
 
 



2 

 

  

 

 

 

 

ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Дерматовенерологія» 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 «Дерматовенерологія» 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 «Дерматовенерологія», що 

містить 6 змістових модулів: 

1. Сучасний погляд на менеджмент неінфекційних хвороб шкіри. 

2. Спадково обумовлені хвороби. 

3. Сучасні погляди на патологію шкіри, які формуються з участю аутоімунного компоненту. 

4. Інфекційна патологія шкіри. 

5. Дерматоонкологія. 

6. Захворювання, що передаються переважно статевим шляхом. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є дерматологія та венерологія. 

Міждисциплінарні зв’язки: терапія, педіатрія, інфекційні хвороби, урологія, гінекологія, 

онкологія, неврологія, реаніматологія та невідкладні стани, епідеміологія. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна дерматовенерологія» 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 дерматовенерологія» є: 

- здобути поглиблені знання і систематичне розуміння дерматовенерології за напрямом та 

тематикою досліджень та майбутньої професійної діяльності; 

- здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в практичній сфері охорони 

здоров’я з питань дерматовенерології; 

- оволодіти термінологією в дерматовенерології та з досліджуваного наукового напряму; 
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- поглиблено вивчити новітні методи дослідження в дерматовенерології, застосовувати широке 

коло додаткових методів діагностики порушення функцій органів і систем організму згідно з 

обраною темою науково-дослідницької роботи: біохімічні, імунологічні та імуногістохімічні, 

функціональні; 

- здобути фундаментальні знання щодо менеджменту різних хвороб, діагностики та лікування з 

урахуванням супутньої патології;  

- визначати ступінь тяжкості дерматозу або захворювання, що передається статевим шляхом, 

визначити необхідний рівень допомоги; 

- складати план профілактичних заходів стосовно різних категорій хворих на дерматологічні та 

венерологічні захворювання; 

- проводити диференційну діагностику і невідкладне лікування хворих, що знаходяться в 

критичному стані; 

- вміти проводити дерматоскопію з метою діагностики та динамічного нагляду хвороб шкіри, 

профілактики та виявлення дерматоонкологічної патології; 

- набути практичних навичок з менеджменту хворих на псоріаз, зокрема псоріатичну 

артропатію; 

- вміти застосовувати широке коло методів теоретичного та емпіричного аналізу медичних 

явищ і процесів; 

- проявити здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню; 

- бути ознайомленими з діючими законодавчими актами України про вищу освіту і концепцією 

адаптації української вищої школи до Загальноєвропейського простору вищої освіти; 

- вміти формувати науковий світогляд та методологію педагогічної діяльності та професійної 

компетентності; 

- виховати загальну і професійну культуру майбутнього викладача університету. 

 

1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

«Сучасна дерматовенерологія». 

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

навчальна дисципліна «Сучасна дерматовенерологія» забезпечує набуття аспірантами 

компетентностей:  

− інтегральні: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі дерматовенерології, 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.  
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8. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові 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. 
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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: 

• Закономірності 

когнітивних 

процесів  

• Стратегію освіти 

протягом життя 

• Методи 

продуктивного 

навчання 

• Теорії ціннісних 

орієнтацій та 

мотивації 

особистості 

• Вміти: 

• Оперувати 

філософськими 

категоріями та 

доктринами  
• Використову

вати 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: 

• Закономірності 

розвитку науки з 

напрямку 

дерматовенерологія. 

• Етапи та 

закономірності 

когнітивного 

процесу. 

• Етапи 

дослідницького 

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 термінологію  в 

дерматовенерології 

Вміти: 

• вести 

комунікації з 

різними 

цільовими 

аудиторіями  

• виконувати 

різні соціальні 

ролі 

• володіти 

культурою 

мовлення, 

методами 

аргументації 

Відстоювання 

власних 

наукових 

поглядів. 

Володіння 

вербальними та 

невербальними 

навичками 

спілкування. 

Взаємодія в 

колективі для 

виконання 

завдань 

 

Поширення наукових 

досягнень та ідей. 

4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконаних 

робіт 

Знати: 

• стандарти якості  

• критерії оцінки 

якості 

• форми і методи 

оцінки 

результатів 

професійної  

діяльності 

Вміти: 

• проводити 

моніторинг 

освітнього та 

наукового 

процесу  

• застосовувати 

ефективні 

методи оцінки 

когнітивної 

сфери 

Взаємодія,  

співробітництво 

з колегами та 

керівництвом, 

хворими 

Покращення 

результатів власної 

діяльності  і 

результатів 

діяльності інших. 

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати 

виконання завдань. 

Доброчесність, 

довіра та 
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• розробляти 

пропозиції 

щодо 

удосконалення 

якості 

відповідальність за 

власні дії. 

Спеціальні (фахові) компетенції 

1. Здатність до 

розуміння 

предметної 

області за 

обраним 

науковим 

напрямом та 

освітньою 

діяльністю 

Знати: 

• Зміст дисципліни 

«Сучасна 

дерматовенерологія» 

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  

• Інтерпретувати 

результати 

досліджень за 

обраним 

науковим 

напрямом 

Формулювання 

власного 

судження та 

участь у 

дискусіях щодо 

основного 

змісту, методів, 

новітніх 

досягнень в 

дерматовенероло

гії та за 

напрямом 

наукового 

дослідження 

Безперервне 

самонавчання і 

самовдосконалення з 

навчальної 

дисципліни. 

 

2. Здатність 

виявляти 

потребу в 

додаткових 

знаннях у сфері 

медицини та за 

напрямком 

наукових 

досліджень, 

генерувати 

наукові гіпотези 

Знати: 

• Інформаційні 

світові ресурси  

• Сутність 

дослідницького 

процесу 

• Сучасні 

досягнення за 

напрямком наукового 

дослідження 

• Новітні методи 

дослідження, їх 

інформативність, 

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 та 

медицини  

Використання 

інформаційних 

ресурсів для 

отримання  

інформації.  

Комунікації та 

дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності 

Використовувати 

сучасні інформаційні 

технології для 

проведення 

наукового пошуку. 

Володіння 

методологією 

наукового 

дослідження для 

коректного 

формулювання 

гіпотез та 

дослідницьких 

питань 

3. Здатність 

формулювати 

дослідницьке 

питання, 

розробляти 

проект 

наукового 

дослідження 

Знати: 

• Методологію 

наукових досліджень 

• Принципи 

генерування 

статистичних та 

наукових гіпотез 

• Технологію 

формулювання 

дослідницького 

питання 

• Види 

систематичних 

помилок, способи їх 

запобігання 

Вміти: 

• Формулювати 

дослідницьке 

питання та 

гіпотези 

• Визначати 

дизайн 

дослідження 

• Розробляти план 

дослідження 

• Оцінювати вплив 

факторів, що 

впливають 

• Передбачувати 

системні помилки 

Аргументація та 

доказ переваг 

розробленого 

проекту.  

Ведення 

дискусій щодо 

мети та завдань 

наукового 

проекту. 

Використовуват

и 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 

Знати: 

• Сучасні методи 

дослідження 

• Біомаркери різних 

процесів та станів, їх 

інформативність  

Вміти: 

• Обирати методи 

дослідження, 

адекватні для 

досягнення мети та 

завдань наукового 

Аргументація 

переваг обраних 

методів  

дослідження. 

Обговорювати 

інформативність 

Самостійний вибір 

адекватних методів 

дослідження 
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відповідно до 

цілей та завдань 

наукового 

проекту 

• Інформативні 

критерії оцінки 

процесів, функцій, 

явищ 

 

проекту 

• Інтерпретувати 

результати різних 

методів досліджень 

методів 

дослідження з 

науковою 

спільнотою, 

можливість їх 

вдосконалення 

та комбінування 

5. Володіння 

сучасними 

методами 

наукового 

дослідження 

Знати  

• Специфічність та 

чутливість різних 

методів дослідження 

• Методики 

досліджень за 

тематикою наукового 

проекту, їх можливості 

та обмеження 

Вміти: 

• Використовувати 

сучасні методи 

дослідження 

• Використовувати 

методики 

дослідження 

• Модифікувати 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 

наукових 

досліджень, 

проводити їх 

коректний 

аналіз та 

узагальнення 

Знати: 

• Основи 

біостатистики 

• Методи 

статистичного 

аналізу 

• Представлення 

результатів 

статистичної 

обробки даних 

Вміти: 

• Обґрунтовувати 

розмір вибірки  

• Формулювати 

статистичні 

гіпотези 

• Адекватно 

використовувати 

методи 

статистичного 

аналізу  

Обґрунтування 

обраних методів 

аналізу та 

обговорення 

отриманих даних 

Відповідальність за 

проведення аналізу 

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 

• Впроваджувати 

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 мові 

відповідно до 

національних та 

міжнародних 

стандартів 

Знати: 

• Технологію 

презентації даних у 

виді постерів та 

презентацій 

• Технологію 

написання статей у 

національні наукові 

видання 

• Вимоги та 

технологія написання 

статті до 

міжнародного 

рецензованого 

видання 

• Перелік видань що 

індексуються у 

Scopus Web of 

Science 

• Стандарти 

оформлення 

наукових робіт 

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. 

Аргументувати, 

критично 

оцінювати 

результати 

досліджень, 

дискутувати з 

наукових 

проблем 

Відповідальність за 

результати наукового 

дослідження.  

Запобігання плагіату 

та  фальсифікаціям  
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9. Здатність до 

організації та 

реалізації 

педагогічної 

діяльності 

Знати: 

• Стандарти вищої 

освіти за 

спеціальністю 

• Основи педагогіки  

• Дидактичні основи 

проблемного  

навчання  

• Компетентністний 

підхід при 

проектуванні та 

реалізації освітньої 

діяльності 

• Форми організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності 

• Принципи студент-

орієнтованого 

навчання 

• Програму та зміст 

дисципліни, що буде 

викладатися 

Вміти: 

• формулювати 

цілі навчання та 

способи х 

досягнення 

• грамотно 

визначати зміст 

навчання та 

форми контролю  

• застосовувати 

новітні 

педагогічні 

технології; 

• моніторувати 

та управляти 

процесом 

навчання 

• використовува

ти сучасні 

інформаційні 

технології для 

оптимізації 

навчання 

Володіння 

основами 

дидактики, 

риторики, 

аргументації 

Застосування 

методів 

інтерактивного 

навчання  

Демонструвати 

лідерство та 

управляти 

процесом 

навчання 

 

Набуття ораторської 

майстерності 

Лідерство.  

Здатність до само 

оцінювання та 

непереривного 

самовдосконалення 

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: 

• Дослідницьку етику  

• Правові основи 

авторського права 

• Принципи 

запобігання плагіату, 

фальсифікацій та 

корупційних дій 

Вміти: 

• Самостійно 

виконувати 

освітню та наукову 

діяльність  

• Викладати свої 

погляди 

• Приймати 

власні рішення 

• Використовуват

и інформаційні 

технології для 

визначення ознак 

плагіату 

Доброчесне та 

відповідальне 

виконання 

освітньої та 

наукової 

діяльності,  

Отримання 

довіри та поваги 

серед колег та 

студентів 

Відповідальність за 

результати діяльності  

Доброчесність, 

довіра та 

відповідальність за 

власні дії. 

Запобігання плагіату,  

фальсифікаціям та 

корупційним діям 

 
Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

«Сучасна дерматовенерологія»: 

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

2. Складання заліків наприкінці кожного з семестрів 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 дерматовенерологія»: 

Знання:  

- усвідомлювати й розуміти загальні тенденції розвитку дерматовенерології;  

- демонструвати знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, 

історії розвитку та сучасного стану наукових знань в дерматовенерології, оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового напряму;  
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- знати основи застосування елементів теоретичного та експериментального дослідження у 

професійній діяльності, демонструвати систематичне сприйняття та розуміння системи 

теоретичних чи практичних знань в галузі дослідження;  

- створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, розширювати 

передові напрями галузі знань;  

- усвідомлення значущості та наявності потреби постійного удосконалення професійних знань, 

умінь, навичок та педагогічної майстерності.  

Уміння:  

- демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного 

рівню, самореалізації; 

- інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних 

технологій, критично мислити, застосовувати методи аналізу і синтезу, інтерпретувати, 

узагальнювати результати науково-дослідницької діяльності; 

- виявляти невирішені проблеми в дерматовенерології, формулювати питання та визначати 

шляхи їх рішення; 

- критично використовувати наукові теорії та засвоєні теоретичні знання при розв’язанні 

практичних дослідницьких завдань, обирати й використовувати відповідні засоби для 

побудови дослідження;  

- здійснювати пошук інформації в науковій та методичній літературі, використовуючи 

різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси, архівні матеріали;  

- створювати та оприлюднювати наукові публікації в основних наукових журналах;  

- визначати завдання дослідницького пошуку та ефективно планувати час для отримання 

необхідних результатів, організовувати й аналізувати свою дослідницько-пошукову 

діяльність;  

- удосконалювати свої педагогічні знання з метою їх творчого застосування в теорії й практиці 

навчання і виховання студентів.  

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 в дерматовенерології.  

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 «Дерматовенерологія» (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 - Семестри: І-VI 
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360 Лекції 

Годин навчання: 

аудиторних – 100 

самостійної роботи 

аспіранта - 260 

Освітньо-науковий рівень: 

доктор філософії 

20 год. 

Практичні 

80 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. Сучасний погляд на менеджмент неінфекційних хвороб шкіри. 

Тема 1. Псоріаз. Червоний плоский лишай. 

Псоріаз. Анамнез: визначення часу початку захворювання; можливі причини появи хвороби (стреси); 

симптоми початку захворювання та подальший перебіг. Формування клінічного діагнозу: L40 

Псоріаз, L 40.0 Псоріаз звичайний, L 40.1 Генералізований пустульозний псоріаз, L 40.2 

Акродерматит стійкий, L 40.3 Пустульоз долонний та підошовний, L 40.4 Псоріаз краплиноподібний, 

L 40.5 Псоріаз артропатичний, L 40.8 Інший псоріаз, L 40.9 Псоріаз неуточнений. Методи лікування: 

середній і легкий перебіг, а також у стадіі регресу тяжкого перебігу. 

Визначатиосновні принципи терапії: дієта; дезинтоксикаційні засоби (реополіглюкін, реосорбілакт, 

натрію хлорид, кальцію хлорид, магнію хлорид, натрію гідрокарбонат); гіпосенсибілізуючі засоби 

(30% натрію тіосульфат, 25% магнію сульфат, 10% кальцію глюконат); антигістамінні засоби 

(лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, левоцетиризин; стабілізатори мембран тучних клітин 

(кетотифен); седативні препарати (валеріана, 3% натрію бромід); вегетотропні засоби (фенобарбітал, 

алкалоїди беладони); адаптогени (гліцісед, екстракт левзея, елеутерокока, лимонника); 

транквілізатори (гідазепам, адаптол); вітаміни А, Е, В, С; фізіотерапія (фотохіміотерапія, ПУВА-

терапія, УФО, електросон); топічні кортикостероїдні креми чи у комбінації з кератолітиками; для 

миття голови – шампунь з дьогтем, цинком, кетоконазолом. Показання для госпіталізації: тяжкий 

перебіг (розповсюджений псоріаз у прогресуючій стадії, еритродермія, ексудативна форма, 

пустульозний псоріаз Цумбуша, долонно-підошовний псоріаз). 

Червоний плоский лишай. Анамнез, симптоми початку захворювання та подальший перебіг. 

Формування клінічного діагнозу:  L 43 Лишай червоний плескатий; L 43.0 Лишай гіпертрофічний 

червоний плескатий; L 43.1 Лишай червоний плескатий бульозний; L 43.2 Ліхеноїдна реакція на 

лікарські засоби; L 43.3 Лишай червоний плескатий підгострий (активний); L 43.8 Інший червоний 

плескатий лишай; L 43 Лишай червоний плескатий, неуточнений. Визначити методи лікування: дієта 

№ 5; дезинтоксикаційні засоби (реополіглюкін, реосорбілакт, натрію хлорид, кальцію хлорид, магнію 

хлорид, натрію гідрокарбонат); гіпосенсибілізуючі засоби (30% натрію тіосульфат, 25% магнію 

сульфат, 10% кальцію глюконат); антигістамінні засоби (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, 

левоцетиризин); стабілізатори мембран тучних клітин (кетотифен); седативні препарати (валеріана, 

3% натрію бромід); вегетотропні засоби (фенобарбітал, алкалоїди беладони); адаптогени (гліцісед, 

екстракт левзея, елеутерокока, лимонника); транквілізатори (гідазепам, адаптол); ПУВА-терапія; 

топічні кортикостероїди (мометазон, бетаметазон); мазь солкосерил, матилурацил; лазеродеструкція 

(вуглекислий, інфрачервоний); кріодеструкція. Госпіталізація: при відсутності ефекту від 

амбулаторного лікування; при використанні системних глюкокортикоїдів; при тяжкому перебігу 

дерматозу, що супроводжується свербежем, неврастенічним синдромом.  

Тема 2. Гострі та хронічні алергодерматози.. 

Кропив’янка. Анамнез: визначення часу початку захворювання; симптоми початку захворювання та 

подальший перебіг. Формування клінічного діагнозу: L 50 Кропив’янка; L 50.0 Алергічна 

кропив’янка; L 50.1 Ідіопатична кропив’янка; L 50.2 Кропив’янка, спричинена дією низької або 

високої температури; L 50.3 Дерматографічна кропив’янка; L 50.4 Вібраційна кропив’янка; L 50.5 

Холінергічна кропив’янка; L 50.6 Контактна кропив’янка; L 50.8 Інша кропив’янка; L 50.9 

Кропив’янка, не уточнена; L 78.3 Ангіоневротичний набряк Квінке . Методи лікування: дієта: стол № 

5, 9; системна терапія; дезинтоксикаційні засоби (реополіглюкін, реосорбілакт, натрію хлорид, 

кальцію хлорид, магнію хлорид, натрію гідрокарбонат); гіпосенсибілізуючі засоби (30% натрію 
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тіосульфат, 25% магнію сульфат, 10% кальцію глюконат); антигістамінні засоби (лоратадин, 

дезлоратадин, фексофенадин, левоцетиризин); стабілізатори мембран тучних клітин (кетотифен); 

седативні препарати (валеріана, 3% натрію бромід); вегетотропні засоби (фенобарбітал, алкалоїди 

беладони); адаптогени (гліцісед, екстракт левзея, елеутерокока, лимонника); транквілізатори 

(гідазепам, адаптол); ферменти (панкреатин, креон, мезим) – при порушеннях функції підшлункової 

залози; еубіотики (біфідумбактерії, лактобактерії). Показання для госпіталізації при відсутності 

ефекту від амбулаторного лікування хронічної рецидивуючої кропив’янки, рецидив гострої 

кропив’янки, необхідність гормонотерапії. 

Екзема. Анамнез: визначення часу початку захворювання; симптоми початку захворювання та 

подальший перебіг. Формування клінічного діагнозу: L 24 Гостра екзема; L 30 Екзема хронічна в 

стадії загострення. Методи лікування: дієта: стол № 5, 9; дезинтоксикаційні засоби (реополіглюкін, 

реосорбілакт, натрію хлорид, кальцію хлорид, магнію хлорид, натрію гідрокарбонат); 

гіпосенсибілізуючі засоби (30% натрію тіосульфат, 25% магнію сульфат, 10% кальцію глюконат); 

антигістамінні засоби (лоратадин, дезлоратадин, фексофенадин, левоцетиризин); стабілізатори 

мембран тучних клітин (кетотифен); седативні препарати (валеріана, 3% натрію бромід); 

вегетотропні засоби (фенобарбітал, алкалоїди беладони); адаптогени (гліцісед, екстракт левзея, 

елеутерокока, лимонника); транквілізатори (гідазепам, адаптол); ферменти (панкреатин, креон, 

мезим) – при порушеннях функції підшлункової залози; еубіотики (біфідумбактерії, лактобактерії); 

імуномодулятори (лікопід, циклоферон, аміксин); селективна фототерапія; ПУВА-терапія; 

електросон; анілінові барвники (фукорцин), примочування з 2% розчином борної кислоти чи 0,25% 

розчином срібла нітрата; топічні кортикостероїди на гідрофільній основі (мометазон, бетаметазон). 

Госпіталізація: при відсутності ефекту від амбулаторного лікування; при використанні системних 

глюкокортикоїдів; при тяжкому перебігу дерматозу, що супроводжується свербежем, мокнуттям, 

неврастенічним синдромом, еритродермією. 

Атопічний дерматит. визначення часу початку захворювання; симптоми початку захворювання та 

подальший перебіг. Формування клінічного діагнозу: L 20 Атопічний дерматит; L 20.0 Свербець 

Бенье; L 20.8 Інший атопічний дерматит. Методи лікування: дієта стол № 5, 9; виключення контакту 

з домашніми алергенами та тваринами, щоденне вологе прибирання, виключення контакту з 

синтетичними тканинами; дезинтоксикаційні засоби (реополіглюкін, реосорбілакт, натрію хлорид, 

кальцію хлорид, магнію хлорид, натрію гідрокарбонат); гіпосенсибілізуючі засоби (30% натрію 

тіосульфат, 25% магнію сульфат, 10% кальцію глюконат); антигістамінні засоби (лоратадин, 

дезлоратадин, фексофенадин, левоцетиризин); стабілізатори мембран тучних клітин (кетотифен); 

седативні препарати (валеріана, 3% натрію бромід); вегетотропні засоби (фенобарбітал, алкалоїди 

беладони); адаптогени (гліцісед, екстракт левзея, елеутерокока, лимонника); транквілізатори 

(гідазепам, адаптол); ферменти (панкреатин, креон, мезим) – при порушеннях функції підшлункової 

залози; еубіотики (біфідумбактерії, лактобактерії); імуномодулятори (лікопід, циклоферон, аміксин); 

селективна фототерапія; ПУВА-терапія; електросон; анілінові барвники (фукорцин); топічні 

кортикостероїди на гідрофільній основі (мометазон, бетаметазон). Госпіталізація: при відсутності 

ефекту від амбулаторного лікування; тяжкий перебіг дерматозу, що супроводжується свербежем, 

лімфаденопатією, неврастенічним синдромом.  

Пруріго.  Анамнез: визначення часу початку захворювання; симптоми початку захворювання та 

подальший перебіг. Формування клінічного діагнозу:  L 28 Простий хронічний лишай та свербець; L 

28.0 Простий хронічний лишай; L 28.1 Свербець вузловатий; L 28.2 Інший свербець. Принципи 

терапії. Дієта: стол № 5, 9; дезинтоксикаційні засоби (реополіглюкін, реосорбілакт, натрію хлорид, 

кальцію хлорид, магнію хлорид, натрію гідрокарбонат); гіпосенсибілізуючі засоби (30% натрію 

тіосульфат, 25% магнію сульфат, 10% кальцію глюконат); антигістамінні засоби (лоратадин, 

дезлоратадин, фексофенадин, левоцетиризин); стабілізатори мембран тучних клітин (кетотифен); 

седативні препарати (валеріана, 3% натрію бромід); вегетотропні засоби (фенобарбітал, алкалоїди 

беладони); адаптогени (гліцісед, екстракт левзея, елеутерокока, лимонника); транквілізатори 

(гідазепам, адаптол); ферменти (панкреатин, креон, мезим) – при порушеннях функції підшлункової 

залози; еубіотики (біфідумбактерії, лактобактерії); селективна фототерапія; ПУВА-терапія; 

електросон; анілінові барвники (фукорцин), примочування з 2% розчином борної кислоти чи 0,25% 

розчином срібла нітрата; топічні кортикостероїди на гідрофільній основі (мометазон, бетаметазон). 

Госпіталізація: при відсутності ефекту від амбулаторного лікування; при використанні системних 

глюкокортикоїдів; при тяжкому перебігу дерматозу, що супроводжується вираженним свербежем.  
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Змістовий модуль 2. Спадково обумовлені хвороби. 

Тема 3. Іхтіоз. Долонно-підошовні кератодермії. 

Іхтіоз. Анамнез: визначення часу початку захворювання; симптоми початку захворювання та 

подальший перебіг; коли і де поставили діагноз іхтіозу, чим лікували. Формування клінічного 

діагнозу: Q 80 Уроджений іхтіоз. Методи лікування (середній і легкий перебіг, а також у стадіі 

регресу тяжкого перебігу): препарати вітаміну А; гепатопротектори; стимулююча терапія; 

полівітаміни з групами В, С, РР; молочно-масляні ванни, 1% сольові ванни, 10% ванни з висівками, 

10% крохмальні, з ромашки, шавлії; мазі з 5-10% натрію хлоріду, 5-10% сечовини; мазі комбіновані, 

що містять кортикостероїди та кератолітики). Госпіталізація: тяжкий перебіг. 

Долонно-підошовні кератодермії. Анамнез: визначення часу початку захворювання; симптоми 

початку захворювання та подальший перебіг; коли і де поставили діагноз, чим лікували. Формування 

клінічного діагнозу: L 91; Методи лікування: препарати вітаміну А; гепатопротектори; зовнішнє 

лікування полягає у застосуванні мазей, які прискорюють процес відшарування ороговілих шарів 

шкіри. Госпіталізація: тяжкий перебіг. 

 

Тема 4. Бульозний епідермоліз. 

Визначення. Класифікаціята молекулярні основи спадкового бульозного епідермолізу. Методи 

діагностики. Клінічні прояви та ускладнення: ураження шкіри, злоякісні пухлини шкіри у цих 

пацієнтів. Позашкірні прояви та ускладнення: ураження глаз, ЛОР-органів, слизової рота, шлунково-

кишкового тракту, інших систем, психологічні та соціально-економічні проблеми. Нагляд та 

медикаментозна терапія шкіри хворих на бульозний епідермоліз. 

 

Змістовий модуль 3. Сучасні погляди на патологію шкіри, які формуються з участю 

аутоімунного компоненту. 

Тема 5. Дерматози з ураженням придатків шкіри. 

Алопеція. Анамнез:  визначення часу початку захворювання; симптоми початку захворювання та 

подальший перебіг. Формування клінічного діагнозу: L 63 Гніздова алопеція; L 63.0 Тотальна 

алопеція; L 63.1 Універсальна алопеція; L 63.2 Гніздова плішивість (стрічкоподібна форма); L 63.8 

Інша гніздова алопеція;L 63.9 гніздова алопеція, не уточнена. Методи лікування  легких форм:  

усунення спалахів хронічної інфекції.; корекція виявленої супутньої патології;  засоби, що 

покращують мікроциркуляцію (пентоксифілін, ксантинолу нікотинат, нікотинова кислота);  

седативні засоби (валеріана, 3% розчин натрію броміду, пустирник), антистресорні адаптогени 

(гліцин), транквілізатори (гідазепам);  вітаміни та мікроелементи (кальцію пантотенат, тіамін, 

нікотинова кислота);  біогенні стимулятори (алое, метилурацил, екстракт плаценти, натрію 

нуклеїнат);  засоби, що покращують мозковий кровообіг (цинаризин, вінпоцетін) – за показання;  

анаболічні гормони (ретаболіл, феноболіл) – за показанням;  фітотерапія (відвари хвощу, череди, 

деревію, споришу, кропиви);  фізіотерапія (електросон, фонофорез, дарсонваль, кріомасаж, ПУВА-

терапія);  внутрішньошкірно введення кортикостероїдних препаратів у осередки ураження 

(бетаметазон, триамцинолон);  подразнюючі засоби (настоянка перцю стручкового, сік цибулі та 

часнику, настоянка коріння лопуха та крону, втирання топічних кортикостероїдів). Госпіталізація: 

проводять у випадках тотальної та універсальної алопеції 30-45 днів 

Тема 6. Вогнищева склеродермія, червоний вовчак, дерматоміозит. 

Склеродермія. Анамнез:  визначення часу початку захворювання; можливі причини появи хвороби 

(стреси, інсоляція, переохолодження);  симптоми початку захворювання та подальший перебіг. 

Формування клінічного діагнозу: L 94.0 Локальна склеродермія (обмежена). Методи лікування: 

(продовження лікування після стаціонару при відсутності свіжих бляшок): антибіотики 

(бензилпеніцилін); пеніциламін – при тяжких формах; гіалуронідаза; антималярійні препарати 

(хлоронін); препарати, що покращують периферичний кровообіг (ксантинолу нікотинат, 

пентоксифілін, дротаверин); антиоксиданти (вітамін Е, С);  фотохіміотерапія (загальна або локальна); 

електрофорез або фонофорез гіалуронідази, гідрокортизонової мазі;  ультразвукова терапія; аплікації 

диметилсульфоксиду; гепарин-натрієва, солкосерилова, актовегінова, індометацинова мазі; 

бальнеотерапія (сірководневі або радонові (рапні) ванни). Госпіталізація: поява декількох свіжих 

бляшок, патологія в клінічних та біологічних аналізах є показання до госпіталізації. 
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Червоний вовчак. Анамнез: визначення часу початку захворювання; можливі причини появи 

хвороби (стреси, інсоляція, переохолодження); симптоми початку захворювання та подальший 

перебіг. Формування клінічного діагнозу: L 93 Червоний вовчак; L 93.0 Дискоїдний червоний вовчак; 

L 93.1 Підгострий шкірний червоний вовчак; L 93.2 Інший обмежений червоний вовчак. Методи 

лікування (продовження лікування після стаціонару при відсутності свіжих бляшок): амінохінолінові 

препарати (хлорохін); полівітаміни (групи В, А, Е, С, РР); гепатопротектори (ессенціале, карсил, 

антраль); топічні глюкокортикоїди (мометазон, гідрокортизон); фотозахисні засоби. Госпіталізація: 

поява декількох свіжих бляшок, патологія в клінічних та біологічних аналізах є показання до 

госпіталізації. 

 

Змістовний модуль 4. Інфекційна патологія шкіри. 

Тема 7. Вірусні хвороби шкіри. 

Герпес. Анамнез: точне визначення часу початку захворювання;  можливі причини захворювання 

(інсоляція, стреси, респіраторні хвороби та інше); симптоми початку захворювання та подальший 

перебіг. Формування клінічного діагнозу: А 60 Аногенітальний герпес; В 00.1 Герпетичний 

везикулярний дерматит; В 00.9 Герпетична інфекці, неуточнена. Методи лікування (проводиться 

легких форм за місцем мешкання): антивірусні препарати (ацикловір, валацикловір); 

імуномодулятори (циклоферон, аміксин); вітаміни групи В (нейровітан, нейробекс); анілінові 

барвники (фукорцин); місцеві антивірусні препарати (герпевір мазь); фізіотерапія (ультрафіолетове 

опромінювання). Госпіталізація: у випадках ускладнень.(затримка сечі, менінгіальному синдромі, 

несприятливих соціальних обставинах). 

Гострокінцеві кондиломи. Анамнез: точне визначення часу початку захворювання; можливі 

причини захворювання (інсоляція, стреси, респіраторні хвороби та інше); симптоми початку 

захворювання та подальший перебіг. Формування клінічного діагнозу: А 63.0 Бородавки (венеричні) 

анальної ділянки та статевих органів. Методи лікування ( проводиться легких форм без ускладнень): 

антивірусні препарати.; імуномодулятори; вітаміни групи В; місцеве лікування: кріотерапія, хімічні 

речовини, цитотоксичні препарати. Госпіталізація: у випадках ускладнень.(затримка сечі, при 

розростанні в прямий кишці, несприятливих соціальних обставинах). 

Тема 8. Мікози. 

Дерматомікоз тулуба. Анамнез: визначення часу початку захворювання; симптоми початку 

захворювання та подальший перебіг. Формування клінічного діагнозу: В 35 Дерматофітії; В 35.4 

Дерматофітія тулуба. Методи лікування( неускладнені форми від 1-2 до 3-5 тижнів).: зовнішня 

терапія; протигрибкові мазі та спреї (з кетоконазолом, тербінафіном, міконазолом); Кетоконазол, 

Тербінафін, Інтраконазол. Госпіталізація: у випадках ускладнень (екзематизація, приєднання 

вторинної інфекції). 

Дерматомікоз пахвовий. Анамнез:  визначення часу початку захворювання; симптоми початку 

захворювання та подальший перебіг. Формування клінічного діагнозу: В 35 Дерматофітії; В 35.6 

Дерматофітія пахова. Методи лікування (неускладнені форми): ванночки з розчином калію 

перманганату 1:10000, відваром дубової кори та ромашки, примочування з борною кислотою (0,5%), 

нітратом срібла (0,25-0,5%) – при гострих запальних проявах; анілінові барвники, спиртовий 2% 

розчин йоду, протигрибкові мазі та спреї (з кетоконазолом, тербінафіном, міконазолом); 

Кетоконазол, Тербінафін, Інтраконазол. Госпіталізація: у випадках ускладнень (екзематизація, 

приєднання вторинної інфекції). 

Дерматомікоз шкіри кистей та ступенів. Анамнез: визначення часу початку захворювання; 

симптоми початку захворювання та подальший перебіг. Формування клінічного діагнозу: В 35 

Дерматофітії; В 35.2 Дерматофітія кистей; В 35.3 Дерматофітія ступень. Методи лікування 

(неускладнені форми): ванночки з розчином калію перманганату 1:10000, відваром дубової кори та 

ромашки, примочування з борною кислотою (0,5%), нітратом срібла (0,25-0,5%) – при гострих 

запальних проявах; анілінові барвники, спиртовий 2% розчин йоду, протигрибкові мазі та спреї (з 

кетоконазолом, тербінафіном, міконазолом); Кетоконазол, Тербінафін, Інтраконазол. Госпіталізація: 

у випадках ускладнень (екзематизація, приєднання вторинної інфекції). 

Оніхомікоз. Анамнез: визначення часу початку захворювання; симптоми початку захворювання та 

подальший перебіг. Формування клінічного діагнозу: В 35.1 Дерматофітія нігтів; В 37.2 Кандидоз 

нігтів. Методи лікування (неускладнені форми): системна терапія (показана при ураженні більше 

50% нігтьової пластинки, більше 2-3 нігтів, вираженій зміні нігтя (гіперкератоз, оніхолізис), ураженні 
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матріксу, захворюваності понад 5 років); тербінафін, інтраконазол, кетоконазол, флуконазол.; 

видалення нігтів (набір для лікування нігтів, що містить 1% біфоназолу і 40% сечовини); 

антимікотичні лаки (циклопірокс, аморолфін); протигрибкові мазі та аерозолі (з тербінафіном, 

оксиконазолом, міконазолом). Госпіталізація: у випадках ускладнень (екзематизація, приєднання 

вторинної інфекції) . 

 

Змістовий модуль 5. Дерматоонкологія. 

Тема 9. Немеланомні та меланомні раки шкіри. 

Етіологічні фактори розвитку раку шкіри. Сучасні методи діагностики новоутворень шкіри: 

візуальний огляд, дерматоскопія, фотодинамічна діагностика, ультразвукове сканування шкіри, інші 

сучасні неінвазивні методи діагностики, біопсія та патоморфологічне дослідження. 

Основні клінічні форми новоутворень шкіри: дерматофіброма, актинічний кератоз, себорейна 

кератома, хвороба Боуена, базально-клітинний рак шкіри, плоскоклітинний рак шкіри, прості 

меланоцитарні невуси, галоневус, блакитний невус, вроджений невоклітинний меланоцитарний 

невус, диспластичний невус і синдром диспластичних невусів, гемангіома,меланома. Класифікація 

меланом, клінічні ознаки. Профілактика раку шкіри. 

Тема 10. Злоякісні лімфоми.  

Анамнез: визначення часу початку захворювання; симптоми початку захворювання та подальший 

перебіг. Формування клінічного діагнозу: С 84 Злоякісні лімфоми шкіри. Методи лікування: 

проводиться у разі підтримуючої терапії після проведеного стаціонарного лікування. Госпіталізація: 

проводиться для повноцінного контролю аналізів крові, променевої терапії, призначення 

кортикостероїдів чи цитостатиків. 

 

Змістовий модуль 6. Захворювання, що передаються переважно статевим шляхом. 

Тема 11.  Сифіліс.  

Анамнез: точне визначення часу початку захворювання; можливі причини захворювання (випадкові 

статеві контакти); симптоми початку захворювання та подальший перебіг. Формування клінічного 

діагнозу: А 51 Ранній сифіліс; А 51.0 Первинний сифіліс статевих органів; А 51.1 Первинний сифіліс 

відхідникової ділянки; А 51.2 Первинний сифіліс іншої локалізації; А 51.3 Вторинний сифіліс шкіри 

та слизових оболонок; А 51.4 Інший вторинний сифіліс; А 51.5 Ранній сифіліс, латентний; А 51.9 

Ранній сифіліс, не уточнений; А 52 Пізний сифіліс; А 52.0 Сифіліс серцево-судинної системи; А 52.1 

Симптоматичний нейросифіліс; А 52.2 Безсимптомний нейросифіліс; А 52.3 Нейросифіліс, 

неуточнений; А 52.7 Інші прояви пізнього сифілісу; А 52.8 Пізний сифіліс, не уточнений; А 53 Інші 

та не уточнені форми сифілісу; А 53.0 Латентний сифіліс, не уточнений як ранній або пізний; А 53.9 

Сифіліс, неуточнений. Методи лікування (проводиться амбулаторно, при наявності ускладнень 

стаціонарно): системна терапія - препарати біосинтетичного пеніциліну (бензилпеніциліну натрієва 

соль, пеніциліну G натрієва соль, препарати бензатинбензилпеніциліну, комбіновані препарати 

пеніциліну); при непереносимості препаратів пеніциліну застосовують антибіотики резерву 

(тетрацикліни, макроліди, цефалоспоріни).  Госпіталізація: у випадках ускладнень, вісцеральні 

форми хвороби, по соціальним показникам, при наявності супутніх хвороб, які унеможливлюють 

амбулаторне лікування. 

Тема 12. Гонорея. 

Анамнез: точне визначення часу початку захворювання;  можливі причини захворювання (випадкові 

статеві контакти); симптоми початку захворювання та подальший перебіг. Формування клінічного 

діагнозу: : А 54 Гонококова інфекція; А 54.0 Гонококова інфекція нижнього відділу сечостатевого 

тракту без абсцедування періуретральних або придаткових залоз; А 54.1 Гонококова інфекція 

нижнього відділу сечостатевого тракту з абсцедуванням періуретральних або придаткових залоз; А 

54.2 Гонококовий тазовий перитоніт та інші гонококові сечостатеві інфекції; А 54.8 Інші гонококові 

інфекції; А 54.9 Гонококова інфекція, неуточнена. Методи лікування: антибіотики пеніцилінового 

ряду, макроліди, тетрацикліни, цефалоспоріни тривалістю 3 – 7 діб; інстиляції уретри чи піхви 

хлоргексидином чи мірамістином. Госпіталізація: у випадках ускладнень, по соціальним показникам, 

при наявності супутніх хвороб, які унеможливлюють амбулаторне лікування.  

 

Тема 13. Трихомоназ. 
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Анамнез: точне визначення часу початку захворювання; можливі причини захворювання (випадкові 

статеві контакти); симптоми початку захворювання та подальший перебіг. Формування клінічного 

діагнозу: А 59 Трихомоноз; А 59.8 Трихомоноз іншої локалізації; А 59.9 Трихомоноз, неуточнений;  

N 51 Простатити викликані Trichomonas vaginalis. Методи лікування (неускладнені форми): системне 

лікування (препаратами вибору є імідазольна група); зовнішнє лікування (інтравагінальні засоби); 

інстиляція уретри у чоловіків хлоргексидином або мірамістином; при вираженому запальному 

процесі – торічні стероїди. Госпіталізація: у випадках ускладнень, по соціальним показникам, при 

наявності супутніх хвороб, які унеможливлюють амбулаторне лікування.  

 

Тема 14. Хламідіоз. 

Анамнез: точне визначення часу початку захворювання;  можливі причини захворювання (випадкові 

статеві контакти); симптоми початку захворювання та подальший перебіг. Формування клінічного 

діагнозу: А 56.0 Інфекція нижнього відділу сечостатевого тракту, спричинена хламідіями; А 56.1 

Хламідійні інфекції органів малого тазу та інших сечостатевих органів; А 56.2 Хламідійна інфекція 

сечостатевого тракту, неуточнена; А 56.3 Хламідійна інфекція заднього проходу та прямої кишки. 

Методи лікування (неускладнені форми 10 діб): антибактеріальні препарати (тетрацикліни, 

макроліди, фторхінолони. Госпіталізація: у випадках ускладнень, по соціальним показникам, при 

наявності супутніх хвороб, які унеможливлюють амбулаторне лікування.  

 

Тема 15. Мікоплазмоз.  

Анамнез: точне визначення часу початку захворювання; можливі причини захворювання (випадкові 

статеві контакти); симптоми початку захворювання та подальший перебіг. Формування клінічного 

діагнозу: А 63 Інші хвороби, що передаються переважно статевим шляхом, не класифіковані в інших 

рубриках. Методи лікування (неускладнені форми 10 діб): антибіотикотерапія - тетрацикліни, 

макроліти, фторхінолони. Госпіталізація: у випадках ускладнень, по соціальним показникам, при 

наявності супутніх хвороб, які унеможливлюють амбулаторне лікування.  

 

Тема 16. Дерматологічні аспекти ВІЛ-інфекції. 

Етіологія, патогенез, класифікація ВІЛ-інфекції. Особливості перебігу неінфекційних 

дерматозів у ВІЛ-інфікованих: псоріаз, себорейний дерматит. Діагностика інфекційних уражень 

шкіри: перебіг кератомікозів, дерматофітій, кандидозу, глибоких мікозів. Особливості перебігу 

вірусних уражень шкіри – герпетичної інфекції, контагіозного молюску, піодермій. Особливості 

клініки та діагностики інфекцій, що передаються переважно статевим шляхом, епідеміологічні 

аспекти цієї проблеми.основні принципи діагностування та лікування при супутній ВІЛ-інфекції. 

  

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі   

л пр. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1-й рік навчання 

І семестр 

Змістовий модуль 1. Сучасний погляд на менеджмент неіфекційних хвороб шкіри 

Тема 1. Псоріаз.  9 1 4   4 

Тема 2. Червоний плоский лишай. 8 1 3   4 

Тема 3. Гострі алергодерматози. 8 1 3   4 

Тема 4. Хронічні алергодерматози. 8 1 3   4 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

17     17 

Опанування методами діагностики 

імуноферментного аналізу у відділі 
10     10 
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функціональної біохімії Навчального 

медико-лабораторного центру 

Залік 1 1  1    

Всього годин за І семестр 61 4 14   43 

ІІ семестр 
Змістовий модуль 2. Спадково обумовлені хвороби 

Тема 1. Іхтіоз.  8 1 3   4 

Тема 2. Долонно-підошовні кератодермії. 8 1 3   4 

Тема 3. Бульозний епідермоліз. 8 1 3   4 

Тема 4. Хвороба Дар’є. 7 1 2   4 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

17     17 

Опанування методами діагностики 

імуноферментного аналізу у відділі 

функціональної біохімії Навчального 

медико-лабораторного центру 

10     10 

Залік 2 1  1    

Всього годин за ІІ семестр  59 4 12   43 

2-й рік навчання 

ІІІ семестр 
Змістовий модуль 3. Сучасні погляди на патологію шкіри, які формуються з участю 

аутоімунного компоненту. 

Тема 1. Дерматози з ураженням сальної 

залози. 
9 1 4   4 

Тема 2. Дерматози з ураженням 

волосяного фолікулу. 
8 1 3   4 

Тема 3. Вогнищева склеродермія. 8 1 3   4 

Тема 4. Червоний вовчак. 8 1 3   4 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

17     17 

Опанування методами діагностики у 

відділі молекулярно-генетичних 

досліджень Навчального медико-

лабораторного центру 

10     10 

Залік 3  1  1    

Всього годин за ІІІ семестр 61 4 14   43 

ІV семестр 
Змістовий модуль 4. Інфекційна патологія шкіри. 

Тема 1. Вірусні хвороби шкіри. 8 1 3   4 

Тема 2. Піодермії. 8 1 3   4 

Тема 3. Мікози. Дерматофітії. 8 1 3   4 

Тема 4. Мікози. Глибокі мікози. 7 1 2   4 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

17     17 

Опанування методами діагностики у 

відділі молекулярно-генетичних 

досліджень Навчального медико-

лабораторного центру 

10     10 

Залік 4 1  1    
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Всього годин за ІV семестр 59 4 12   43 

3-й рік навчання 

V семестр 

Змістовий модуль 5. Дерматоонкологія.   

Тема 1. Немеланомні раки шкіри. 9 1 4   4 

Тема 2. Меланомні раки шкіри. 7  3   4 

Тема 3. Злоякісні лімфоми. 8 1 3   4 

Тема 4. Лімфоматоїдний папульоз. 7  3   4 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

18     18 

Опанування методами діагностики в 

лабораторії імуногістохімії Інституту 

патології людини 

10     10 

Залік 5 1  1    

Всього годин за V семестр 60 2 14   44 
VІ семестр 

Змістовний модуль 6. Захворювання, що передаються переважно статевим шляхом. 

Тема 1. Сифіліс. 10 1 4   5 

Тема 2. Гонорея. Трихомоназ. 8  3   5 

Тема 3. Хламідіоз. Мікоплазмоз. 9 1 3   5 

Тема 4. Дерматологічні аспекти ВІЛ-

інфекцфї. 
8  3   5 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

14     14 

Опанування методами діагностики в 

лабораторії імуногістохімії Інституту 

патології людини 

10     10 

Залік 6 1  1    

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 Псоріаз.  1 

2 Червоний плоский лишай. 1 

3 Гострі та хронічні алергодерматози. 2 

4 Іхтіоз.  1 

5 Долонно-підошовні кератодермії. 1 

6 Бульозний епідермоліз. 1 

7 Хвороба Дар’є. 1 

8 Дерматози з ураженням сальної залози. 1 

9 Дерматози з ураженням волосяного фолікулу. 1 

10 Вогнищева склеродермія. 1 

11 Червоний вовчак. 1 

12 Вірусні хвороби шкіри. 1 

13 Піодермії. 1 

14 Мікози.трихофітії. 1 

15 Глибокі мікози. 1 
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16 Немеланомні раки шкіри. 1 

17 Злоякісні лімфоми. 1 

18 Сифіліс. 1 

19 Хламідіоз. 1 

РАЗОМ 20 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Псоріаз.  4 

2 Тема 2. Червоний плоский лишай. 3 

3 Тема 3. Гострі алергодерматози. 3 

4 Тема 4. Хронічні алергодерматози. 3 

Залік 1 1 

5 Тема 1. Іхтіоз.  3 

6 Тема 2. Долонно-підошовні кератодермії. 3 

7 Тема 3. Бульозний епідермоліз. 3 

8 Тема 4. Хвороба Дар’є. 2 

Залік 2 1 

9 Тема 1. Дерматози з ураженням сальної залози. 4 

10 Тема 2. Дерматози з ураженням волосяного фолікулу. 3 

11 Тема 3. Вогнищева склеродермія. 3 

12 Тема 4. Червоний вовчак. 3 

Залік 3 1 

13 Тема 1. Вірусні хвороби шкіри. 3 

14 Тема 2. Піодермії. 3 

15 Тема 3. Мікози. Дерматофітії. 3 

16 Тема 4. Мікози. Глибокі мікози. 2 

Залік 4 1 

17 Тема 1. Немеланомні раки шкіри. 4 

18 Тема 2. Меланомні раки шкіри. 3 

19 Тема 3. Злоякісні лімфоми. 3 

20 Тема 4. Лімфоматоїдний папульоз. 3 

Залік  5  1 

21 Тема 1. Сифіліс. 4 

22 Тема 2. Гонорея. Трихомоназ. 3 

23 Тема 3. Хламідіоз. Мікоплазмоз. 3 

24 Тема 4. Дерматологічні аспекти ВІЛ-інфекцфї. 3 

Залік 6 1 

Разом 80 
 

6. Самостійна робота 

 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Псоріаз.  4 

2 Червоний плоский лишай. 4 

3 Гострі алергодерматози. 4 

4 Хронічні алергодерматози. 4 

5 Іхтіоз.  4 

6 Долонно-підошовні кератодермії. 4 
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7 Бульозний епідермоліз. 4 

8 Хвороба Дар’є. 4 

9 Дерматози з ураженням сальної залози. 4 

10 Дерматози з ураженням волосяного фолікулу. 4 

11 Вогнищева склеродермія. 4 

12 Червоний вовчак. 4 

13 Вірусні хвороби шкіри. 4 

14 Піодермії. 4 

15 Мікози. Дерматофітії. 4 

16 Мікози. Глибокі мікози. 4 

17 Немеланомні раки шкіри. 4 

18 Меланомні раки шкіри. 4 

19 Злоякісні лімфоми. 4 

20 Лімфоматоїдний папульоз. 4 

21 Сифіліс. 5 

22 Гонорея. Трихомоназ. 5 

23 Хламідіоз. Мікоплазмоз. 5 

24 Дерматологічні аспекти ВІЛ-інфекцфї. 5 

25 Вивчення та аналіз наукової літератури за темою дисертаційного 

дослідження, написання реферату 
100 

26 Опанування методами діагностики імуноферментного аналізу у відділі 

функціональної біохімії Навчального медико-лабораторного центру 
20 

27 Опанування методами діагностики у відділі молекулярно-генетичних 

досліджень Навчального медико-лабораторного центру 
20 

28 Опанування методами діагностики в лабораторії імуногістохімії 

Інституту патології людини 
20 

РАЗОМ 260 
 

7. Індивідуальні завдання   

1. Підготовка до друку навчально-методичного посібника та комплекту тестових завдань за 

одним з розділів дисципліни «Сучасна дерматовенерологія». 
 

8. Методи навчання  

Видами навчальних занять з дисципліни «Сучасна дерматовенерологія» є:  

а) лекції,  

б) практичні заняття із використанням комп’ютерної техніки,  

в) самостійна робота аспірантів,  

г) індивідуальні консультації; 

д) дистанційне навчання (залученням аспірантів до міжнародно-визнаних курсів та освітніх 

ресурсів). 
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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 
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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 дерматовенерології» 

та складається з виконання завдань різних типів:  

- теоретичне завдання передбачає усну відповідь на теоретичні питання з різних розділів 

дерматовенерології, що дає можливість оцінити теоретичний рівень професійної підготовки за 

спеціальністю;  

- аналітичне завдання – це усне 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, вибір методу терапії. 

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 студентів . 

6. Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання: 

1.       Мультимедійні презентації лекцій: 

2. Архів історій хвороб з лабораторними та інструментальними дослідженнями. 

3. Рентгенологічний архів. 

4. Технічні засоби навчання: комп'ютер, ультразвуковий апарат «EsaoteMylab 50». 

5. Дерматоскоп. 

 
11. Рекомендована література 

Основна література: 

1. Айзятулов Ю.Ф. "Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии". – Донецк: Каштан, 

2010. – 560 с. 

2. Дерматологія. Венерологія. (за редакцією Степаненко В.І.) Київ: «КИМ», 2013. – 902с. 

3. Дюдюн А.Д., Захаров С.В., Горбунцов В.В. "Методи дослідження в дерматовенерології". – 

Дніпропетровськ, 2009. – 136 с. 

4. Савчак В.І., Галникіна С.О. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом. – 
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Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2001, - 507с. 

5. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни.-М.: Триада-Фарм, 2005.-688 с. 

 

Допоміжна література: 

6. Адаскевич В.П. "Диагностические индексы в дерматологии". Руководство для врачей. – М.: 

Медицинская книга, 2004. – 165 с.: ил. 

7. Декоративний косметичний догляд за шкірою обличчя та тіла. Навч. посібник / под рук. Федотов 

В.П., Резніченко Н.Ю., Веретельник О.В.,Лущан А.А. Запоріжжя, 2017. 

8. Збірник тестів «КРОК-2» для «ТПКЗ». Навч.посібник / Василенко А.В., Макуріна Г.І., Запоріжжя, 

2018. – 112с. 

9. Иванов О.Л. "Кожные и венерические болезни" Справочник. – М.: Медицина, 2002. – 480 с. 

10. Калюжна Л.Д. "Атлас захворювань шкіри у дітей. – К.: Грамота, 2011. – 128 с. 

11. Калюжна Л.Д., Білоклицька Г.Ф. "Хвороби шкіри обличчя, слизової оболонки ротової порожнини 

та червоної облямівки губ".– К.: Грамота, 2007. – 280 с. 

12. Клинические лекции по дерматовенерологии и косметологии / Под ред. В.П. Федотова, А.И. 

Макарчука. – Т.3. - Запорожье – Днепропетровск: «Просвіта», 2014. – 474 с. 

13. Клинические лекции по дерматовенерологии, косметологии и эстетической медицине / Под ред. 

В.П. Федотова, А.И. Макарчука. – Т.4. – Запорожье: «Просвіта», 2016. – 516 с. 

14. Клинические лекции по дерматовенерологии, косметологии и эстетической медицине / Под ред. 

В.П. Федотова, А.И. Макарчука. – Т.5. – Запорожье: «Просвіта», 2017. – 592 с. 

15. Ковалева Л.Н., Гончаров С.В., Кресюн В.В. "Сифилис". Монография. - Одесса: Одесский мед 

университет, 2003. – 204 с. 

16. Кошевенко Ю.Н. "Витилиго: Клиника, этиология, патогенез, лечение, реабилитация, 

профилактика". Монография. – М.: "Косметика и медицина", 2002. – 644 с. 

17. Кубанова А.А., Кисина В.И. "Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций 

передаваемых половым путем". – Литтерра, 2005.  – 890 с. 

12. Кулага В.В., Романенко И.М., Афонин С.Л., Кулага С.М. "Аллергия и грибковые болезни". 

Руководство для врачей. -Луганск: "Эльтон-2", 2005.  – 520 с. 

13. Мавров І.І., Калюжна Л.Д., Безрученко О.А. "Серорезистентний сифіліс: діагностика, лікування, 

профілактика". Метод. Рекомендації. – Харків: Факт, 2002. – 19 с. 

14. Мавров И.И., Болотная Л.А., Сербина И.М. "Основы диагностики и лечения в дерматологии и 
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