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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни “Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів досліджень”  
 
складена   відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт)бакалавр___ 

(назва рівня вищої освіти) 

галузі знань   _______22  «Охорона здоров’я»_________________ 
(шифр і назва галузі знань) 

напрям підготовки    224       «Технології медичної діагностики та лікування» 
(код і найменування спеціальності) 
освітня програма _____Лабораторна діагностика_________________ 
(найменування освітньої програми) 

 
Опис навчальної дисципліни (анотація).“Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів 
досліджень” 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  “Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів досліджень”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). 

 
Міждисциплінарні зв’язки:базуються на вивченні студентами гістології та ембріології, нормальної анатомії, 
нормальної фізіології, біохімії, лабораторної діагностики, фармакології, інфекційних хвороб. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. 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. 

. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів 

досліджень”є: 

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

 дослідити фактори, що сприяють розвитку цих захворювань; 

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

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

 мати уявлення про комплексну, патогенетично обґрунтовану терапію цих захворювань. 
 
1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з 
нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів 
навчання у Стандарті). 
 
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 
компетентностей: 
 інтегральна:Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог 

 загальні: 
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 Здатність застосовувати знаньз шкірних та венеричних хворобв практичних 
ситуаціях 

 Знання та розуміння предметної області шкірних та венеричних хвороб 
 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії 
 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись другою мовою 
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 
 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 
 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

 спеціальні (фахові, предметні): 
 Здатність до оцінювання результатів клінічних та лабораторних досліджень 

 
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетентностей». 
 

Матриця компетентностей 
№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

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. 

Загальнікомпетентності 
1
. 

Здатність 
застосовувати 
знання генетики 
в практичних 
ситуаціях 

Мати 
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, набуті у 
процесі 
навчання. 

Вміти розв’язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності. 

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 
висновків, знань 
та пояснень, що 
їх 
обґрунтовують 
до фахівців та 
нефахівців. 

Відповідати 
за  
прийняття 
рішень у  
складних 
умовах 

2
. 

Знання та 
розуміння 
предметної 
області генетики 

Мати глибокі 
знання із 
структури 
професійної 
діяльності. 

Вміти здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль- 
ністьза 
професійний  
розвиток, 
здатність до 
подальшого  
професійного  
навчання  
з високим 
рівнем  
автономності
. 
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3 Здатність до 
вибору стратегії 
спілкування; 
здатність 
працювати в 
команді; 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Знати тактики 
та стратегії 
спілкування, 
закони та 
способи 
комунікативної 
поведінки 

Вміти обирати 
способи та 
стратегіїспілкуванн
я для забезпечення 
ефективної 
командної роботи 

Використовуват
и стратегії 
спілкування та 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Нести 
відповідаль- 
ність 
за вибір та 
тактику  
способу 
комунікації 

4 Здатність 
спілкуватися 
рідною мовою 
як усно, так і 
письмово; 
здатність 
спілкуватись 
другою мовою 

Мати досконалі 
знання рідної 
мови та базові 
знання 
іноземної мови 

Вміти 
застосовувати 
знання рідної мові, 
як усно так і 
письмово, вміти 
спілкуватись 
іноземною мовою. 

Використовуват
и при фаховому 
та діловому 
спілкуванніта 
при підготовці 
документів 
рідну мову. 
Використовуват
и іноземну мову 
у професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль- 
ність 
за вільне 
володіння  
рідною 
мовою, за  
розвиток  
професійних  
знань. 

5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

Мати глибокі 
знання в галузі 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій, що 
застосовуються 
у професійній 
діяльності 

Вміти 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній галузі, 
що потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Використовуват
и інформаційні 
та комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль- 
ність 
за розвиток  
професійних 
знань  
та умінь. 

6 Здатність до 
абстрактного 
мислення, 
аналізу та 
синтезу,здатніст
ь вчитися і бути 
сучасно 
навченим. 

Знати способи 
аналізу,синтезу 
та подальшого 
сучасного 
навчання 

Вміти проводити 
аналіз інформації, 
приймати 
обґрунтовані 
рішення, вміти 
придбати сучасні 
знання 

Встановлювати 
відповідні 
зв’язки для 
досягнення 
цілей. 

Нести 
відповідаль- 
ність 
за своєчасне 
набуття  
сучасних 
знань. 

7 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість 
виконаних 
робіт. 

Знати методи 
оцінювання 
показниківякост
і діяльності.  

Вміти 
забезпечувати 
якісне виконання 
робіт. 

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання 
робіт. 

Нести 
відповідаль- 
ність 
за якісне 
виконання  
робіт. 

8 Визначеність і 
наполегливість 
щодо 
поставлених 
завдань і взятих 
обов’язків  

Знати обов’язки 
та шляхи 
виконання 
поставлених 
завдань 

Вміти визначити 
мету та завдання 
бути наполегливим 
та сумлінним при 
виконанні 
обов’язків 

Встановлювати 
міжособистісні 
зв’язки для 
ефективного 
виконання 
завдань та 
обов’язків 

Відповідати 
за  
якісне  
виконання  
поставлених  
завдань 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1 Правильно, з 

точки зору 
Провести 
диференційний 

Вміти 
аналізувати 

Призначити 
хворому 

Виконувати 
необхідні 
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деонтології, 
зібрати анамнез 
та провести 
обстеження 
хворого  

і 
сформулювати 
клінічний 
діагноз 

результати 
лабораторних 
досліджень та 
на їх підставі 
оцінювати 
інформацію 
щодо діагнозу 
хворого  

раціональну 
терапію 

діагностичні та 
терапевтичні 
процедури 

 
Результати навчання:Оцінювати інформацію щодо діагнозу в умовах закладу охорони здоров’я, його 
підрозділу, використовуючи знання, отримані при вивченні шкірних та венеричних хвороб. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин3 кредити ЄКТС. 

 
Якщо програма структурована у модулі: 
 
 
Змістовий модуль 1.Шкірні хвороби 
 
Змістовий модуль 2.Венеричні хвороби та захворювання, що передаються статевим шляхом 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів 
 і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 
л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Шкірні хвороби 

Тема 1. Історія розвитку 
дерматовенерології. Відчизняна 
дерматовенерологічна школа. 

2     2       

Тема 2.Анатомія, гістологія, 
фізіологія шкіри і слизових 
оболонок. Первинні та вторинні 
елементи висипки. Принципи 
діагностики дерматозів. 

4 2 2          

Тема 3. Патогістологічні зміни 
при дерматозах. 

2     2       

Тема 4. Фармак-терапія 
дерматозів. 

2     2       

Тема 5. Лабораторна діагностика 
захворювань шкіри. 

2     2       

Тема 6. Псоріаз. Червоний 
плоский лишай. 

4 2 2          

Тема 7. Піодермії. 4 2 2          
Тема 7.Мікози: загальна 
характеристика, класифікація, 
лабораторна діагностика, 
кератомікози та епідермомікози. 

4 2 2          

Тема 8.Паразитарні хвороби 
шкіри: короста, вошивість, 

4  2   2       
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демодекоз. 
Тема 9.Дерматити та екзема. 4 2 2          
Тема 10.Бульозні та везикульозні 
дерматози: класифікація, 
пемфігус, дерматоз Дюринга, 
герпеси. 

4  2   2       

Тема 11.Червоний вівчак, 
склеродермія. 

4  2   2       

Тема 12.Лепра. Туберкульз 
шкіри. 

4  2   2       

Тема 13.Нейродерматози. 
Атопічний дерматит. 

2     2       

Тема 14.Лабораторна діагностика 
мікозів. 

2     2       

Тема 15.Новоутворення шкіри. 2     2       
Тема 16.Лімфоми та 
псевдолімфоми. 

2     2       

Тема 17.Васкуліти. 2     2       
Тема 18.Захворювання слизових 
оболонок та червоної кайми губ. 

2     2       

Тема 19. Захворювання сальних 
та потових залоз. 

2     2       

Тема 20. Спадкові дерматози. 2     2       
Тема 21. Фотодерматози. 2     2       
Тема 22. Ураження шкіри при 
захворюваннях внутрішніх 
органів і систем, захворюваннях 
обміну речовин. 

2     2       

Тема 23. Професійні захворюванн 
шкіри. 

2     2       

Змістовний модуль 1. 
Підсумкове заняття. 

2  2          

Разом за змістовим модулем 1 68 10 20   38       
Змістовий модуль 2.Венеричні хвороби та захворювання, що передаються статевим шляхом 

Тема 1. Сифіліс 4 2 2          
Тема 2.Лаборатона діагностика 
сифілісу 

2     2       

Тема 3. Гонорея. Захворювання, 
що передаються статевим 
шляхом (хламідійніуретрити, 
трихомонадний уретрит) 

6 2 4          

Тема 4. Лабораторна діагностика 
гонореї 

2     2       

Тема 5. Лабораторна діагностика 
інфекцій, що передаються 
статевим шляхом 
(хламідійніуретрити, 
трихомонадний уретрит) 

2     2       

Дерматологічні прояви СНІДу. 2     2       
Змістовний модуль 2. 
Підсумкове заняття. 

2  2          

Разом за змістовим модулем 2 20 4 8   8       
Консультація 2            
Усього годин 90 14 28   46       
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         4. Теми лекцій    
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Анатомія, гістологія, фізіологія шкіри і слизових оболонок. Первинні 
та вторинні елементи висипки. Принципи діагностики дерматозів. 

2 

2 Псоріаз. Червоний плоский лишай. 2 
3 Піодермії. 2 
4 Мікози: загальна характеристика, класифікація, лабораторна 

діагностика, кератомікози та епідермомікози. 
2 

5 Дерматити та екзема. 2 
6 Сифіліс. 2 
7 Гонорея. Захворювання, що передаються статевим шляхом 

(хламідійніуретрити, трихомонадний уретрит), дерматологічні 
прояви СНІДу. 

2 

 
5. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
6. Теми практичних занять (28 год) 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Анатомія, гістологія, фізіологія шкіри і слизових оболонок. 
Первинні та вторинні елементи висипки. Принципи діагностики 
дерматозів 

2 

2 Псоріаз. Червоний плоский лишай. 2 
3 Піодермії. 2 
4 Паразитарні хвороби шкіри: короста, вошивість, демодекоз. 2 
5 Мікози: загальна характеристика, класифікація, лабораторна 

діагностика, кератомікози та епідермомікози. 
2 

6 Дерматити та екзема. 2 
7 Бульозні та везикульозні дерматози: класифікація, пемфігус, 

дерматоз Дюринга, герпеси. 
2 

8 Червоний вівчак, склеродермія. 2 
9 Лепра. Туберкульз шкіри. 2 

10 Змістовний модуль 1. Підсумкове заняття. 2 
11 Сифіліс 2 
12 Гонорея. 2 
13 Захворювання, що передаються статевим шляхом 

(хламідійніуретрити, трихомонадний уретрит), дерматологічні 
прояви СНІДу 

2 

14 Змістовний модуль 2. Підсумкове заняття. 2 

 
        7. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
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2   
...   

 
8. Самостійна робота (46год) 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Історія розвитку дерматовенерології. 
Відчизнянадерматовенерологічна школа. 

2 

2 Патогістологічні зміни при дерматозах. 2 
3 Фармакотерапія дерматозів. 2 
4 Лабораторна діагностика захворювань шкіри. 2 
5 Паразитарні хвороби шкіри: короста, вошивість, демодекоз. 2 
6 Лепра. Туберкульз шкіри. 2 
7 Червоний вівчак, склеродермія. 2 
8 Нейродерматози. Атопічний дерматит. 2 
9 Лабораторна діагностика мікозів. 2 

10 Бульозні та везикульозні дерматози: класифікація, пемфігус, 
дерматоз Дюринга, герпеси. 

2 

11 Новоутворення шкіри. 2 
12 Лімфоми та псевдолімфоми. 2 
13 Васкуліти. 2 
14 Захворювання слизових оболонок та червоної кайми губ. 2 
15 Захворювання сальних та потових залоз. 2 
16 Спадкові дерматози. 2 
17 Фотодерматози. 2 
18 Ураження шкіри при захворюваннях внутрішніх органів і систем, 

захворюваннях обміну речовин. 
2 

19 Професійні захворюванн шкіри. 2 
20 Лаборатона діагностика сифілісу 2 
21 Лабораторна діагностика гонореї 2 
22 Лабораторна діагностика інфекцій, що передаються статевим 

шляхом (хламідійніуретрити, трихомонадний уретрит) 
2 

23 Дерматологічні прояви СНІДу 2 
 

        9. Індивідуальні завдання:написання рефератів, підготовка презентацій, виготовлення наочних засобів 
навчання (таблиці, постери). 
 

10. Завдання для самостійної роботи: 
підготовка рефератів або презентацій на теми з Таблиці 8 «Самостійна робота». 

 
11. Методи навчання:опитування студентів з роз’ясненням ключових питань предмету, відповіді на 
запитання студентів, опанування практичних навичок. 
 
12. Методи контролю: вирішення клінічних ситуаційних задач, тестовий контроль, усне опитування, 
письмова відповідь на запитання викладача. 

 
13.  Форма підсумкового контролю успішності навчання:усна відповідь на запитання з білета, контроль 
засвоєння практичних навичок (вирішення клінічних ситуаційних задач) 

14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти: 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного 
модуля (залікового кредиту ECTS) - 30. 
 
Номер 

 
 

 
 

Бали, які нараховуються 
студентам. 
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змістового 
модуля, 
кількість 
навчальних  
годин/кількість 
кредитів 

Кількість 
тем, їх 
номери 

Кількість 
практичних 
занять 

За написання 
контрольних робіт 
на заняттях 

При 
виконан 
ні індивід. 
завдання 
(вирішення 
задач) 

Мінімальна 
кількість  
балів. 

 
 

7 

 
 

13 
Змістовий 
модуль1. 

60/2 

2 (№№1-7) 7 10 10 

Змістовий 
модуль2. 

60/2 

3 (№№8-14) 6 6 18 5 10 

Єдина шкала оцінок для студентів 

Оцінка  ЕCTS Статистичний       показник 

А 

B 

C 

D 

E 

Найкращі 10%  студентів 

Наступні 25 % студентів 

Наступні 30 % студентів 

Наступні 25 % студентів 

Останні 25 % студентів 

 

 

FX 

F 

Повторне перескладання 

Обов’язковий повторний 
курс навчання 

 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 
Відмінно / Excellent 90-100 А 

Добре / Good 75-89 В, С 
Задовільно / Satisfactory 60-74 D, E 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 FX 
Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

F 

 

Для студентів, які бажають покращити свою успішність при засвоєнні    змістових    
модулів, можливе проведення повторного підсумкового контролю засвоєння 
дисципліни (змістового модуля) під час іспиту в комісії. 

 
        15. Методичне забезпечення (навчальний контент): конспект або розширений план лекцій, плани 
практичних  занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового 
контролю знань і вмінь студентів  
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        16. Рекомендована література 
 

Основна: (Базова) 

1. Кожные и венерическиеболезни: Руководство для врачей в 4-х томах / Подред..Ю.К. Скрипкина. – 

Москва: Медицина, 1995. – Т. 3. – 447 с. 

2. Коляденко В.Г. Шкірні та венеричні хвороби / В.Г. Коляденко, В.І.Степаненко, П.В.Федорич, 

С.І.Скляр. – Нова книга: Вінниця, 2006. – 421с.  

3. Кравченко В.К. Шкірні та венеричні хвороби. –  Київ, 1995. – 300с. 

4. Савчак В. Галникіна С. Практична дерматологія. Навчальний посібник. - К.: Укрмедкнига, 1998. – 

508с. 

5. Степаненко В.І. Дерматологія, венерологія /В.І.Степаненко, М.М.Шупенько, О.О.Сизон та ін.. // 

Підручник під загальною редакцією д.м.н., проф.. В.І Степаненка для студентів вищих медичних 

начальних закладів ІV рівня акредитації. – К.: КИМ. – 2012. – 848 с., 253 іл. (54,59 арк.). 

Додаткова: 

1. Адаскевич В.П., Козин В.М. Кожные и венерическиеболезни: Учебноеруководство. М.: 

Мед.лит. – 2006. – 672 с. 

2. Верещака В.В. Еіологія та патогенез старечої в’ялості шкіри лиця і механізми формування 

його структурних змін у сучасної людини європеоїдного типу.- К.: «видавництво «Наукова думка» 

НАН України», 2008.-360 с.: іл.., табл.. 

3. Збірник тестових завдань з дерматовенерології для контролю та самоконтролю / Туркевич 

О.Ю., Сизон О.О, Білинська О.А. [і ін.] // Навчальний посібник для студентів вищих медичних 

закладів 4-го рівня акредитації та лікарів-інтернів: Львів.-2010.–С. 6-24. 

4. Кожные и венерическиеболезни / Под ред. Иванова О.Л. – М.: Шико. – 2002. – 480 с. 

5. Мавров И.И. и соавторы. Основыдиагностики и лечения в дерматологии и венерологии.– 

Харьков, 2007. – 800с.  

6. Степаненко В.І. Кожныесимптомы при внутреннихболезнях / Степаненко В.И.,Цыркунов 

Л.П., Ноубауэр-Цыркунова А.Л., Шупенько Н.Н., Сызон О.О., Коновалова Т.С.// 

Руководствоподредакциейд.м.н., проф.В.И.Степаненка, д.м.н. Л.П.Цыркуновадля 

студентоввысшихмедицинскихучебных заведений IV уровняаккредитации. –К.: КИМ. – 2012. - 

568с., ил.192. 

 
17. Інформаційні ресурси 
 

1. Національна наукова медична бібліотека України - http://194.44.242.25/cgi-

bin/WebIrbis3/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21FMT=

&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10 

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


