
Діагностичні психологічні та психіатричні послуги

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру
Вартість 

грн.

Консультації

175 Консультація лікаря-лсихіатра первинна процедура 948

177
Консультація лікаря-психіатра першої категорії кандидата медичних наук 
первинна

процедура 970

180 Консультацій лікаря-психіатра вищої категорії доктора медичних наук первинна процедура 1013

181 Консультація лікаря-психіатра повторна процедура 505

182
Консультація лікаря-психіатра першої категорії кандидата медичних наук 
повторна

процедура 616

186 Консультація лікаря-психіатра вищої категорії доктора медичних наук повторна процедура 654

188
Консультація лікаря-психіатра дитячого кандидата медичних наук вищої категорії 
первинна

процедура 1012

191
Консультація лікаря-психіатра дитячого кандидата медичних наук вищої категорії 
повторна

процедура 723

195
Консультація лікаря-психіатра дитячого кандидатом, медичних наук вищої 
категорії заключна

процедура 1058

196 Консультація лікаря-психолога процедура 443

Послуги

198 Патопсихологічне обстеження лікарем-психологом без категорії процедура 1058

201
Підготовка консультативного висновку та рекомендацій з поведінкового 
менеджменте для батьків та вчителів -лікарем-психіатром дитячим вищої 
категорії

процедура 1967

202 Скринінг проблем, сильних та слабких сторін дитини процедура 2046

203 Підготовкою висновку процедура 1192

204 Часткове (скринінгове) оцінювання гіперкінетичної симптоматики дитини процедура 1882



205 Повне оцінювання гіперкінетичної симптоматики дитини процедура 2235

206 Обробкою результатів та підготовкою висновків (3 години) процедура 4185

207 Оцінка інтелекту дитини (IQ тест) процедура 4004

208
Скринінг психічного та моторного розвитку дитини 3 використанням 
психоосвітнього профілю ПЕП (РЕР)

процедура 1004

209 Підготовка документації за результатами дослідження процедура 855

210
Адос (ADOS) (Структуроване оцінювання актуальної поведінки дитини 3 
розладом аутистичного спектра, проводить лікар-психіатр дитячий вищої 
категорії

процедура 2351

211
АДИР (ADI-R) Напівструктуроване інтерв'ю з батьками, проводить лікар психіатр 
дитячий вищої категорії, кандидат медичних наук (2 години)

процедура 2351

212
Вінеланд (Vineland) -оцінка адаптивної поведінки дитини, проводить психолог - 
40 хвилин)

процедура 674

214 Обстеження психологом процедура 580

215
Підготовка висновку, опис порушень розвитку рецептивної, експресивної мови, 
мовленевої артикуляції, шкільних навичок

процедура 580

216 Підготовка документації обстежень процедура 580

217 Складання менеджменту розвитку дитини психологом процедура 580

218 Векслер - оцінка інтелекту психологом процедура 580

219

DAWBA (пакет напівструктурованих інтерв'ю для скринінгу психічних розладів та 
визначення сильних та слабих сторін дитини,відповідно до діагностичних 
критеріїв МКХ 10 та DSM 5, проводить лікар психолог, 90 хвилин з батьками, 90 
хвилин з дитиною)

процедура 1256

220
CCRS психологом (Оцінювання по шкалі для оцінки соціальної взаємності дітей 
40 хвилин)

процедура 361

221
CCRS (Оцінювання по шкалі для оцінки соціальної взаємності дітей психологом 
40 хвилин)

процедура 361

222
ASAS психологом (Діагностика синдрому Аспергера по Австралійській шкалі) 40 
хвилин

процедура 286



223
ASAS психологом (Діагностика синдрому Аспергера по Австралійській шкалі) 40 
хвилин

процедура 330

224 Вінеланд - оцінка адаптивної поведінки дитини, проводить психолог - 40 хвилин) процедура 310

226
Обстеження психологом з підготовкою висновку, описанням порушень розвитку 
рецептивної, експресивної мови, мовленевої артикуляції, шкільних навичок

процедура 286

227
Заключна консультація лікаря психіатра дитячого вищої атестаційної категорії, 
кандидата медичних наук

процедура 876

228 Тренінг соціальної перцепції та когніції із психологом (2 години) процедура 944

229
Тренінг соціальної перцепції та когніції із лікарем-медичним психологом (2 
години)

процедура 1290

230
DAWBA психологом (пакет напівструктуриваних інтерв'ю для скринінгу психічних 
розладів та визначення сильних та слабих сторін дитини,відповідно до діагнозу

процедура 1396

232
CDRS-Оцінювання дитини по рейтинговій шкалі депресій (проводить лікар 
психіатр дитячий вищої атестаційної категорії, кандидат медичних наук -1 година

процедура 1711

233
Частковий WAFS (Тест для оцінки порушень уваги, проводиться та оцінюється на 
комп'ютері. Коротка версія один субтест ЗО хвилин)

процедура 262

234
Повний WAFS (Тест для оцінки порушень уваги, проводиться та оцінюється на 
комп'ютері. Повна версія 4 субтести 120 хвилин)

процедура 851

235
Фазаграфія (центральна оцінка функціонального стану серцево-судинної системи 
по тонким зміненим формам електрокардіограми, непомітних на звичайній ЕКҐ

процедура 167

236 Проведення коротких психосоціальних втручань психологом (1 година) процедура 485

Лікування розладів харчової поведінки

237 Оцінювання когнітивного функціонування, IQ тест процедура 341

238 Оцінювання профілю та розладів особистості процедура 341

239
Патопсихологічне оцінювання афективних розладів (депресії, манії та 
суїцидального ризику)

процедура 341

240 Патопсихологічне оцінювання порушень мислення та асоціативних процесів процедура 341



241 Патопсихологічне оцінювання пам’яті та уваги процедура 532

242 Когнітивно-поведінкова терапія (індивідуальна) процедура 718

243 Індивідуальна психотерапія процедура 512

244 Сімейна психотерапія (від 2 до 5 осіб) процедура 758

245 Визначення рівня 25-гідроксивітаміну D в крові процедура 366

Видача довідки психо-неврологічним диспансером

168
Видача довідки психо-неврологічним диспансером для комісії водіїв транспорту, 
обов'язкових попередніх при вступі на роботу і періодичних медичних оглядів

процедура 376

169
Видача довідок психо-неврологічним диспансером для одержання дозволу на 
придбання газових пістолетів (револьверів), зберігання і носіння мисливської і 
відомчої вогнепальної зброї (вартість довідки сплачується додатково)

процедура 376

170
Видача довідок психо-неврологічним диспансером про стан здоров'я по 
особистому зверненню громадян (для одержання кредиту в банку; ДТСАФ; для 
судових справ без запитів та інші). (вартість довідки сплачується додатково)

процедура 376




