




1. Мета дисципліни - формування у студентів правильного розуміння практичного 
значення дерматовенерології серед інших клінічних дисциплін, виховання правильного 
підходу при обстеженні та лікуванні шкірних та венеричних хвороб, формування 
необхідного для самостійної роботи поглибленого об'єму знань і навичок, вміння їх 
використання у певних клінічних ситуаціях. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична біологія», «Медична та 
біологічна фізика», «Медична інформатика», «Медична хімія», «Біологічна та 
біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», 
«Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Безпека життєдіяльності; 
основи біоетики та біобезпеки», «Патоморфологія», «Патофізіологія», 
«Фармакологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», 
«Загальна хірургія», «Внутрішня медицина», «Неврологія» 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з медичної біології, Медичної та 
біологічної фізики, медичної інформатики, медичної хімії, біологічної та 
біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, фізіології, 
мікробіології, вірусології та імунології, безпеки життєдіяльності; основи біоетики 
та біобезпеки, патоморфології, патофізіології, фармакології, пропедевтики 
внутрішньої медицини та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-практичних 
задач; працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3.Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна "Актуальні питання дерматології, венерології" охоплює 

вивчення двох великих і пов'язаних між собою розділів: дерматологію - науку про 
хвороби шкіри, яка вивчає функцію та структуру шкіри в нормі та патології, взаємозв'язок 
захворювань шкіри з різноманітними патологічними станами організму, з'ясовує етіологію 
та патогенез різноманітних дерматозів, розробляє методи діагностики, лікування та 
профілактики захворювань шкіри; венерологію - науку, що вивчає епідеміологію, клінічну 
картину, діагностику, лікування та профілактику захворювань, що передаються статевим 
шляхом. 

Предмет навчальної дисципліни " Актуальні питання дерматології, венерології " 
охоплює вивчення понять, принципів, методів, методичних підходів та теорії шкірних та 
венеричних хвороб. У ході вивчення дисципліни наводиться чи демонструється практичне 
застосування і значення окремих методів, понять і теорій в галузі науки та в інших сферах 
діяльності (епідеміології, терапії, педіатрії, загальній гігієні, виробництві ліків та 
косметично-парфюмерних засобів тощо). 
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4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати сучасні уявлення про етіологію та патогенез шкірних та 
венеричних захворювань; 

2) дослідити фактори, що сприяють розвитку цих захворювань; 

3) вивчити класифікацію, клінічні прояви, перебіг та можливі ускладнення 
шкірних та венеричних захворювань; 

4) сформувати уяву про особливості деонтологічного підходу до обстеження 
хворих на шкірні та венеричні захворювання; 

5) мати уявлення про комплексну, патогенетично обґрунтовану терапію цих 
захворювань. 

Предмет «Актуальні питання дерматології, венерології» формує засади для подальшого 
вивчення студентом клінічних дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для 
проведення диференційної діагностики, призначення плану обстеження, інтерпретації 
результатів дослідження в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої 
освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров'я», спеціальність 222 «Медицина») дисципліна 
«Актуальні питання дерматології, венерології» забезпечує набуття студентами наступних 
компетентностей: 

S інтегральна: 
Здатність розв'язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров'я, або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

S загальні: 
ЗК. 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК. 05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК.11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків. 

S спеціальні (фахові, предметні): 
ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати 
клінічні данні. 
ФК. 02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 
інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 
ФК. 06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 
ФК.14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних 
заходів щодо інфекційних хвороб. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(і - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація; 4 -

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

Код Результат навчання 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
оцінці з 

дисципліни 

Знати 
1.1. Найбільш поширені клінічні Лекція, Проміжний контроль 5 

симптоми і синдроми в дерматологи самостійна 1, 2; оцінювання 
та венерології робота презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

1.2. Класифікувати і аналізувати типову 
клінічну картину найбільш 
поширених дерматовенерологічних 
захворювань 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль 
1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.3. Складати план обстеження та Лекція, Проміжний контроль 5 
аналізувати дані лабораторних та практичне 1, 2; оцінювання 
інструментальних обстежень при заняття, презентації /доповіді; 
типовому перебігу найбільш самостійна усних відповідей / 
поширених дерматовенерологічних робота доповнень 
захворювань 

1.4. Здійснювати прогноз щодо Лекція, Проміжний контроль 5 
збереження здоров'я при найбільш 
поширених дерматовенерологічних 
захворюваннях 

практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

1, 2; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

1.5. Визначати основні етіологічні та Практичне Проміжний контроль 5 
патогенетичні фактори найбільш заняття, 1, 2; оцінювання 
поширених дерматовенерологічних самостійна презентації /доповіді; 
захворювань робота усних відповідей / 

доповнень 
Вміти 

2.1. Демонструвати володіння морально-
деонтологічними принципами 
медичного фахівця та принципами 
фахової субординації 

Самостійна 
робота 

Оцінювання 
презентації / доповіді 

5 

2.2. Трактувати загальні принципи 
лікування та профілактики найбільш 
поширених дерматовенерологічних 
захворювань 

Практичне 
заняття 

Проміжний контроль 
1, 2; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; усних 

відповідей / доповнень 

10 

2.3. Складати план обстеження пацієнта Практичне Проміжний контроль 10 
при типовому перебігу найбільш 
поширених дерматовенерологічних 
хвороб 

заняття, 
самостійна 

робота 

1, 2; оцінювання 
виконання практичних 

робіт; усних 
відповідей / доповнень 
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2.4. Аналізувати результати основних 
методів дослідження в 

Практичне 
заняття, 

Проміжний контроль 
1, 2; оцінювання 

10 

дерматовенерології самостійна 
робота 

виконання практичних 
робіт; усних 

відповідей / доповнень 
2.5. Визначати зв'язок Практичне Проміжний контроль 10 

дерматовенерологічного 
захворювання з патологічними 
процесами в організмі хворого 

заняття 1, 2; оцінювання 
виконання практичних 

робіт; усних 
відповідей / доповнень 

2.6. Методично вірно викласти Практичне Проміжний контроль 10 
результати обстеження хворого у 
вигляді історії хвороби з 
обґрунтуванням діагнозу 

заняття 1, 2; оцінювання 
виконання практичних 

робіт; усних 
відповідей / доповнень 

2.7. Призначення лікування при 
дерматовенерологічних 
захворюваннях хворим, згідно 
сучасних протоколів 

Практичне 
заняття 

Проміжний контроль 
1, 2; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; усних 

відповідей / доповнень 

10 

Комунікація 
3.1 Використовувати при фаховому та Практичне Оцінювання 5 

діловому спілкуванні та при заняття, презентації /доповіді; 
підготовці документів державну самостійна усних відповідей / 
мову;іноземну мову у професійній робота доповнень 
діяльності; встановлювати 
міжособистісні зв'язки для ефек-
тивного виконання завдань та 
обов'язків 
Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та юри- Самостійна Оцінювання 5 
дичних норм, нести відповідальність робота презентації / доповіді 
за прийняття обґрунтованих рішень і 
дій щодо правильності встановленого 
синдромного діагнозу захворювання 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

Результати навчання 
дисципліни (код) 

Програмні результати^ 
навчання (назва) — 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 4.1 

ПР.02. Збирати інформацію про 
загальний стан пацієнта, оцінювати 
психомоторний та фізичний розвиток 
пацієнта, стан органів та систем 
організму, на підставі результатів 
лабораторних та інструментальних 
досліджень оцінюватиінформацію 
щодо діагнозу (за списком 4). 

+ + + + + + + + 

ПР.03. Призначати та аналізувати 
додаткові (обов'язкові та за вибором) 
методи обстеження (лабораторні, 
рентгенологічні, функціональні 
та/або інструментальні ), пацієнтів із 
захворюваннями органів і систем 
організму для проведення 
диференційної діагностики 
захворювань. 

+ + + + + 

ПР.04. Встановлювати остаточний 
клінічний діагноз шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення та логічного 
аналізу отриманих суб'єктивних і 
об'єктивних даних клінічного, 
додаткового обстеження, проведення 
диференційної діагностики), 
дотримуючись відповідних етичних і 
юридичних норм, під контролем 
лікаря-керівника в умовах 
лікувальної установи 

+ + + + + + + + 

ПР.06. Визначати характер та 
принципи лікування хворих 
(консервативне, оперативне) із 
захворюваннями в умовах закладу 
охорони здоров'я, на підставі 
попереднього клінічного діагнозу, 
дотримуючись відповідних етичних 
та юридичних норм, шляхом 
прийняття обґрунтованого рішення за 
існуючими алгоритмами та 
стандартними схемами, у разі 
необхідності розширення стандартної 
схеми вміти обґрунтувати 
персоніфіковані рекомендації під 
контролем лікаря-керівника в умовах 
лікувальної установи 

+ + + + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): 
- поточне оцінювання (поточний контроль): 

1. Проміжний контроль 1 — РН1.1—1.5, 2.2-2.7 — 20 балів /10 балів 
2. Проміжний контроль 2 — РН 1.1—1.5, 2.2—2.7 — 20 балів /10 балів 
3. Презентації / доповіді - РН РН 1.1—1.5, 3.1, 4.1 — 10 балів / 5 бали 
4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1—1.4, 2.2—2.7, 3.1 — 18 балів / 9 балів 
5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.2—2.7 — 32 бали /16 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 
оцінки не додаються. 

Обов'язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

7.2. Організація оцінювання: 
Проміжні контролі 1 та 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 та 2 

відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. 
Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / 
доповнень проводиться упродовж семестру. 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план 

№ 
п/п Назва тем 

Кількість годин 

№ 
п/п Назва тем 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

К
он

су
ль

та
ці

ї 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
* 

Змістовий модуль 1 
Шкірні хвороби 

1. 
Лекція 1. Будова та функції шкіри. Первинні та 
вторинні елементи висипки. Специфічні методи 
обстеження дерматологічних хворих. 

2 

2. 
Практичне заняття 1. Анатомія, гістологія, фізіологія 
шкіри і слизових оболонок. Первинні та вторинні елементи 
висипки. 

3 

3. Самостійна робота. Патогістологічні зміни при 
дерматозах. Принципи діагностики дерматозів. 
Фармакотерапія дерматозів. 

4 

4. Лекція 2. Паразитарні на інфекційні захворювання 
шкіри 2 

5. Самостійна робота. Дерматозоонози (мікроспорія, 
трихофітія, фавус, короста, вошивість). Кератомікози, 
кандидози. 

4 

6. Практичне заняття 2. Дерматозоонози (мікроспорія, 
трихофітія, фавус). 3 

7. Практичне заняття 3. Піодермії (стафіло-, 
стрептодермії та змішані піодермії). 3 

8. Самостійна робота. Лабораторна діагностика, лікування 
паразитарних та інфекційних захворювань шкіри 4 

9. Лекція 3. Папульозні та пузирні захворювання шкіри 2 

10. Самостійна робота. Псоріаз, парапсоріаз. Акантолітична 
та неакантолітична пухирчатка. Герпетичні ураження 
шкіри. 

4 

11. Практичне заняття 4. Псоріаз, червоний плоский лишай, 
пухирчатка 3 

12. Самостійна робота. Ураження шкіри при захворюваннях 
внутрішніх органів і систем, прояви на шкірі захворювань 
обміну речовин. Спадкові дерматози. Фотодерматози. 
Новоутворення шкіри. 

4 

13. Лекція 4. Дерматити. Екзема. Захворювання похідних 
шкіри та сполучної тканини. 2 

14. Практичне заняття 5. Атопічний дерматит. 3 

15. Самостійна робота. Лімфоми та псевдолімфоми. 4 
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16. Практичне заняття 6. Алергодерматози (кропивниця, 
дерматити, екземи, таксикодермії). 3 

17. Самостійна робота. Лепра. Туберкульоз шкіри. Васкуліти. 4 
18. Практичне заняття 7. Захворювання похідних шкіри (акне, 

алопеції, оніходистрофії). 3 

19. Самостійна робота. Захворювання слизових оболонок та 
червоної облямівки губ. Професійні захворювання шкіри. 4 

20. Практичне заняття 8. Захворювання сполучної тканини: 
червоний вівчак, склеродермія, дерматоміозит. 2 

21. Підсумковий контроль з розділу 1 2 
Змістовий модуль 2. 

Венеричні хвороби та захворювання, що передаються статевим шляхом 
22. Лекція 5. Сифіліс. 2 
23. Практичне заняття 9. Сифіліс 3 
24. Самостійна робота. Ураження внутрішніх органів при 

сифілісі. Вроджений сифіліс. Лабораторна діагностика 
сифілісу. Принципи лікування та профілактики сифілісу 

5 

25. Лекція 6. Гонорея та інші захворювання, що 
передаються статевим шляхом 2 

26. Практичне заняття 10. Гонорея. 3 

27. Самостійна робота. Лабораторна діагностика гонореї та 
інших захворювань, що передаються статевим шляхом. 
Принципи лікування, профілактики гонореї та інших 
захворювань, що передаються статевим шляхом. 

4 

28. Практичне заняття 11. Захворювання, що передаються 
статевим шляхом (хламідіоз, уреаплазмоз, мікоплазмоз, 
трихомоніаз та інші). Дерматологічні прояви СНІДу 

3 

29. Підсумковий контроль з розділу 2 2 
30. Консультація 1 

Всього 12 32 1 45 
* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

Загальний обсяг: 90 год., в тому числі: 
Лекції - 12 год. 
Практичні заняття - 32 год. 
Самостійна робота - 45 год. 
Консультація - 1 год 
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9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: 
1. М. О. Дудченко /Шкірні та венеричні хвороби: підручник. - Вінниця: Нова 

книга, укр., 2008. - 240 с. 
2. М. Б. Шегедин, Т. О. Нужна / Дерматологія, венерологія та клінічна оцінка 

результатів лабораторних досліджень: підручник для студ. вищ. мед. навч. 
закладів I-III рівнів акредитації. - К. : Медицина, 2010. - 502 с. 

3. В. І. Степаненко, М. М. Шупенько, П. М. Недобай та ін. / Дерматологія, 
венерологія. Підручник. - К.: КІМ, 2012. - 848 с. 

4. В. І. Степаненко, А. І. Чоботарь, С. М. Боднарь та ін. /Дерматологія і 
венерологія : підручник для студентів вищих мед. навч. закладів I-III рівнів 
акредитації, 2015. - 335 с. 

5. В. І. Савчак, М. Т. Ковальчук / Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря. 
Посібник. - Тернопіль: ТДМУ, 2005. - 398 с. 

Допоміжна 
1. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, Eighth Edition, 2 Volume set 8th 

Edition. by Lowell Goldsmith (Author), Stephen Katz (Author), Barbara Gilchrest 
(Author), Amy Paller (Author), David Leffell (Author), Klaus Wolff (Author). 

2. Diseases of the Skin: A Color Atlas and Text by Gary M. White MD (2000-06-
15) Hardcover . 

3. Dermatology: Fundamentals of Practice 1st Edition by Robin Graham-Brown BSc 
MBBS FRCP FRCPCH (Author), Johnny Bourke MD MRCPI Cork (Author), Tim 
Cunliffe MBBS MRCGP (Author). 

4. Color Atlas & Synopsis of Pediatric Dermatology, Third Edition 3rd Edition by Kay 
Shou-Mei Kane (Author), Vinod Nambudiri (Author), Alexander Stratigos (Author). 

5. Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology, 8e Klaus Wolff, 
Richard Allen Johnson, Arturo P. Saavedra, Ellen K. Roh. 

6. Kinderdermatologie: Differenzialdiagnostik und Therapie bei Kindern und 
Jugendlichen (Deutsch) Gebundene Ausgabe - 15. Marz 2011 von Peter H 
Hoger (Autor), John Harper (Vorwort). 

7. The Color Atlas of Family Medicine 2nd Edition by Richard P. 
Usatine (Author), Mindy Ann Smith (Author), E.J. Mayeaux, Jr. (Author), Heidi 
Chumley (Author) 

Інформаційні ресурси 
1. https://www.medicalnewstoday.com/categories/dermatology 
2. https://learn.qxmd.com/courses/bcell-

all/info?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=bcell&gclid=Ci0 
KCQiAmL-
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https://www.medicalnewstoday.com/categories/dermatology
https://learn.qxmd.com/courses/bcell-
https://learn.qxmd.com/courses/bcell-all/info?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=bcell&gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVafEU4PCrOfBKzFqXIyZ3HacLxEYdttXhU83GTMZv%20QOl9Ovjzckg_6saArWcEALw_wcB


ABhDFARIsAKvwVafEU4PCrOfBKzFqXIyZ3HacLxEYdttXhU83GTMZv 
QOl9Ovizckg 6saArWcEALw wcB 

3. http://ipmedpub.com/bookdetails.aspx?CatID=49&OBookID=1998&gclid=Ci0KCQiA 
mL-ABhDFARIsAKywVacP9aQQt8r-9zgCeOBkk Ub7EMbt0dNC7DGA-
KHPbQzFi2FeX1E6boaAiWfEALw wcB 

4. Національна наукова медична бібліотека України - http://194.44.242.25/cgi-
bin/WebIrbis3/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=DB 1&P21DBN=DB 
1&S21 FMT=&S21 ALL=&Z21 ID=&S21CNR= 10 

5. Національна бібліотека України імені Вернацького -
http://www.nbuv.gov.ua/node/554 
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