
характеристика
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характеристика,
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соціальноклінічна

У роботі представлено клінічні та соціальнодемографічні характеристики 156 хворих на афективні
розлади, що були шпиталізовані у КЛПУ «Обласна
клінічна психіатрична лікарня, м.Донецьк». Отримані
дані вказують на необхідність для дослідженого
контингенту не тільки психофармакотерапії, а й
цілеспрямованих психосоціальних, в тому числі
антистигматизаційних, втручань як важливої частини
психіатричної допомоги.
Абрамов В.Ан., Путятин Г.Г., Малтапар О.К.,
Шелестова М.А., Абрамов В.Ал., Бойченко А.А.

CLINICAL
DISORDERS BY

socio-demographic

Clinical and social-demographic characteristics of 156 patients
with affective disorders which were hospitalized in Donetsk
Regional Clinical Psychiatric Hospital. Received data indicate
the necessity of psychopharmacology and consistent
psychosocial including anti-stigma interventions as important
part of psychiatric help.
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Abramov V.A., Putyatin GG, Maltapar OK, Shelestova MA,
Abramov V.Al., Boychenko A.A.

АНТИСТИГМАТИЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ANTI-STIGMATIZATION APPROACHES TO DELIVERY
OF PSYCHIATRIC SUPPORT

Донецкий національний медичний університет ім. М.
Горького

Donetsk State Medical University
Key words: distigmatisation, mental disorders

Ключові слова: дестигматизації, психічні розлади
У статті проаналізовані різні компоненти стигматизації
та самостигматизації, а також можливість впливу на них.
Виділені основні положення процесу дестигматизації, її
аспекти. Описані нові антистигматизаційні методи та
підходи до надання психіатричної допомоги, що
дозволяють створити нову ефективну модель та вжити
цілий комплекс заходів з боротьби з такими явищами, як
стигматизація.
Петрюк П.Т., Иваничук О.П.

In the article different components of stigmatization and selfstigmatization are analyzed, as well as possibility of impact on
them. The main conditions of destigmatization process and its
aspects are sorted out. In the article new anti-stigmatization
methods and approaches to delivery of psychiatric support, which
allow to create a new effective model and take a whole range of
measures to fight such a phenomenon as stigmatizationare
described.
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Petryuk P.T., Ivanychuk O.P.

СЛОВО ПРО ПРОФЕСОРА П.П. ТУТИШКІНА –
ВІДОМОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПСИХІАТРА ТА
ПСИХОЛОГА (ДО 145-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

WORDABOUT THE PROFESSOR P.P. TUTYSHKIN – THE
KNOWN
DOMESTIC
PSYCHIATRISTAND
PSYCHOLOGIST (TO 145-THANNIVERSARY)

Харківська медична академія післядипломної освіти,
Харківський
міський
благодійний|благодійний|
фонд|фундація|
психосоціальної
реабілітації
осіб|обличчя,лице| із|із| проблемами психіки, м. Харків

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv
city|urban| benevolent fund of psychosocial rehabilitation of
persons|personality,individual| with the problems of psyche,
Kharkiv

Ключові слова: професор П.П. Тутишкіна, біографічні
дані, життєвий і творчий шлях, наукова спадщина

Key words: Professor P.P. Tutyshkina, biographical data, life
and creative path, scientific heritage

На основі джерел спеціальної літератури та наукових
праць ювіляра приведені нові дані про життєвий і
творчий шлях професора П.П. Тутишкіна – відомого
вітчизняного
психіатра,
психолога,
педолога,
організатора охорони здоров’я і одного з піонерів
російського психоаналізу, доктора медичних наук,
професора, який працював в один час на Сабуровій дачі,
котрий багато зробив для розвитку різних напрямів у
вітчизняній психіатрії, системи охорони здоров’я і
нового суспільного устрою в державі. Підкреслюється
необхідність подальшого вивчення біографії та
наукового доробку ювіляра, зокрема його українського
періоду життя та наукової творчості.
Кутько И,И., Терёшин В.А., Пересадин Н.А.
А.П. ЧЕХОВ І М.А. БУЛГАКОВ. МЕДИКОПСИХОЛОГІЧНІ
І
ДЕОНТОЛОГІЧНИХ
ІПОСТАСІЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ЗНАМЕНИТИХ
ПИСЬМЕННИКІВ – ЛІКАРІВ
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On the basis of sources of the special literature and scientific
labours of person whose anniversary is celebrated new
information is resulted about the vital and creative way of
professor P.P. Tutyshkin – the known domestic psychiatrist,
psychologist, pedologist, organizer of health protection and one
of pioneers of the Russian psychoanalysis, doctor of medical
sciences, professor which worked at one time on the Saburova
dacha, much doing for development of different directions in
domestic psychiatry, systems of health protection and new
framework of society in the state. The necessity of further study
of biography and scientific reserve of person whose anniversary
is celebrated is underlined, including of his Ukrainian period of
life and scientific creation.
Кutko I.I., Teryshin V.A., Peresadin N.A.
A.P. CHEKHOVAND M.A. BULGAKOV. MEDICAL,
PSYCHOLOGICALAND DEONTOLOGICALHYPOSTASES
LIFE ANDWORK OFTHE FAMOUSWRITERS – DOCTORS
Institute of neurology, psychiatry and narcology of the AMS
Ukraine, Lugansk state medical university

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН
України, Луганський державний медичний Університет

Key words: A.P. Chekhov, M.A. Bulgakov, writers, medicine
Ключові слова: А.П. Чехов, М.А. Булгаков, письменники,
медицина
У статті описані основні віхи творчості і життя видатних
письменників А.П. Чехова і М.А. Булгакова
Петрюк П.Т., Петрюк А.П.
СЛОВО ПРО КНИГУ ПРОФЕСОРА К.Т. ЯСПЕРСА
«ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ» (ДО 100-РІЧЧЯ
ПУБЛІКАЦІЇ)
Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН
України, Харківська обласна клінічна психіатрична
лікарня№ 3 (Сабурова дача), Харківський міський
благодійний|благодійний|
фонд|фундація|
психосоціальної реабілітації осіб|обличчя,лице| ііз|з|із|
проблемами психіки, м. Харків
Ключові слова: професор К.Т. Ясперс, книга «Загальна
психопатологія», особливості підготовки, теоретичний
аналіз
Проведено теоретичний аналіз і висвітлені особливості
підготовки та написання класичної монографічної праці
К.Т. Ясперса «Загальна психопатологія» (1913),
опублікованої 100 років тому, яка у всьому світі до
теперішнього часу служить настільною книгою для тих,
хто цікавиться психологією, культурологією і
психіатрією. Автор в даній роботі від феноменології
окремих психічних хвороб сягає до широких
філософських узагальнень, що стосуються людини в

The paper describes the major milestones of life and creativity of
outstanding writers, A.P. Chekhov and M.A. Bulgakov

Стр.
110115

Petryuk P.T., Petryuk A.P.
WORDABOUT THE BOOK OF PROFESSOR K.T. JASPERS
«GENERAL PSYCHOPATHOLOGY» (TO 100-YEARS OF
PUBLICATION)
Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of NAMS of
Ukraine, Kharkiv Regional Clinical Psychiatric Hospital № 3
(Saburova dacha), Kharkiv city benevolent fund of psychosocial
rehabilitation of persons with the problems of psyche, Kharkiv
Keywords: Professor K.T. Jaspers, the book "General
psychopathology", features of preparation, theoretical analysis
A theoretical analysis is conducted and the features of preparation
and writing of classic monographic labour of К.Т Jaspers
«General Psychopathology» (1913) are lighted up, published 100
years ago, which in the whole world to the present tense serves
as a table book those, who is interested in psychology, cult
urology and psychiatry. The author in this work from
phenomenology of separate psychical illnesses ascends to wide
philosophical generalizations, to touching a man on the whole in
his existential connection with other people.

цілому в його екзистенціальному зв’язку з іншими
людьми.

