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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
 

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою 

післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних 

закладів освіти III – IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та 

форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря- 

спеціаліста з певного фаху. Основною метою інтернатури є підвищення рівня 

практичної підготовки лікарів-інтернів у їх професійній готовності до 

самостійної лікарської роботи. 

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах 

вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації і закладів 

післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров’я. 

Підготовка дерматовенерологів в інтернатурі проводиться за індивідуальними 

навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і 

програми інтернатури. 

Основним завданням інтернатури є вдосконалення професійних навичок з 

основних розділів дерматовенерології, вивчення клініки, діагностики та методів 

лікування шкірних та венеричних захворювань. 

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю 

"Дерматовенерологія" протягом періоду 18 місяців інтернатури передбачено: 8 

місяців навчання на кафедрі дерматовенерології та суміжних кафедрах (1248 

год.) і 9 місяців стажування на базі стажування (1404 год.) 

Згідно з наказом МОЗ України від 10.12.2010р. №1088 «Про 

удосконалення післядипломної освіти лікарів» навчальний план та програма 

підготовки півторарічної спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності 

«Дерматовенерологія» переглянуті та доповнені додатковими курсами. 



ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Тривалість навчання – 18 місяців 

Заняття на кафедрі – 8 місяців 

На базі стажування – 9 місяців 

Роки 

навчання 

Місяці 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Перший Б К К К К К К Б Б Б Б В 

Другий Б Б Б Б К К       

 
Примітка: Б – стажування на базі; 

К - навчання а кафедрі та суміжних кафедрах; 

В – відпустка. 

Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня на базі стажування. Графіком 

навчального процесу для інтернів-дерматовенерологів передбачено: 

- серпень (1 місяць) – на базі стажування; 

- вересень – лютий (6 місяців) – навчання на кафедрі; 

- березень – червень (4 місяці) – на базі стажування; 

- серпень – листопад (4 місяці) – на базі стажування; 

- грудень – січень (2 місяці) – навчання на кафедрі. 

Виконання 1–6 курсів навчальної програми інтернами на базі стажування 

досягається шляхом їх практичної лікарської діяльності під керівництвом 

безпосереднього керівника інтернів у спеціалізованих відділеннях, згідно з 

навчальним планом, у якому вказано орієнтовну кількість годин, що виділяються 

для освоєння певного розділу програми, та число тижнів роботи лікаря-інтерна 

у кожному з відділень бази стажування. При відсутності в базовій лікувально-

профілактичній установі деяких спеціалізованих відділень, зазначених в 

навчальному плані, необхідно використати відповідні відділення інших 

лікувально-профілактичних установ За весь період спеціалізації в інтернатурі 

лікар-інтерн повинен оволодіти певним переліком практичних навичок. В 

даному переліку передбачено три рівня засвоєння матеріалу: 1-й рівень (+) – 

ознайомлення з даним питанням; 2- й (++) – уміння застосовувати 



набуті знання і навички при курації хворих; 3-й (+++) – уміння самостійно 

застосовувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці та лікуванні 

хворих. 

 

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

НА БАЗІ СТАЖУВАННЯ. 

Навчальний план практичної лікарської діяльності 

лікарів-інтернів за спеціальністю "Дерматовенерологія" 

на базі стажування (заочна частина інтернатури) 

 

 

Тривалість 9 місяців (1404 год.) 
 

Назва відділення 

(установи) 

Код, назва курсу навчальної 

програми 

Кількість 

навчаль- 

них годин 

Число 

тижнів 

практик- 

ної роботи 

Дермато- 

венерологічне 

03. Неінфекційні хвороби шкіри. 

04. Інфекційні та паразитарні 

117 

117 

3 

3 

 хвороби шкіри. 

05. Діагностика, лікування та 

 

117 

 

3 

 профілактика сифілісу. 

06. Гонорея та негонорейні хвороби 

 
117 

 
3 

 сечостатевих органів.   

Дерматологічне 

(стаціонар) 

03. Неінфекційні хвороби шкіри. 

04. Інфекційні та паразитарні 

хвороби шкіри. 

156 

156 

4 

4 

Дерматологічне 

(амбулаторія) 

03. Неінфекційні хвороби шкіри. 

04. Інфекційні та паразитарні 

хвороби шкіри. 

78 

78 

2 

2 

Дерматологічне 

(лабораторія) 

04. Інфекційні та паразитарні 

хвороби шкіри. 

78 2 

Венерологічне 05. Діагностика, лікування та 78 2 

(стаціонар) профілактика сифілісу.   

 06. Гонорея та негонорейні хвороби 78 2 
 сечостатевих органів.   

Венерологічне 

(амбулаторія) 

05. Діагностика, лікування та 

профілактика сифілісу. 

78 2 



 
 
Бактеріологічна 

та серологічна 

лабораторія 

06. Гонорея та негонорейні хвороби 

сечостатевих органів. 

78 2 

05. Діагностика, лікування та 

профілактика сифілісу. 

40 1 

06. Гонорея та негонорейні хвороби 

сечостатевих органів. 

38 1 

 

Практична підготовка лікарів-інтернів досягається шляхом систематичної 

та активної участі молодих лікарів в діагностичній та лікувальній роботі, 

обходах, клінічних розборах, інших видах практичної діяльності відділення. 

Лікар-інтерн повинен здійснювати діагностично-лікувальний процес у 

прикріплених за ним хворих (4-5 пацієнтів). У вказаних хворих лікар-інтерн 

виконує увесь обсяг діагностичних досліджень та лікувальних заходів на правах 

лікуючого лікаря, він зобов’язаний приймати участь у додаткових дослідженнях, 

що проводяться цим хворим (рентгенологічних, гістологічних, лабораторних 

тощо) і лікувальних маніпуляціях. 

Керівник повинен приділяти увагу підбору хворих, зокрема, з урахуванням 

ознайомлення інтерна з їх патологією, тематика якої підлягає вивченню в даний 

період проходження інтернатури, його можливості самостійно виконувати 

необхідні діагностичні та лікувальні маніпуляції. Однак, інтерну не слід 

обмежуватися роботою тільки з закріпленими за ним хворими. Він повинен знати 

всіх пацієнтів у відділенні, бути ознайомленим з динамікою захворювання та 

лікування важких хворих, з утрудненнями в діагностиці, незалежно від того, хто 

є їх лікуючим лікарем. Для підвищення активності інтерна у їх лікуванні 

необхідно доручати виконання різноманітних маніпуляцій, надавати допомогу в 

організації додаткових досліджень, стежити за виконанням відповідних 

призначень. Особливо необхідно підкреслити, що обмеження діяльності інтерна 

до рамок прикріплених за ним хворих – груба помилка навчання в інтернатурі. 

 
Статус лікаря-інтерна у відділенні. 

В адміністративному відношенні лікар-інтерн підпорядковується 

керівництву базової лікувально-профілактичної установи. На нього повністю 



поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, права та пільги, що 

встановлені для медичних працівників даної установи. Під час проходження 

інтернатури, при здійсненні функції лікаря він володіє правами і несе 

відповідальність за свої дії на рівні з іншими лікарями. 

Відповідно до існуючого положення про інтернатуру, лікар-інтерн повинен 

самостійно забезпечувати діагностичний та лікувальний процес під 

керівництвом безпосереднього керівника. Необхідно звернути особливу увагу на 

зміст, що вкладається в розуміння "самостійно". В точному розумінні лікар- 

інтерн не може працювати самостійно, оскільки при його обмеженій 

компетентності неможливо надати усю повноту вирішення складних клінічних, 

організаційних чи деонтологічних завдань. Виходячи зі сказаного, під поняттям 

"самостійність" необхідно розуміти тільки максимально можливу з урахуванням 

статусу лікаря-інтерна самостійність. 

 
Програма інтернатури за спеціальністю "Дерматовенерологія". 

Зміст програми охоплює увесь обсяг теоретичних знань, умінь і 

практичних навичок, необхідних лікарю спеціалісту-дерматовенерологу для 

самостійної роботи з надання кваліфікованої дерматологічної і венерологічної 

допомоги хворим. Програму побудовано за системою блоків. Основними 

блоками є 8 курсів програми. Курс – відповідно самостійна частина програми, в 

якій подано значну за обсягом теоретичну інформацію з певного розділу 

дерматології, венерології або суміжних дисциплін. Курси розбито на розділи. 

Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що 

міститься в ній, курси і розділи закодовано. 

З суміжних дисциплін включено курси: Клінічна фармакологія, Медична 

психологія Військово-медична підготовка, Організація невідкладної медичної 

допомоги при надзвичайних ситуаціях, СНІД і вірусні гепатити. Радіаційна 

медицина, Особливо небезпечні інфекції, Клінічна імунологія. Туберкульоз, 

Медична інформатика та інші. 

Код 

курсу і 

розділу 

Назва курсу і розділу 



01. Основи соціальної гігієни та організація 

дерматовенерологічної допомоги населенню. 

01.01. Статистика охорони здоров’я. 

01.02. Санітарно-епідеміологічний режим лікувально-профілактичних 

закладів. 

01.03. Санітарна освіта в діяльності лікувально-профілактичних 

закладів. 

01.04. Медична психологія, етика та деонтологія лікаря. 

01.05. Організація дерматовенерологічної допомоги населенню. 

01.06. Епідеміологія та санітарна статистика венеричних та заразних 

шкірних хвороб. 

01.07. Облік та звітність дерматовенерологічних установ, облікова та 

звітна документація. 

01.08. Директивні, вказівні та методичні документи. 

01.09. Спільні заходи дерматовенерологічної служби. 

02. Загальні питання дерматології, принципи лікування 

шкірних захворювань. 

02.01. Ембріологія шкіри. 

02.02. Анатомія шкіри. 

02.03. Гістологія шкіри. 

02.04. Функції шкіри: сенсорна, захисна (бар’єрна), терморегуляційна, 

обмінна, імунологічна, дихальна, всмоктувальна, 

кератиноутворювальна, пігментоутворювальна. 

02.05. Алергія та імунітет. Імунопатологія. 

02.06. Загальна гістопатологія шкіри. 

02.07. Основи діагностики шкірних хвороб. 

02.08. Принципи лікування дерматологічних хворих. 

і 03. Неінфекційні хвороби шкіри. 

03.01. Дерматити. Етіологія, патогенез. 

03.02. Екзематозні захворювання шкіри. Токсикодермії. 

03.03. Професійні захворювання шкіри. 

03.04. Дерматози, що викликані ліками. 

03.05. Системні захворювання сполучної тканини. 

03.06. Васкуліти. 

03.07. Атрофії та гіпертрофії шкіри. 

03.08. Сверблячі дерматози. 

03.09. Фотодерматози. 

03.10. Пухирчасті захворювання шкіри. 

03.11. Гіперкератози. 

03.12. Дисхромічні дерматози. 

03.13. Атопічний дерматит. 

03.14. Лишаї. 

03.15. Псоріаз. 

03.16. Парапсоріаз. 



03.17. Ангіоневроз. 

03.18. Хвороби слизової оболонки та червоної кайми губ. 

03.19. Хвороби сальних залоз. 

03.20. Хвороби волосся. 

03.21. Гемодермії, ретикульози. 

03.22. Спадкові дерматози. 

03.23. Передрак шкіри та слизових оболонок. 

03.24. Пухлини шкіри (доброякісні і злоякісні). 

03.25. Дерматози нез’ясованої етіології. 

03.26. Ураження шкіри при внутрішніх захворюваннях. 

04. Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри. 

04.01. Піодермії. 

04.02. Грибкові хвороби. 

04.03. Туберкульоз шкіри. 

04.04. Проказа (лепра). 

04.05. Ураження шкіри при загальних інфекційних хворобах. 

04.06. Вірусні хвороби шкіри. 

04.07. Ураження шкіри при загальних вірусних інфекціях. 

04.08. Протозоонози. 

04.09. Дерматозоонози. 

04.10. Інфекційні еритеми. 

04.11, Інші інфекційні захворювання шкіри. 

05. Діагностика, лікування та профілактика сифілісу. 

05.01. Етіологія сифілісу (морфологія, біологія блідої трепонеми). 

05.02. Патогенез сифілісу (шляхи зараження, розповсюдження блідої 

трепонеми в організмі, імунітет). 

05.03. Загальний перебіг сифілісу. 

05.04. Серодіагностика сифілісу. 

05.05. Лікування сифілісу. 

05.06. Шанкоїд. Етіологія, патогенез, епідеміологія, клініка, 

диференційна діагностика, лікування та профілактика. 

05.07. Венерична лімфогранульома та пахвинна лімфогранульома. 

05.08. Тропічні трепонематози. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування та профілактика. 

06. Гонорея та негонорейні хвороби сечостатевих органів. 

06.01. Гонорея. 

06.02. Негонорейні захворювання сечостатевих органів. 

07. Військово-спеціальна підготовка 

08. Етика і деонтологія в професійній діяльності лікаря 

Суміжні дисципліни 

09. Клінічна фармакологія 

10. Медична психологія 

Додаткові програми 

1. Медицина катастроф 



2. Клінічна імунологія 

3. Невідкладні стани в терапії 

4. Невідкладні стани в педіатрії 

5. Невідкладні стани в хірургії 

6. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології 

7. СНІД і вірусні гепатити 

8. Радіаційна медицина 

9. Особливо небезпечні інфекції 

10. Туберкульоз 

11. Основи медичної стандартизації - 

12. Фармакологія 

13. Протидія насильству в сім’ї 

14. Основи експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності 

15. Анестезіологія та реанімація - 

16. Військово-медична підготовка 

17. Трансплантологія 

18. Медичне право 

19. Медична інформатика 
 

Навчальний план підготовки лікарів-інтернів 

за спеціальністю «Дерматовенерологія» на кафедрі дерматології, 

венерології та суміжних кафедрах (очна частина інтернатури) 

Тривалість 8 місяців (1248 годин) 
 

Код 

курсу 

Назва курсу Кількість годин 

Лек- 

ції 

Прак- 

тичні 

Семі- 

нари 

Само- 

стійна 

робота 

Разом 

1 Основи соціальної гігієни і 

організації 

дерматовенерологічної служби. 

2 4 8 8 22 

2 Загальні питання дерматології, 

принципи лікування шкірних 

захворювань. 

6 120 36 52 214 

3 Неінфекційні захворювання 

шкіри. 

12 100 68 80 260 

4 Інфекційні та паразитарні 

хвороби 

12 100 68 70 250 

5 Діагностика, лікування та 

профілактика сифілісу. 

6 34 16 22 78 

6 Гонорея та негонорейні хвороби 

сечостатевих органів 

6 30 24 24 82 

7 Військово-спеціальна 2 12 8 8 36 



 підготовка.      

8 Етика і деонтологія в 

професійній діяльності лікаря. 

2  8 2 12 

 Базовий контроль знань   2  2 

 Підсумковий піврічний контроль 

знань 

  6  6 

 Конференція   6  6 
 Іспит   6  6 
 Разом 48 400 254 268 970 
 Суміжні дисципліни      

1 Клінічна фармакологія    2 8 

2 Медична психологія    2 8 

3 Медицина катастроф    2 8 

4 Клінічна імунологія    4 16 

5 Невідкладні стани в терапії    10 40 

6 Невідкладні стани в педіатрії    10 40 

7 Невідкладні стани в хірургії    6 24 

8 Невідкладні стани в акушерстві 

та гінекології 

   6 24 

9 СНІД і вірусні гепатити    2 8 

10 Радіаційна медицина    2 8 

11 Особливо небезпечні інфекції    2 8 

12 Туберкульоз    2 8 

13 Основи медичної стандартизації    2 12 

14 Фармакологія     2 

15 Протидія насильству в сім’ї    2 8 

16 Основи експертизи тимчасової і 

стійкої непрацездатності - 

   8 36 

17 Анестезіологія та реанімація -    6 24 

18 Військово-медична підготовка    8 36 

19 Трансплантологія    2 "8 

20 Медичне право    2 8 

21 Медична інформатика     6 
 Разом    80 278 
 ВСЬОГО    348 1248 

 

Навчальний план визначає тривалість навчання інтернів, розподіл годин, 

відведених на теоретичне вивчення розділів навчальної програми. В разі 

необхідності, враховуючи рівень базисних знань, регіональну патологію, 

актуальність та специфіку завдань охорони здоров’я регіону та інші обставини, 

кафедра може вносити корективи та доповнення в навчальний план, які 

регламентовані навчальними планами, в межах 20 % від загального обсягу часу. 



Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види 

занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів. Під час навчання на 

кафедрі дерматовенерології та суміжних кафедрах інтерни у відповідності до 

навчального плану підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають 

практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обов’язкове 

відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково- 

практичних конференціях. З найбільш актуальних тем програми лікарі-інтерни 

готують реферати, які обговорюються на семінарах. На практичних заняттях 

інтерни під керівництвом викладача опановують практичні навички з 

дерматології, венерології та суміжних дисциплін. 

Тематичний план лекцій циклу інтернатура з фаху 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» 
 

№п/п Код курсу та 

розділ 

Назва теми К-ть 

годин 

Лектор 

 01. Основи соціальної гігієни і 

організації дерматовенерологічної 

служби. 

2  

1 01.01. Основи соціальної гігієни та 

організації  дерматовенерологічної 

допомоги населенню. 

2  

 02. Загальні питання дерматології, 

принципи лікування шкірних 

захворювань. 

6  

2 02.01 Анатомія,  Гістологія  та  Ембріологія 

шкіри. Загальна гістопатологія шкіри. 

2  

3 02.02. Функції шкіри: сенсорна, захисна 

(бар’єрна), терморегуляційна, 

обмінна, імунологічна, дихальна, 

всмоктувальна, кератиноутворююча, 

пігментоутворююча. 

2  

4 02.03. Алергія та імунітет. Імунопатологія. 

Основи діагностики шкірних хворіб. 

Принципи лікування дерматологічних 

хворих. 

2  

 03. Неінфекційні 

захворювання шкіри. 

12  

5 03.01 Дерматити. Етіологія, патогенез. 2  



  Екзематозні захворювання шкіри. 

Токсикодермії. 

  

6 03.02 Системні захворювання сполучної 

тканини. Васкуліти. Атрофії та 

гіпертрофії шкіри. 

2  

7 03.03. Пухирчасті захворювання шкіри 

(класифікація, етіологія, патогенез, 

діагностика, диференційна 

діагностика ,лікування) 

2  

8 03.04. Дерматози нез’ясованої етіології. 

Псоріаз. Парапсоріаз ( класифікація, 

етіологія,     патогенез,     діагностика, 

диференційна діагностика ,лікування) 

2  

9 03.05. Хвороби слизової оболонки та 

червоної кайми губ. Хвороби сальних 

залоз. Хвороби волосся. 

2  

10 03.06. Передрак шкіри та слизових 

оболонок.  Пухлини  шкіри 

(доброякісні і злоякісні) 

2  

 04. Інфекційні та паразитарні хвороби 12  

11 04.01 Піодермії . Класифікація. Етіологія. 

Патогенез. Клініка. Діагностика та 

диференційна діагностика. Принципи 

лікування. 

2  

12 04.02. Грибкові хвороби. Загальні поняття. 

Класифікація. Етіологія. Патогенез. 

Клініка. Діагностика та диференційна 

діагностика. Принципи лікування. 

2  

13 04.03. Ураження шкіри при загальних 

інфекційних хворобах. 

Туберкульоз шкіри. Проказа (Лепра). 

2  

14 04.04. Вірусні хвороби шкіри. Ураження 

шкіри при загальних вірусних 

інфекціях. 

2  

15 04.05. Паразитарні захворювання шкіри 

(Дерматозоонози). 

2  

16 04.06. Інфекційні еритеми. Інші інфекційні 

захворювання шкіри. 

2  

 05. Діагностика, лікування та 

профілактика сифілісу. 

6  

17 05.01. Етіологія сифілісу (морфологія, 

біологія блідої трепонеми) 

Патогенез сифілісу ( шляхи 

зараження, розповсюдження блідої 

трепонеми в організмі, імунітет). 

Загальний перебіг сифілісу. 

2  

18 05.02. Серодіагностика сифілісу. Лікування 

сифілісу. 

2  

19 05.03. Шанкоїд. Етіологія, патогенез, 2  



  епідеміологія, клініка, диференційна 

діагностика, лікування  та 

профілактика.  Венерична 

лімфогранульома.   Тропічні 

трепонематози. 

  

 06. Гонорея та негонорейні хвороби 

сечостатевих органів 

6  

20 06.01. Гонорея жінок, чоловіків та дітей. 2  

21 06.02. Екстрагенітальні і дисеміновані 

форми гонореї. Лікування гонореї. 

2  

22 06.03. Негонорейні захворювання 

сечостатевих органів. 

2  

 07. Військово-спеціальна підготовка. 2  

23 07.01. Військова спеціальна підготовка. 2  

 08. Етика і деонтологія в професійній 

діяльності лікаря. 

2  

24 08.01. Етика та деонтологія в професійній 

діяльності лікаря. 

2  

   Разом 

48 

 

 

 

 

 

Тематичний план практичних занять циклу інтернатура з фаху 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» 
 

 
№ п/п 

 
Код курсу та 

розділу 

 
Назва теми 

 
Кількість 

годин 

 
Примітка 

 01. Основи соціальної гігієни і 

організації дерматовенерологічної 

служби. 

4  

1 01.01. Соціальна гігієна, як наука і предмет 

викладання. 

2  

2 01.02. Наукові основи управління охорони 

здоров’я і наукової організації праці. 

Основи організації 

дерматовенерологічної допомоги. 

2  

 02. Загальні питання дерматології, 

принципи лікування шкірних 

захворювань. 

120  

3 02.01. Анатомія шкіри. 

Площа, вага, товщина шкіри. Шари 

2  



  шкіри   

4 02.02. Судини і нерви шкіри, дермографізм. 

Додатки шкіри – волосся, сальні та 

потові залози, нігті. 

2  

5 02.03. Рельєф шкіри. Колір шкіри. 

Топографічні особливості шкіри, тургор 

шкіри. 

2  

6 02.04. Гістологія епідермісу. Гістологія дерми. 

Гістологія гіподерми 

2  

7 02.05. Гістологія нервів шкіри. Гістологія 

потових залоз. Гістологія сальних залоз. 

Гістологія волосся. Гістологія нігтів. 

2  

8 02.06. Ембріологія  епідермісу. Ембріологія 

дерми. Ембріологія  гіподерми. 

Ембріологія додатків. 

2  

9 02.07. Анатомічні та гістологічні особливості 

шкіри дітей. 

2  

10 02.08. Анатомічні та гістологічні особливості 

старечих змін шкіри. 

2  

11 02.09. Бар’єрна функція шкіри і механізми, що 

її забезпечують. 

2  

12 02.10. Захист від механічних впливів. Захист 

від висихання та втрати води. Захист від 

ультрафіолетового проміння. 

2  

13 02.11. Захист від впливу хімічних речовин. 

Захист від мікробів. Захист від 

електричного струму. 

2  

14 02.12. Участь шкіри в водному обміні. Участь 

шкіри в мінеральному обміні. Участь 

шкіри в вуглеводному обміні 

2  

15 02.13. Участь шкіри в білковому обміні. 

Участь шкіри в жировому обміні. 

Участь шкіри в вітамінному обміні 

2  

16 02.14. Участь шкіри в пігментному обміні. 

Депонуюча функція шкіри. 

2  

17 02.15. Терморегуляційна секреторна функції 

шкіри. 

2  

18 02.16. Судинні шкірні реакції. Секреторна 

функція сальних та потових залоз. 

Активна реакція шкіри (рН). 

Фізіологічне лущення. 

2  

19 02.17. Наробка медіаторів та інших 

біологічно-активних речовин в шкірі. 

Ферментативна функція шкіри 

2  

20 02.18. Шкіра як орган відчуття. Роль шкіри в 

рефлекторні діяльності організму. 

2  



21 02.19. Вплив нервової системи на шкірні 

процеси. Роль шкіри при 

фізіотерапевтичних впливах. 

2  

22 02.20. Всмоктування різноманітних речовин 

через шкіру. 

  

23 02.21. Функціональний стан шкіри в дитячому 

віці. 

2  

24 02.22. Функціональний стан шкіри в 

старечому віці. 

2  

25 02.23. Функціональні методи дослідження в 

дерматології. 

2  

26 02.24. Визначення функції сальних залоз. 2  

27 02.25. Визначення функції потових залоз. 2  

28 02.26. Визначення фармакодинамічних 

судинних реакцій. 

2  

29 02.27. Алергічні реакції сповільненого, 

негайного та змішаного типів. 

2  

30 02.28. Аутоімунні процеси. Алергологічне 

обстеження. 

2  

31 02.29. Специфічна і неспецифічна 

гіпосенсибілізація. 

2  

32 02.30. Органи імунологічної системи. 

Імунокомпетентні клітини. 

Імуноглобулін. 

2  

33 02.31. Гістопатологія епідермісу. 2  

34 02.32. Гістопатологія дерми. 

Гіпертрофія. Атрофія. Запалення. 

2  

35 02.33. Анамнез при захворюваннях шкіри. 

Огляд шкіри та слизових оболонок. 

2  

36 02.34. Комплексне клінічне дослідження 

шкіри дерматологічних хворих (гратаж, 

пальпація, діаскопія). 

2  

37 02.35. Комплексне лабораторне обстеження 

дерматологічних хворих. 

2  

38 02.36. Первинні морфологічні елементи. 2  

39 02.37. Вторинні морфологічні елементи. 2  

40 02.38. Клінічна характеристика 

морфологічних елементів. Поліморфізм 

істинний та хибний. 

2  

41 02.39. Принципи побудови дерматологічного 

діагнозу. 

2  

42 02.40. Комплексна терапія шкірних 

захворювань. 

Етіологічне лікування. Патогенетичне 

лікування. Симптоматичне лікування. 

Комбінована терапія. 

2  

43 02.41. Загальна терапія шкірних захворювань. 

Хіміотерапевтичні засоби. Засоби, які 

впливають на процеси тканинного 

2  



  обміну (вітаміни, ферменти).   

44 02.42. Антимікробні, антипаразитарні засоби. 2  

45 02.43. Засоби активної імунізації. Седативні 

засоби. 

2  

46 02.44. Цитостатичні засоби. 

Фотосенсибілізуючі засоби. 

2  

47 02.45. Гіпосенсибілізуюча терапія та 

антигістамінні препарати. 

2  

48 02.46. Використання анаболічних гормонів. 

Використання статевих гормонів. 

2  

49 02.47. Застосування тіреоідину та інсуліну. 2  

50 02.48. Зовнішнє лікування дерматозів. 

Лікарські форми і способи їх 

застосування в дерматології. 

2  

51 02.49. Лікарські засоби, які застосовуються 

для зовнішнього лікування дерматозів. 

Засоби очищення шкіри. Антисептичні 

засоби. Анілінові барвники. 

2  

52 02.50. Антипаразитарні засоби. 

Кератопластичні засоби. Кератолітичні 

засоби. 

2  

53 02.51. Засоби, що заспокоюють  свербіння. 

Депігментуючі і посилюючі 

пігментацію шкіри засоби. 

2  

54 02.52. В’яжучі засоби. Фотозахисні засоби. 

Розсмоктуючі засоби. 

2  

55 02.53. Лікувальні засоби і форми їх 

застосування в косметологічній 

практиці. 

Маски, техніка використання, покази, 

протипокази. 

2  

56 02.54. Маски пом’якшуючі. В’яжучі маски. 

Відлущуючі маски. Тонізуючі маски. 

Висушуючі маски. відбілюючі маски. 

Парафінові маски. 

2  

57 02.55. Очищення обличчя. Повільне лущення. 

Глибоке лущення. 

2  

58 02.56. Догляд за шкірою. 

Гігієнічний догляд за нормальною 

шкірою обличчя. Гігієнічний догляд за 

сухою шкірою обличчя. Гігієнічний 

догляд за жирною шкірою обличчя 

Гігієнічний догляд за комбінованою 

шкірою обличчя. 

2  

59 02.57. Догляд за губами. Догляд за шкірою шиї. 

Одутлуватість та набряк шкіри. 

Опущення та в’ялість м’язів обличчя. 

Подвійне підпоріддя. 

2  

60 02.58. Догляд за шкірою рук. Догляд за 2  



  шкірою ніг. Вікові зміни шкіри. 

Зморшки. Профілактика старечих змін 

шкіри обличчя і шиї. 

  

61 02.59. Фізіотерапевтичні методи лікування в 

дерматології. 

Курортне лікування хворих 

дерматозами. 

2  

62 02.60. Дієтотерапія при шкірних 

захворюваннях. 

2  

 03. Неінфекційні захворювання 

шкіри. 

100  

63 03.01. Дерматити та токсикодермії. 2  

64 03.02. Експертиза працездатності при 

дерматитах і токсикодерміях. 

2  

65 03.03. Професійні захворювання шкіри. 2  

66 03.04. Дерматози від впливу сенсибілізаторів. 2  

67 03.05. Медикаментозне ураження шкіри. 2  

68 03.06. Дерматологічні синдроми, викликані 

медикаментозною терапією. 

 
2 

 

69 03.07. Червоний вовчак. 2  

70 03.08. Дерматоміозит як клінічна форма 

ураження сполучної тканини. 

2  

71 03.09. Лікування та профілактика 

дерматоміозиту. 

2  

72 03.10. Склеродермія. 2  

73 03.11. Васкуліти. 2  

74 03.12. Атрофії та гіпертрофії шкіри. 2  

75 03.13. Старечі атрофії та дистрофії. 2  

76 03.14. Сверблячі дерматози. 2  

77 03.15. Фотодерматози. 2  

78 03.16. Загальна характеристика міхурчастих 

дерматозів. 

2  

79 03.17. Міхурниця  звичайна (вульгарна). 

Міхурниця вегетуюча. Листовидна 

міхурниця. Себорейна міхурниця. 

2  

80 03.18. Добрякісна хронічна родинна 

міхурниця  Гужеро-Хейлі-Хейлі. 

Бульозний пемфігоїд Левера 

2  

81 03.19. Герпетиформний дерматоз Дюрінга. 

Герпес вагітних. Субкорнеальний 

пустульоз Снеддона-Уілкінсона. 

Бульозний епідермоліз. 

 
 
2 

 

82 03.20. Лікування міхурчастих дерматозів і 

експертиза працездатності. 

2  

83 03.21. Гіперкератози. 2  

84 03.22. Дисхромічні дерматози. 2  

85 03.23. Відкладення в шкірі медикаментів. 2  

86 03.24. Пігментно-сосочкова дистрофія. 2  

87 03.25. Екзематозні захворювання. 2  



88 03.26. Атопічний дерматит. 2  

89 03.27. Ліхени. 2  

90 03.28. Червоний плескатий лишай. 2  

91 03.29. Псоріаз. 2  

92 03.30. Парапсоріаз. 2  

93 03.31. Ангіоневрози шкіри. 2  

94 03.32. Хейліти. 2  

95 03.33. Захворювання слизової оболонки 

порожнини рота. 

2  

96 03.34. Себорея. 2  

97 03.35. Рожеві вугрі. Рінофіма. 2  

98 03.36. Хвороби волосся. 2  

99 03.37. Лімфоми. 2  

100 03.38. Гемодермії. Ретикульози. 2  

101 03.39. Спадкові дерматози. 2  

102 03.40. Питання генетики венерології. 2  

103 03.41. Передрак шкіри і слизових оболонок. 2  

104 03.42. Облігатні передраки. 

Факультативні передраки. 

2  

105 03.43. Лікування та профілактика 

передракових захворювань. 

2  

106 03.44. Пухлини потових залоз. 2  

107 03.45. Пухлини сальних залоз. 2  

108 03.46. Лікування та діагностика пухлин шкіри. 2  

109 03.47. Еозинофільна гранульома. 2  

110 03.48. Ураження шкіри при захворюваннях 

внутрішніх органів. 

2  

111 03.49. Принципи діагностики уражень шкіри 

при захворюваннях внутрішніх органів 

та систем. 

2  

112 03.50. Ураження шкіри, пов’язані з 

порушеннями обміну речовин. 

2  

 04. Інфекційні та паразитарні хвороби 100  

113 04.01. Етіологія та патогенез піодермій. 2  

114 04.02. Класифікація піодермій. 

Патогістологічні зміни при піодерміях. 

2  

115 04.03. Гострі стафілодермії. 2  

116 04.04. Стрептодермії гострі. 2  

117 04.05. Стрептодермії хронічні. 

Простий лишай обличчя. Хронічна 

дифузна стрептодермія. Ектима. 

2  

118 04.06. Стрепто-стафілодерміі поверхневі. 2  

119 04.07. Атипові хронічні піодермії. 2  

120 04.08. Лікування та профілактика піодермій. 2  

121 04.09. Загальна мікологія. Етіологія мікозів. 

Епідеміологія. 

2  

122 04.10. Діагностика дерматомікозів. 

Принципи лікування хворих мікозами. 

2  

123 04.11. Кератомікози. 2  

124 04.12. Дерматомікози. 2  

125 04.13. Експертиза працездатності хворих на 2  



  дерматомікози.   

126 04.14. Мікози стоп. 2  

127 04.15. Кандидози. 2  

128 04.16. Мікози глибокі. 2  

129 04.17. Псевдомікози 2  

130 04.18. Етіологія і патогенез туберкульозу 

шкіри. 

2  

131 04.19. Клініка туберкульозу шкіри. 

Лікування та профілактика 

туберкульозу шкіри. 

2  

132 04.20. Етіологія і патогенез прокази. 2  

133 04.21. Клініка прокази. Діагностика, лікування 

і профілактика прокази. 

2  

134 04.22. Етіологія, патогенез і клініка гострої 

виразки вульви. 

2  

135 04.23. Діагностика, лікування і профілактика 

синдрому Бехчета. 

2  

136 04.24. Ураження шкіри при загальних 

інфекційних захворюваннях. 

2  

137 04.25. Вірусні захворювання шкіри. 

Звичайні бородавки. Плоскі бородавки. 

2  

138 04.26. Гострокінцеві конділоми. 

Контагінозний молюск. Простий 

міхурцевий лишай. 

2  

139 04.27. Пухирцевий лишай новонароджених 

септичний. Оперізуючий лишай. 

Герпетична екзема Капоші. 

2  

140 04.28. Вузлики доярок. Лікування вірусних 

захворювань шкіри. Профілактика 

вірусних захворювань шкіри. СНІД. 

2  

141 04.29. Ураження шкіри при загальних 

вірусних інфекціях. 

Віспа натуральна. Віспа вітряна. 

2  

142 04.30. Генералізована вакцина. Грип. 

Геморагічна лихоманка. Кір. Краснуха. 

Інфекційний мононуклеоз. Яшур 

2  

143 04.31. Засади лікарсько-профілактичних 

заходів при вірусних інфекціях. 

2  

144 04.32. Протозоонози. Хвороба Боровського. 

Епідеміологія. Етіологія 

2  

145 04.33. Патогенез. Класифікація. Міський тип – 

з запізненим утворенням виразок. 

Сільський тип – з гострим некрозом. 

2  

146 04.34. Методи дослідження. Лікування 

шкірного лейшманіозу. Профілактика 

шкірного лейшманіозу. Експертиза 

працездатності. 

2  

147 04.35. Трепонематози. 

Фузоспірільоз. Токсоплазмоз 

2  



148 04.36. Принципи лікувально-профілактичних 

заходів при трепонематозах. 

2  

149 04.37. Лептоспіроз. 

Етіологія. Епідеміологія – типи вогнищ. 

Клінічна картина. 

2  

150 04.38. Ускладнення. Діагноз. Лікування. 

Прогноз. Профілактика. 

2  

151 04.39. Дерматозоонози. Короста. 

Епідеміологія корости. Морфологія 

корости. Патогенез корости. 

2  

152 04.40. Неускладнена короста. Ускладнена 

короста. Короста у дітей. Кератотична 

короста (Норвежська). Короста 

викликана паразитами тварин. Атипові 

форми корости. 

2  

153 04.41. Лікування корости. Профілактика 

корости 

2  

154 04.42. Дерматози, які викликані іншими 

кліщами – паразитами людини. 

2  

155 04.43. Вошивість. 2  

156 04.44. Дерматози, викликані укусами 

кровососних комах. 

Поверхневі міази. 

2  

157 04.45. Глибокі міази. 2  

158 04.46. Дерматози, які викликані гельмінтами. 2  

159 04.47. Лікування і профілактика дерматозів, 

які викликані гельмінтами. 

2  

160 04.48. Інфекційні еритеми. 

Рожевий лишай 

2  

161 04.49. Відцентрова еритема, мігруюча 

еритема. 

2  

162 04.50. Ексудативна  еритема етіологія, 

патогенез, клініка діагностика та 

лікування . 

2  

 05. Діагностика, лікування та 

профілактика сифілісу 

34  

163 05.01. Історія сифілідології. Етіологія і 

патогенез сифілісу. 

2  

164 05.02. Клініка сифілісу. 

Первинний сифіліс. 

Твердий шанкр (типові  і атипові 

форми).  Регіонарний склераденіт. 

Лімфангоїт. 

2  

165 05.03. Вторинний сифіліс. 

Сифілітична розеолоа. Папульозні 

сифіліди. Везикульозні сифіліди. 

Пустульозні сифіліди. Сифілітичне 

облисіння. Пігментний сифілід. 

2  

166 05.04. Третинний сифіліс. 2  



  Горбикові сифіліди. Гумозні сифіліди.   

167 05.05. Прихований (скритий) сифіліс. 

Сифіліс прихований ранній. Сифіліс 

прихований пізній. Сифіліс скритий 

неуточнений (“невідомий”). 

2  

168 05.06. Природжений сифіліс. 

Сифіліс плоду. Ранній природжений 

сифіліс. Пізній природжений сифіліс. 

Природжений прихований сифіліс. 

Парасифілітичні захворювання. 

2  

169 05.07. Сифіліс нервової системи. 

Ранній нейросифіліс. Пізній 

нейросифіліс. 

2  

170 05.08. Сифіліс внутрішніх органів. 

Ураження внутрішніх органів при 

ранніх формах сифілісу. Ураження 

внутрішніх органів при пізніх формах 

сифілісу. 

2  

171 05.09. Сифіліс кісток та суглобів. 

Ураження кісток при ранніх формах 

сифілісу. Ураження суглобів при ранніх 

формах сифілітичної інфекції. Ураження 

кісток при пізніх формах сифілісу. 

Ураження суглобів при пізніх формах 

сифілісу. Ураження кісток та 

суглобів при природженому сифілісу. 

2  

172 05.10. Лабораторна діагностика сифілісу. 

Методи  дослідження  на бліду 

трипонему.   Серологічна  діагностика 

сифілісу. Дослідження ліквору  при 

сифілісі. 

2  

173 05.11. Лікування сифілісу. Профілактика 

сифілісу 

2  

174 05.12. Експертиза працездатності при ранніх 

формах сифілісу. Експертиза 

працездатності при пізніх формах 

сифілісу. 

2  

175 05.13. М’який шанкр. 

Загальні питання. 

Епідеміологія м’якого шанкру. 

Етіологія м’якого шанкру 

2  

176 05.14. Клініка, лікування і профілактика 

м’якого шанкру. 

2  

177 05.15. Венеричний лімфогранулематоз і 

донованоз. 

2  

178 05.16. Тропічні трепонематози.  Фрамбезія. 

Епідеміологія фрамбезії. Етіологія і 

патогенез фрамбезії. Клініка і 

2  



  діагностика фрамбезіії. Лікування і 

профілактика фрамбезії. 

  

179 05.17. Пінта. Беджель. 2  

 06. Гонорея та негонорейні хвороби 

Сечостатевих органів 

30  

180 06.01. Гонорея. 

Епідеміологія гонореї. 

Етіологія гонореї. 

Загальна патологія гонореї. 

2  

181 06.02. Методи діагностики гонореї. 

Схема клінічного обстеження хворих. 

Бактеріоскопічна і бактеріологічна 

діагностика. Імунологічна діагностика. 

Уретроскопія. Вагіноскопія. 

Патогістологічні зміни при гонореї. 

2  

182 06.03. Гонорея у чоловіків. 2  

183 06.04. Гонорея у жінок. 2  

184 06.05. Гонорея у дівчаток. 2  

185 06.06. Екстагенітальні форми гонореї. 2  

186 06.07. Дисемінована гонорейна інфекція. 2  

187 06.08. Урогенітальні ускладнення гонореї. 

Цистіт. Пієліт. Пієлонефрит. 

2  

188 06.09. Лікування гонореї . Профілактика 

гонореї. 

2  

189 06.10. Негонорейні захворювання 

сечостатевих органів. Класифікація 

негонорейних  захворювань 

сечостатевих органів. 

2  

190 06.11. Етіологія та патогенез негонорейних 

захворювань сечостатевих органів. 

2  

191 06.12. Діагностика негонорейних захворювань 

сечостатевих органів. 

2  

192 06.13. Клініка негонорейних захворювань 

сечостатевих органів у дівчаток. 

2  

193 06.14. Клініка негонорейних захворювань 

сечостатевих органів у чоловіків та 

жінок. 

2  

194 06.15. Лікування і профілактика негонорейних 

захворювань сечостатевих органів. 

2  

 07. Військова спеціальна підготовка 12  

195 07.01. Організація і тактика військово- 

медичної служби. 

2  

196 07.02. Організація та проведення заходів , 

щодо медичного захисту особового 

складу військ від зброї масового 

ураження. 

2  

197 07.03. Організація і своєчасне проведення 

заходів ,щодо  надання  медичної 

допомоги та   лікування   поранених і 

2  



  хворих із метою збереження життя.   

198 07.04. Організація і своєчасне проведення 

заходів ,щодо надання медичної 

допомоги та лікування поранених при 

опіках. 

2  

199 07.05. Запобігання виникненню та 

розповсюдженню  інфекційних 

захворювань серед особового складу 

військ. 

2  

200 07.06. Лікування та профілактика інфекційних 

захворювань серед військово 

службовців в умовах АТО. 

2  

   Разом 

400 

 

 
 

Тематичний план самостійних занять циклу інтернатура з фаху 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» 
 

Код 

курсу та 

розділу 

Назва теми Кількість 

годин 

01. Основи соціальної гігієни і організації 

дерматовенерологічної служби. 

8 

01.01. Соціальна гігієна як наука і предмет викладання. 2 

01.02. Організація лікувально-профілактичної допомоги населенню. 2 

01.03. Санітарно-протиепідемічна 

профілактичних установах. 

робота в лікувально- 2 

01.04 Основні принципи лікарсько-трудової експертизи. 2 

02. Загальні питання дерматології, принципи лікування 

шкірних захворювань. 

52 

02.01. Анатомія шкіри. 

Площа, вага, товщина шкіри. Шари шкіри. Клітинні елементи 

шкіри. 

2 

02.02. Судини і нерви шкіри, дермографізм. Додатки шкіри – 

волосся, сальні та потові залози, нігті. 

2 

02.03. Анатомічні та гістологічні особливості шкіри дітей. 

Анатомічні та гістологічні особливості старечих змін шкіри. 

2 

02.04. Захист від механічних впливів. Захист від висихання та втрати 

води. Захист від ультрафіолетового проміння. Захист від 

впливу хімічних речовин. Захист від мікробів. Захист від 

електричного струму. 

2 

02.05. Участь шкіри в водному обміні. Участь шкіри в мінеральному 

обміні. Участь шкіри в вуглеводному обміні. Участь шкіри в 

білковому обміні. Участь шкіри в жировому обміні. Участь 

шкіри в вітамінному обміні. Участь шкіри в пігментному 

обміні. Депонуюча функція шкіри. 

2 

02.06. Функціональний стан шкіри в дитячому віці. Функціональний 2 



 стан шкіри в старечому віці.  

02.07. Визначення функції сальних залоз. Визначення функції 

потових залоз. Визначення фармакодинамічних судинних 

реакцій. 

2 

02.08. Сенсибілізація. 2 

02.09. Органи імунологічної системи. Імунокомпетентні клітини. 

Імуноглобулін. 

2 

02.10. Акантоз. Паракератоз. Гіперкератоз. Діскератоз. Гранульоз. 

Спонгіоз. Акантоліз. Атрофічні зміни в епідермісі. 

Гіпертрофія епідермісу. Порушення 

2 

02.11. Гістопатологія дерми. 

Гіпертрофія. Атрофія. Запалення. 

2 

02.12. Анамнез, огляд, 

захворюванням. 

обстеження хворого зі шкірним 2 

02.13. Морфологічні елементи шкірних висипань та їх гістологічна 

суть 

2 

02.14. Принципи побудови дерматологічного діагнозу. 2 

02.15. Комплексна терапія шкірних захворювань. 2 

02.16. Загальна терапія шкірних захворювань. 2 

02.17. Гормональна терапія в дерматології. 2 

02.18. Зовнішнє лікування дерматозів 2 

02.19. Лікарські засоби, які застосовуються для зовнішнього 

лікування дерматозів. 

2 

02.20. Лікувальні засоби і форми їх застосування в косметологічній 

практиці. 

2 

02.21. Догляд за шкірою. 2 

02.22. Вікові зміни шкіри. Зморшки. Профілактика старечих змін 

шкіри обличчя і шиї. 

2 

02.23. Фізіотерапевтичні методи лікування в дерматології. 2 

02.24. Курортне лікування хворих дерматозами. 2 

02.25. Дієтотерапія при шкірних захворюваннях. 2 

02.26. Фітотерапія дерматозів. Рефлексотерапія шкірних хворіб. 2 

03. Неінфекційні захворювання шкіри. 80 

03.01. Дерматити та токсикодермії. 2 

03.02. Лікування дерматитів. Профілактика дерматитів. 2 

03.03. Експертиза працездатності при дерматитах і токсикодерміях. 2 

03.04. Професійні захворювання шкіри. 2 

03.05. Дерматози від впливу сенсибілізаторів. 2 

03.06. Медикаментозне ураження шкіри. 2 

03.07. Дерматологічні синдроми, викликані медикаментозною 

терапією. 

2 

03.08. Червоний вовчак. 2 

03.09. Дерматоміозит як клінічна форма ураження сполучної 

тканини. 

2 

03.10. Лікування та профілактика дерматоміозиту. 2 

03.11. Загальна характеристика склеродермії. 2 

03.12. Вогнищева склеродермія. Дифузна склеродермія. Системна 

склеродермія. 

2 

03.13. Профілактичні міроприємства при склеродермії. Експертиза 2 



 працездатності хворих склеродемією.  

03.14. Вузлуваті алергіди Гужеро-Дюппера. Алергічний артероліт 

шкіри Руїтера. Лейкопластичний генорагічний микробід 

Мішера-Шторка. Некротичний вузликовий дерматит Вертера- 

Дуемлінга. Поверхневий геморагічний васкуліт (шкірна форма 

пурпури Шенлейна-Геноха). 

2 

03.15. Кільцевидна телеангіектатична пурпура Майокі. Пігментний 

прогресивний дерматоз Шамберга. Ліхеноідний пурпурний 

пігментний дерматит Гужеро-Блюма. Охряно-жовтий дерматит 

Фавра і Ше. Екземоподібна пурпура Дугласа і 

Капетанакіса. Свербляча пурпура Левенталя. 

2 

03.16. Вузлуватий васкуліт Монтгомері і О’лірі. Гостра вузлувата 

ерітема. Хронічна вузлувата ерітема. Підгострий вузлуватий 

мігруючий гіпотерміт. Хвороба Вебера-Крісчена. 

2 

03.17. Лікування васкулітів. Профілактика васкулітів. Експертиза 

працездатності хворих васкулітами 

2 

03.18. Вроджена генералізована дисплазія ектодерми. 2 

03.19. Склеропойкілодермія вроджена рання (хвороба Ротмунда). 

Акродермія родинна Готтрона. Прогерія дітей карликова. 

2 

03.20. Прогерія дорослих. 2 

03.21. Стареча атрофія. Дифузна стареча еластома. Шкіра моряків. 

Ромбовидна шкіра шиї. 

2 

03.22. Атрофія плямиста ерітематозна Ядассона. Атрофія плямиста 

Швенненгера-Буцці. Атрофодермія Пасіні-Шеріні. Хронічний 

атрофічний акродерматоз. 

2 

03.23. Ідіопатична атрофія Поспелова. 2 

03.24. Блефарохалазіс КУТІС ЛЯКСА. Крауроз вульви. Крауроз 

статевого члену. Ліподистрофія локалізована. Ліпострофія 

прогресуюча. 

2 

03.25. Псевдоксантома еластична. Гіпереластична шкір (синдром 

Елерса-Данлоса). Колоїдна дистрофія дерми (колоїд міліум). 

2 

03.26. Вроджений набряк кінцівок. Пахідермоперіостоз. Слоновість 

набута. Слоновість вроджена. 

2 

03.27. Фізіологія та нервові механізми свербіння. Етіологія 

сверблячих дерматозів. Патогенез сверблячих дерматозів. 

2 

03.28. Класифікація. Шкірний свербіж. Строфулюс. Свербець 

дорослих. Вузлуватий свербець. Обмежений нейродерміт 

(лишай Відаля). 

2 

03.29. Сонячний свербець. Сонячна екзема. Сонячний дисгідроз. 

Сонячні червоні вугрі. Віспиноеидна гідроз. Фотодерматити 

медикаментозні та від косметичних засобів. Фотодерматити 

аліментарного походження. Професійні фотодерматози. 

2 

03.30. Вроджена порфірія. Пізня набута порфірія. 2 

03.31. Етіологія міхурчастих дерматозів. Патогенез міхурчастих 

дерматозів. Класифікація міхурчастих дерматозів. 

2 

03.32. Загальна характеристика дерматозів з явищами гіперкератозу. 2 

03.33. Загальна характеристика дисхромічних дерматозів. 2 

03.34. Діагностика. Визначення ступеню активиості. Прогноз. 

Клініка по віковим періодам. Клінічні форми. 

2 



03.35. Червоний висівковидний волосяний лишай Девержі. 

Етіологія та патогенез. Клініка та діагностика. Лікування 

червоного висівковидного волосяного лишаю. 

2 

03.36. Склероатрофічний лишай. 

Етіологія і патoгeнез. Клініка та діагностика. 

2 

03.37. Клініка псоріазу неускладненого за клінічними формами. 

Клініка псоріазу ускладненого. Псоріатичний артрит. 

Псоріатична вісцеропатія. Псорітичні ураження очей. 

2 

03.38. Каплевидний парапсоріаз. Діхеноідний парапсоріаз. 

Бляшечний парапсоріаз. Гострий вісповидний парапсоріаз. 

2 

03.39. Гіпертріхози. Гіпотріхози. Кружкове випадіння волосся. 

Дифузна алопеція. Вродженні гіпотріхози. Артифіціальні 

алопеції. Рубцеві алопеції. Симптоматичні гіпотріхози. 

Дистрофічні зміни стержня волосся. 

Обмінні ретикульози. Мастоцитоз. Дерматопатичний 

лімфаденіт. Саркоідоз. 

2 

03.40. Внутрішньодермальгий невус. Складний невус. Пограничний 

невус. Ювенільний невус. Блакитний неаус. Меланоз 

Дюбрейля. Меланома. 

 

04. Інфекційні та паразитарні хвороби 70 

04.01. Епідеміологія піодермій. Морфологія і біологія стрептококів. 

Морфологія і біологія стафілококів. Морфологія і біологія 

синегнійної палички. Патогенез піодермій. Класифікація 

піодермій. Патогістологічні зміни при піодерміях. 

2 

04.02. Остіофолікуліт. Фолікуліт та його відміни. Фурункул. 

Карбункул. Гідраденіт. Псевдофорункульоз. Епідемічна 

міхурниця новонароджених. Екфоліативний дерматит Ріттера. 

2 

04.03. Сікоз стафілококовий і його різновид. 2 

04.04. Хронічна виразково-вегетуюча піодермія. Хронічна 

абоцедуюча піодермія. Абоцедуючий і підриваючий фолікуліт 

голови. Хронічна виразкова піодермія. Піогенна гранульома. 

Панкроформа піодермія. Папульозний псевдосибліс 

2 

04.05. Основні специфічні методи лікування піодермій. Зовнішня 

терапія піодермій. Профілактика піодермій. Лікарсько-трудова 

експертиза при піодерміях. 

2 

04.06. Виразковий туберкульоз шкіри. Індуративний туберкульоз 

шкіри. Папулонекротичний туберкульоз шкіри. Ліхеноїдний 

туберкульоз шкіри. Міліарний дисемінований люпоїдний 

туберкульоз шкіри. 

2 

04.07. Організація боротьби з туберкульозом на Україні. 2 

04.08. Профілактика прокази. Експертиза працездатності хворих на 

проказу. Організація боротьби з проказою на Україні. 

2 

04.09. Гостра виразка вульви і синдром Бехчета. 2 

04.10. Вузлики доярок. Лікування вірусних захворювань шкіри. 

Профілактика вірусних захворювань шкіри. СНІД. 

2 

04.11. Фузоспірільоз. Токсоплазмоз. Принципи лікувально- 

профілактичних заходів при трепонематозах. 

2 

04.12. Атипові форми корости. Лікування корости. Профілактика 

корости. 

2 



04.13. Дерматози, які викликані іншими кліщами – паразитами 

людини. 

2 

04.14. Епідеміологія. Етіологія вошивості. Головна вошивість. 

Лобкова вошивість. Платяна вошивість. Лікування вошивості. 

Профілактика вошивості. 

2 

04.15. Поверхневі міази. Глибокі міази. Лікування та профілактика 

міазів. 

2 

04.16. Рішта, дранкульоз, філяріози, цистицеркози, анкілостомідози, 

шистоматози. Лікування і профілактика дерматозів, які 

викликані гельмінтами. 

2 

04.17. Рожевий лишай, відцентрова еритема, мігруюча еритема, 

ексудативна ерітема. 

2 

04.18. Медико-географічні фактори в епідеміології мікозів. Соціальні 

і побутові фактори. Морфофізіологічні особливості 

патогенних грибів. 

2 

04.19. Імунологічні реакції при мікозах. Загальний стан організму і 

мікози. Клінічна класифікація мікозів. 

2 

04.20. Мікроскопічна діагностика. Культуральна діагностика. 

Люмінісцентна діагнсотика. Імунологічні методи дослідження 

в мікології. Патоморфологічні зміни при мікозах. 

2 

04.21. Пьедра. Лікування кератомікозів. Профілактика кератомікозів. 2 

04.22. Діагностика дерматомікозів. Лікування дерматомікозів. 

Профілактика дерматомікозів. Експертиза працездатності 

хворих на дерматомікози. 

2 

04.23. Етіологія мікозів стоп. Епідеміологія мікозів стоп. Патогенез 

мікозів стоп. Епідермофітія мікозів стоп. Пахова епідермофітія. 

Рубромікоз. Діагностика мікозів стоп. 

Лікування мікозів стоп. Профілактика мікозів стоп. 

2 

04.24. Генералізований хронічний (гранулематозний)  кандидоз. 

Лікування кандидозу шкіри. Профілактика кандидозу. 

Експертиза працездатності хворих. 

2 

04.25. Етіологія і патогенез професійних мікозів. Епідеміологія 

професійних дерматозів. 

2 

04.26. Споротрихоз. Дисемінований споротрихоз. Вісцеральний 

споротрихоз. 

2 

04.27. Етіологія блаcтомікозу. Епідеміологія бластомікозу. Патогенез 

бластомікозу. Європейський бластомікоз Буссе-Бушке. 

Північно-американський бластомікоз. Лікування бластомікозу. 

Профілактика бластомікозу. Експертиза працездатності 

хворих бластомікозом. 

2 

04.28. Кокцидоз. Ріноспоридоз. Гістоплазмоз. Міцетома. 2 

04.29. Актиномікоз. Нокардіози. 2 

04.30. Еритразма. 2 

04.31. Паховий трихонокардіоз. 2 

04.32. Дерматози, які викликані гельмінтами. 2 

04.33. Лікування і профілактика дерматозів, які викликані 

гельмінтами. 

2 

04.34. Інфекційні еритеми. 

Рожевий лишай 

2 



04.35. Ексудативна еритема етіологія, патогенез, клініка діагностика 

та лікування . 

2 

05. Діагностика, лікування та профілактика сифілісу 22 

05.01. Історичні дані про сифіліс в давні часи, новітня історія вчення 

про сифіліс. Зарубіжна сифілідологія. Успіхи і досягнення 

вітчизняної сифілідології. 

2 

05.02. Морфологія. блідої трепонеми в світловому та електронному 

мікроскопі. Біологія блідої трепонеми. 

2 

05.03. Розповсюдження сифілісу серед окремих груп населення. 

Фактори, які сприяють розповсюдженню сифілісу. 

2 

05.04. Періодизація в протіканні сифілітичної інфекції. Класифікація 

сифілісу. Випадки не зараження. Можливість 

самовиліковування сифілісу. Випадки довготривалого 

безсимптомного перебігу сифілітичної інфекції. Імунологія 

сифілісу. Гістологія сифілідів. 

2 

05.05. Твердий шанкр (типові і атипові форми). Регіонарний 

склераденіт. Лімфангоїт 

2 

05.06. Сифілітична розеолоа. Папулезні сифіліди. Везикульозні 

сифіліди. Пустулезні сифіліди. Сифілітичне облисіння. 

Пігментний сифілід. 

2 

05.07. Горбикові сифіліди. Гумозні сифіліди. 2 

05.08. Методи дослідження на бліду трепонему. Серологічна 

діагностика сифілісу. Дослідження ліквору при сифілісі. 

2 

05.09. Препарати, які використовуються для лікування сифілісу. 

Схеми лікування сифілісу. Критерії виліковуваності і покази до 

зняття з обліку. Прогноз при сифілісі. 

2 

05.10. Експертиза працездатності при ранніх формах сифілісу. 

Експертиза працездатності при пізніх формах сифілісу. 

2 

05.11. Організація боротьби з сифілісом на Україні та за кордоном. 2 

06. Гонорея та негонорейні хвороби 

Сечостатевих органів 

24 

06.01. Епідеміологія гонореї. 

Етіологія гонореї. 

Загальна патологія гонореї. Методи діагностики гонореї. 

2 

06.02. Гонорея у чоловіків. 2 



06.03. Гонорея у жінок. 2 

06.04. Гонорея у дівчаток. 2 

06.05. Екстагенітальні форми гонореї. Дисемінована гонорейна 

інфекція. 

2 

06.06. Лікування гонореї . Профілактика гонореї. 2 

06.07. Негонорейні захворювання сечостатевих органів. 2 

06.08. Етіологія та патогенез негонорейних захворювань 

сечостатевих органів. 

2 

06.09. Діагностика негонорейних захворювань сечостатевих органів. 2 

06.10. Клініка негонорейних захворювань сечостатевих органів у 

дівчаток. 

2 

06.11. Клініка негонорейних захворювань сечостатевих органів у 

чоловіків та жінок. 

2 

06.12. Лікування і профілактика негонорейних захворювань 

сечостатевих органів. 

2 

07. Військова спеціальна підготовка 8 

07.01. Організація і тактика військово- медичної служби. 2 

07.02. Запобігання виникненню та розповсюдженню інфекційних 

захворювань серед особового складу військ. 

2 

07.03. Лікування та профілактика інфекційних захворювань серед 

військово службовців в умовах АТО. 

2 

07.04. Організація і своєчасне проведення заходів, щодо надання 

медичної допомоги та лікування поранених при опіках. 

2 

08. Етика і деонтологія в професійній діяльності лікаря. 8 

08.01. Значення  медичної  деонтології як основи взаємовідношень 

лікаря і хворого. 

2 

08.02. Етика і деонтологія лікаря-дерматовенеролога. 2 

08.03. Використання вимог лікарської деонтології в практиці лікаря- 

дерматовенеролога на лікарському прийомі, при відвідуванні 

на дому, при роботі в стаціонарі. 

2 

08.04. Лікарська етика і медична деонтологія та їх роль в наданні 

допомоги хворим шкірними і венеричними захворюваннями. 

2 

  Разом 268 

 
 

Тематичний план семінарських занять циклу інтернатура з фаху 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» 
 

№п/п Код 

курсу 

розділу 

 
та 

Назва теми Кількість 

годин 

Примітка 

 01. Основи соціальної гігієни і організації 

дерматовенерологічної служби. 

8  

1 01.01 Теоретичні основи соціальної гігієни і 

організації охорони здоров’я в Україні. 

2  

2 01.02. Наукові основи управління, економіки і 

планування охорони здоровя. 

2  

3 01.03. Основні принципи лікарсько-трудової 2  



  експертизи.   

4 01.04. Організація лікувально-профілактичної 

допомоги населенню. 

2  

 02. Загальні питання дерматології, принципи 

лікування шкірних захворювань. 

36  

5 02.01. Анатомія, гістологія і ембріологія шкіри. 2  

6 02.02. Вікові особливості шкіри (дитячої та старечої) 2  

7 02.03. Бартерна функція шкіри і механізми, що її 

забезпечують. Участь шкіри в обміні речовин. 

Терморегуляційна та секреторна функції 

шкіри. 

Шкіра як орган відчуття. 

2  

8 02.04. Участь шкіри в пігментному обміні. 

Депонуюча функція шкіри. 

2  

9 02.05. Функціональний стан шкіри в дитячому та 

старечому віці. 

2  

10 02.06. Функціональні 

дерматології. 

методи дослідження в 2  

11 02.07. Визначення функції сальних залоз та потових 

залоз. 

2  

12 02.08. Алергічні реакції сповільненого, негайного та 

змішаного типів. Аутоімунні процеси. 

Алергологічне обстеження. 

2  

13 02.09. Специфічна і неспецифічна 

гіпосенсибілізація. Органи імунологічної 

системи. Імунокомпетентні клітини. 

Імуноглобулін. 

2  

14 02.10. Загальна гістопатологія шкірних захворювань. 2  

15 02.11. Анамнез при захворюваннях шкіри. Огляд 

шкіри та слизових оболонок. Комплексне 

клінічне дослідження шкіри дерматологічних 

хворих (гратаж, пальпація, діаскопія). 

2  

16 02.12. Первинні морфологічні елементи. 2  

17 02.13. Вторинні морфологічні елементи. 2  

18 02.14. Клінічна характеристика морфологічних 

елементів. Поліморфізм істинний та хибний. 

Принципи побудови дерматологічного 

діагнозу. 

2  

19 02.15. Загальна терапія шкірних захворювань. 

Хіміотерапевтичні засоби.  Засоби, які 

впливають на процеси тканинного обміну 

(вітаміни, ферменти). Антимікробні, 

антипаразитарні засоби 

2  

20 02.16. Засоби активної імунізації. Седативні засоби. 

Цитостатичні засоби. Фотосенсибілізуючі 

засоби. Гіпосенсибілізуюча терапія та 

антигістамінні препарати. 

2  

21 02.17. Зовнішнє лікування дерматозів. 2  

22 02.18 Лікарські форми і способи їх застосування в 2  



  дерматології.   

 03. Неінфекційні захворювання шкіри. 68  

23 03.01. Дерматити та токсикодермії. Експертиза 

працездатності  при дерматитах і 

токсикодерміях. 

2  

24 03.02. Професійні захворювання шкіри. 2  

25 03.04. Дерматози від впливу сенсибілізаторів 2  

26 03.05. Медикаментозне ураження шкіри. 2  

27 03.06. Дерматологічні синдроми, викликані 

медикаментозною терапією. 

2  

28 03.07. Червоний вовчак. 2  

29 03.08. Дерматоміозит як клінічна форма ураження 

сполучної тканини. 

2  

30 03.09. Лікування та профілактика дерматоміозиту. 2  

31 03.10. Склеродермія. Загальна характеристика 

склеродермії. 

Класифікація. Етіологія та патогенез. Клініка. 

Лікування та профілактика склеродермії. 

2  

32 03.11. Васкуліти. 2  

33 03.12. Атрофії та гіпертрофії шкіри. Старечі атрофії 

та дистрофії. 

2  

34 03.13. Сверблячі дерматози. Фотодерматози. 2  

35 03.14. Загальна характеристика міхурчастих 

дерматозів. Міхурниця звичайна (вульгарна). 

Міхурниця вегетуюча. Листовидна міхурниця. 

Себорейна міхурниця. 

2  

36 03.15. Герпетиформний дерматоз Дюрінга. Герпес 

вагітних. Субкорнеальний пустульоз 

Снеддона-Уілкінсона. Бульозний епідермоліз. 

Лікування міхурчастих дерматозів і 

експертиза працездатності. 

2  

37 03.16. Гіперкератози. Дисхромічні дерматози. 2  

38 03.17. Екзематозні захворювання. Атопічний 

дерматит. 

2  

39 03.18. Ліхени. Червоний плескатий лишай. 2  

40 03.19. Псоріаз. Парапсоріаз. 2  

41 03.20. Ангіоневрози шкіри. 2  

42 03.21. Хейліти. 2  

43 03.22. Захворювання слизової оболонки порожнини 

рота. 

2  

44 03.23. Себорея. 2  

45 03.24. Рожеві вугрі. Рінофіма. 2  

46 03.25. Хвороби волосся. 2  

47 03.26. Лімфоми. 2  

48 03.27. Гемодермії. Ретикульози. 2  

49 03.28. Спадкові дерматози. 2  

50 03.29. Питання генетики венерології. 2  

51 03.30. Передрак шкіри і слизових оболонок. 2  

52 03.31. Облігатні передраки. 2  



  Факультативні передраки. Лікування та 

профілактика передракових захворювань. 

  

53 03.32. Пухлини   потових   залоз.   Пухлини  сальних 

залоз. Лікування та діагностика пухлин шкіри. 

2  

54 03.33. Ураження шкіри при захворюваннях 

внутрішніх органів. 

2  

55 03.34. Принципи діагностики уражень шкіри при 

захворюваннях внутрішніх органів та систем. 

2  

 04. Інфекційні та паразитарні хвороби 68  

56 04.01. Етіологія та патогенез піодермій. 

Класифікація піодермій. Патогістологічні 

зміни при піодерміях. 

2  

57 04.02. Гострі стафілодермії. 2  

58 04.03. Стрептодермії гострі. Стрептодермії хронічні. 2 

2 

 

59 04.04. Стрепто-стафілодерміі поверхневі. 2  

60 04.05. Атипові хронічні піодермії. Лікування та 

профілактика піодермій. 

2  

61 04.06. Загальна мікологія. Етіологія мікозів. 

Епідеміологія. 

2  

62 04.07. Діагностика дерматомікозів. 

Принципи лікування хворих мікозами. 

2  

63 04.08. Кератомікози. 2  

64 04.09. Дерматомікози. Експертиза працездатності 

хворих на дерматомікози. 

2  

65 04.10. Кандидози. 2  

66 04.11. Псевдомікози. 2  

67 04.12. Мікози глибокі. 2  

68 04.13. Туберкульоз шкіри. Проказа. 2  

69 04.14. Ураження шкіри при загальних інфекційних 

захворюваннях. 

2  

70 04.15. Вірусні захворювання шкіри. 

Звичайні бородавки. Плоскі бородавки 

2  

71 04.16. Гострокінцеві конділоми. Контагінозний 

молюск. Простий міхурцевий лишай. 

2  

72 04.17. Ураження шкіри при загальних вірусних 

інфекціях. 

Віспа натуральна. Віспа вітряна. 

2  

73 04.18. Протозоонози. Хвороба Боровського. 

Епідеміологія. Етіологія 

2  

74 04.19. Методи дослідження. Лікування шкірного 

лейшманіозу. Профілактика шкірного 

лейшманіозу. Експертиза працездатності. 

2  

75 04.20. Трепонематози. 

Фузоспірільоз. Токсоплазмоз 

2  

76 04.21. Лептоспіроз. 

Етіологія. Епідеміологія – типи вогнищ. 

Клінічна картина. 

2  

77 04.22. Дерматозоонози. Короста. 2  



  Епідеміологія корости. Морфологія корости. 

Патогенез корости. 

  

78 04.23. Неускладнена короста. Ускладнена короста. 

Короста у дітей. Кератотична короста 

(Норвежська). Короста викликана паразитами 

тварин. Атипові форми корости. 

2  

79 04.24. Лікування корости. Профілактика корости 2  

80 04.25. Дерматози, які викликані іншими кліщами – 

паразитами людини. 

2  

81 04.26. Вошивість. 2  

82 04.27. Дерматози, викликані укусами кровососних 

комах. 

2  

83 04.28. Поверхневі міази. 2  

84 04.29. Глибокі міази 2  

85 04.30. Дерматози, які викликані гельмінтами. 2  

86 04.31. Лікування і профілактика дерматозів, які 

викликані гельмінтами 

2  

87 04.32. Інфекційні еритеми. 

Рожевий лишай. 

2  

88 04.33. Відцентрова еритема, мігруюча еритема. 2  

89 04.34. Ексудативна еритема етіологія, патогенез, 

клініка діагностика та лікування . 

2  

 05. Діагностика, лікування та профілактика 

сифілісу 

16  

90 05.01. Історія сифілідології. Етіологія і патогенез 

сифілісу. Клініка сифілісу. 

Первинний сифіліс. 

Твердий шанкр (типові і атипові форми). 

Регіонарний склераденіт. Лімфангоїт. 

2  

91 05.02. Вторинний сифіліс. 

Сифілітична розеолоа. Папульозні сифіліди. 

Везикульозні сифіліди. Пустульозні сифіліди. 

Сифілітичне облисіння. Пігментний сифілід. 

2  

92 05.03. Третинний сифіліс. 

Горбикові сифіліди. Гумозні сифіліди 

2  

93 05.04. Прихований (скритий) сифіліс. Природжений 

сифіліс. 

2  

94 05.05. Сифіліс нервової системи. Сифіліс внутрішніх 

органів. 

Сифіліс кісток та суглобів. 

2  

95 05.06. Лабораторна діагностика сифілісу. 2  

96 05.07. Лікування та профілактика сифілісу. 2  

97 05.08. Венеричний лімфогранулематоз і донованоз. 2  

 06. Гонорея та негонорейні хвороби 

Сечостатевих органів 

24  

98 06.01. Епідеміологія гонореї. 

Етіологія гонореї. 

Загальна патологія гонореї. Методи 

діагностики гонореї. 

2  

99 06.02. Гонорея у чоловіків. 2  



100 06.03. Гонорея у жінок. 2  

101 06.04. Гонорея у дівчаток. 2  

102 06.05. Екстагенітальні форми гонореї. Дисемінована 

гонорейна інфекція. 

2  

103 06.06. Лікування гонореї . Профілактика гонореї. 2  

104 06.07. Негонорейні захворювання сечостатевих 

органів. 

2  

105 06.08. Етіологія та патогенез негонорейних 

захворювань сечостатевих органів. 

2  

106 06.09. Діагностика негонорейних захворювань 

сечостатевих органів. 

2  

107 06.10. Клініка негонорейних захворювань 

сечостатевих органів у дівчаток. 

2  

108 06.11. Клініка негонорейних захворювань 

сечостатевих органів у чоловіків та жінок. 

2  

109 06.12. Лікування і профілактика негонорейних 

захворювань сечостатевих органів. 

2  

 07. Військова спеціальна підготовка 8  

110 07.01. Організація і тактика військово- медичної 

служби. 

2  

111 07.02. Запобігання виникненню та розповсюдженню 

інфекційних захворювань серед особового 

складу військ. 

2  

112 07.03. Лікування та профілактика інфекційних 

захворювань серед військово службовців в 

умовах АТО. 

2  

113 07.04. Організація і своєчасне проведення заходів, 

щодо надання медичної допомоги та 

лікування поранених при опіках. 

2  

 08. Етика і деонтологія в професійній 

діяльності лікаря. 

8  

114 08.01. Значення медичної деонтології як основи 

взаємовідношень лікаря і хворого. 

2  

115 08.02. Етика і деонтологія лікаря- 

дерматовенеролога. 

2  

116 08.03. Використання вимог лікарської деонтології в 

практиці лікаря-дерматовенеролога на 

лікарському прийомі, при відвідуванні на 

дому, при роботі в стаціонарі. 

2  

117 08.04. Лікарська етика і медична деонтологія та їх 

роль в наданні допомоги хворим шкірними і 

венеричними захворюваннями. 

2  

 

 

118  Базовий контроль знань 2  

119  Підсумковий піврічний контроль знань 6  

120  Конференція 6  

121  Іспит 6  
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дос 

Перелік практичних навичок, якими повинен володіти лікар- 

дерматовенеролог після закінчення інтернатури. 

Назва маніпуляції Ступінь 

оволодіння 

Дерматологічне відділення 

Огляд шкірних покривів. +++ 

Діаскопія, пальпація, пошкрябування (граттаж). +++ 

Оцінка дермографізму. +++ 

Визначення больової та тактильної чутливості. +++ 

Виконання проби Бальзера. +++ 

Визначення симптому Нікольського. +++ 

Визначення симптому Ауспітца. +++ 

Читання рентгенограм. ++ 

Забір патологічного матеріалу для діагностики мікозів. +++ 

Люмінесцентна діагностика грибкових захворювань. +++ 

Дослідження на коростяний кліщ. +++ 

Дослідження на акантолітичні клітини. +++ 

Дослідження на LЕ-клітини. +++ 

Біопсія шкіри. ++ 

Методика застосування пов’язок, примочок, дерматологічних 

компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів, лаків, 

аерозолів. 

+++ 

Зрошування хлоретилом. +++ 

Електрокоагуляція. +++ 

Кріотерапія рідким азотом. +++ 

Проведення відлущування за Арієвичем. +++ 

Вилущування нігтьових пластинок. +++ 

Венерологічне відділення 

Пункція лімфатичних вузлів. ++ 

Взяття матеріалу та дослідження на бліду трепонему. 

Мікроскопічне 

лідження на бліду трепонему в темному полі зору. 

+++ 

Взяття матеріалу та дослідження на гонококи та трихомонади. 

Методики забарвлення препаратів для дослідження на гонококи 

та трихомонади. 

+++ 

Спинномозкова пункція (люмбальна). ++ 

Масаж передміхурової залози і сім’яних міхурців та 

дослідження їхнього 

секрету. 

+++ 

Бужування. +++ 

Катетеризація м’яким катетером. +++ 

Інстиляція уретри. +++ 

 



Видалення гострокінцевих кондилом електрокоагуляцією. +++ 

Передня уретроскопія. ++ 

Задня уретроскопія. ++ 

Вправлення парафімозу. +++ 

Лікування гострокінцевих кондилом подофіліном. +++ 
 

Додаток 3. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика лікаря-спеціаліста 

дерматовенеролога 

Лікар-дерматовенеролог повинен знати: 

- сучасні наукові уявлення щодо етіології і патогенезу шкірних та 

венеричних захворювань; 

- чинники, які сприяють розвитку цих захворювань; 

- класифікацію, клінічні прояви перебіг і можливі ускладнення; особливості 

деонтологічного підходу до обстеження хворих на шкірні та венеричні 

хвороби; 

- комплексну, патогенетично обґрунтовану терапію цих захворювань. 

Лікар-дерматовенеролог повинен вміти: 

- правильно, з точки зору деонтології, зібрати анамнез і провести 

обстеження хворого; 

- провести диференційний і сформулювали клінічний діагноз; 

- призначити хворому раціональну терапію; 

- виконати необхідні діагностичні і терапевтичні процедури; 

- дотримуватись принципів медичної етики і деонтології. 

Лікар-дерматовенеролог повинен володіти наступними маніпуляціями: 

- огляд шкірних покривів і слизових оболонок; 

- діаскопія, пальпація, зішкрябок; 

- визначення і оцінка дермографізму; 

- визначення больової і тактильної чутливості; 

- проведення проби Бальзера; 

- визначення симптому Нікольського; 

- визначення симптому Ауспітца; 

- визначення симптому яблучного желе та симптому Поспєлова; 



- читання рентгенограми; 

- взяття патологічного матеріалу при діагностиці мікозів; 

- люмінесцентна діагностика грибкових захворювань; 

- дослідження на коростяного кліща; 

- дослідження на акантолітичні клітини; 

- дослідження на LЕ-клітини; 

- біопсія шкіри; 

- пункція лімфатичних вузлів; 

- взяття матеріалу і дослідження на бліду трепонему; 

- взяття матеріалу і дослідження на гонококи і трихомонади; 

- методика застосування пов’язок, примочок, дерматологічних компресів, 

паст, збовтуваних сумішей, пластирів, аерозолів, лаків; 

- спинномозкова пункція; 

- зрошування хлоретилом; 

- електрокоагуляція; 

- кріотерапія рідким азотом; 

- проведення злущування за Арієвичем; 

- відшарування нігтьових пластинок; 

- бужування; 

- масаж передміхурової залози; 

- катетеризація м’яким катетером; 

- інстиляція уретри; 

- видалення гострокінцевих кондилом; 

- виписування рецептів; 

- заповнення санаторно-курортної карти. 
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Курс 01. Основи соціальної гігієни і організації дерматовенерологічної 

служби. 

Розділ . Теоретичні основи соціальної гігієни і організації охорони зоровя в 

Україні. 

Тема: Соціальна гігієна як наука і предмет викладання. 

Організм і середовище(довкілля), Біосоціальні аспекти здоровя і хвороби. 

Здоровя людини як соціальна вартість і суспільна категорія. 

Тема. Теоретичні основи охорони здоровя. Принципи організації охорони 

здоровя. Основні директивні документи, законодавчі акти в галузі охорони 

здоровя і перспективи розвитку. Характеристика стану здоровя населення і 

задачі охорони здоровя. Основніпроблеми диференціації і інтеграції в медицині 



і охороні здоровя. Основи законодавства в охороні здоровя і праці медичних 

працівників. 

Розділ . Наукові основи управління, економіки і планування охорони здоровя. 

Тема : Наукові основи управління охорони здоровя і наукової організації 

праці. 

Сучасні проблеми управління охони здоровя. Роль головного спеціаліста в 

сиситемі управління охорони здоровя. Автоматичні системи управління 

охороною здоровя. Основні фактори і принципи наукової організації праці і їх 

значення в охороні здоровя. 

Тема: Планування і економіка охорони здоровя. 

Методика визначення диференційованих нормативів необхідності 

населення в стаціонарній і поліклінічній допомозі. Економічна ефективність 

використання ліжкового фонду стаціонарів. Економічні аспекти діяльності 

дерматовенерологічних стаціонарів. 

Розділ. Санітарна статистика. 

Тема: Теорія санітарної статистики. 

Основні показники, методика, розрахунки, оцінка. Середні величини. 

Оцінка ймовірності показників. Графічне зображення. 

Тема: Демографічна статистика.Статистика охорони здоровя. 

Основні демографічні показники, які характкризують здоровя населення. 

Аналіз діяльності поліклініки, стаціонару. 

Розділ Основні принципи лікарсько-трудової експертизи. 

Тема: Значення експертизи працездатності. 

Визначення поняття експертизи працездатності. Значення експертизи 

працездатності в економіці країни. Різні види втрати працездатності і методика 

їх визначення. 

Розділ . Організація лікувально-профілактичної допомоги населенню. 

Тема: Організація позалікарняної медичної допомоги . 

Стан і шляхи розвитку позалікарняної медичної допомоги. Організація 

масових профілактичних оглядів. Організація диспансеризації населення і 

методика аналізу її якості. Особливості диспансеризації хворих шкірними і 

венеричними захворюваннями. 



Тема: Організація лікарняної допомоги. 

Сучасний стан і шляхи удосконалення лікарняної медичної допомоги. 

Рацональне використання ліжкового фонду. Міроприємства по скороченню 

обстеження хворих в стаціонарі. Організація консультативної допомоги в 

стаціонарах. Взаємозвязок в роботі поліклініки і стаціонару. 

Розділ . Санітарно-протиепідемічна робота в лікувально-профілактичних 

установах. 

Тема. Санітарно-гігієнічні і протиепідемічні міроприємства. 

Санітарно-епідеміологічний режим лікувально-профілактичних установ. 

Нормативні документи та організація їх виконання. 

Тема: Санітарна просвіта в діяльності лікувально-профілактичних 

установах іробота з громадкістю 

Мета, задачі принципи санітарної просвіти. Основні напрямки , форми, 

методи і засоби санітарної просвіти. Робота з санітарним активом. 

Тема. Санітарна просвіта в дерматовенерології. 

Організаційно-методична робота шкірно-венерологічних установ. 

Пропаганда медичних знань по профілактиці шкірних та венеричних хворіб. 

Форми санітарно-просвітньої роботи. 

Розділ . Медична психологія, етика і деонтологія лікаря-дерматовенеролога. 

Тема: Медична психологія в дерматовенерології. 

Основи медичної психології. Значення вчення про особистість для 

практичної медицини. Особливості перебігу психогенних захворювань. 

Особистість пацієнта і медичноо працівника в їх івзаємодії в лікувально- 

профілактичній роботі. Роль медичної психології в практичній роботі лікаря- 

дерматовенеролога. Психотерапія і її значення в дерматовенерологічній 

практиці. 

Тема: Етика і деонтологія лікаря-дерматовенеролога. 

Значення медичної деонтології як основи взаємовідношень лікаря і 

хворого. Лікарська етика і медична деонтологія та їх роль в наданні допомоги 

хворим шкірними і венеричними захворюваннями. Використання вимог 

лікарської деонтології в практиці лікаря-дерматовенеролога на лікарському 

прийомі, при відвідуванні на дому, при роботі в стаціонарі. 

Розділ. Основи організації дерматовенерологічної допомоги 



Тема. Історія розвитку дерматовенерології. 

Дерматовенерологія як самостійна медична дисципліна. Опис шкірних та 

венеричних хвороб в давнину. Формування вітчизняної дерматовенерологічної 

шкорли. Введення в спеціальність і сучасні проблеми дерматовенерології. 

Тема: Дерматовенерологічна допомога в Україні. 

Організація дерматовенеролгічної допомоги. Місце 

дерматовенерологічної допомоги в загальній системі охорони здоровя. Засади 

організації дерматовенерологічної допомоги. Структура дерматовенерологічної 

служби. Управління дерматовенерологічними установами. 

Тема: Організація роботи спеціалістів дерматовенерологів. 

Організація роботи головного спеціаліста МОЗ України, обласних 

відділів охорони здоровя. Робота міського та районного дерматовенеролога. 

Шкірно-венерологічні диспансери, відділеня, кабінети. Підготовка кадрів 

дерматовенерологів. Організація амбулаторної і стаціонарної допомоги хворим 

шкірними і венеричними хворобами. Організація дерматовенерологічної 

допомоги дітям. Обліково-звітна документація дерматовенерологічних установ 

і лікаря-дерматовенеролога. 

Тема: Організація боротьби з венеричними і заразними шкірними 

хворобами. 

Соціальноекономічне значення борротьби з венеричними і заразними 

шкірними хворобами. Законодавство по боротьбі з венеричними і заразними 

хворобами. Обовязковий облік венеричних і деяких шкірних хвороб. 

Диспансерні методи боротьби з венеричними і заоазними шкірними хворобами. 

Активне виявлення хворих венеричними і заразними шкірними хворобами. 

Виявлення джерел зараження.Контроль за лікуванням Обстеження контактів 

хворих венеричними і заразними шкірними хворобами. Штаб і міжвідомчі 

комісії по боротьбі з венеричними і заразними шкірними захворюваннями. 

Тема: Аналіз діяльності дерматовенерологічних установ. 

Аналіз діяльності шкірно-венерологічних диспансерів, відділень, кабінетів, 

Принципи складання статистичних звітів та пояснювальних записок по 

дерматовенерології. Показники ефективності роботи шкірно-венерологічних 

установ. Принципи визначення потреби населення в дерматовенерологічній 

допомозі. 

Тема: Лікарсько-трудова експертиза в дерматовенерології. 



Тимчасова втата працездатності при шкірних та венеричних хворобах. 

Порядок видачі листків непрацездатності. Облік та звітні документи. 

Організація роботи ЛКК. Стійка втрата працездатності при шкірних та 

венеричних захворюваннях. Покази і порядок напрввлення хворих на ЛТЕК. 

Військово-лікарська експертиза при шкірних і венеричних хворобах. Медичнна 

реабілітація хворих шкірними і венеричними хворобами. 

Курс 02. “3агальна дерматологія” 

 

 
Розділ . Анатомія, гістологія і ембріологія шкіри. 

Тема : Анатомія шкіри. 

Площа, вага, товщина шкіри. Шари шкіри. Судини і нерви шкіри, дермографізм. 

Додатки шкіри – волосся, сальні та потові залози, нігті. Рельєф шкіри. Колір 

шкіри. Топографічні особливості шкіри, тургор шкіри. 

Тема : Гістологія шкіри. 

Гістологія епідермісу. Гістологія дерми. Гістологія гіподерми. Гістологія нервів 

шкіри. Гістологія потових залоз. Гістологія сальних залоз. Гістологія волосся. 

Гістологія нігтів. 

Тема: Ембріологія шкіри. 

Ембріологія епідермісу. Ембріологія дерми. Ембріологія гіподерми. Ембріологія 

додатків. 

Тема: Вікові особливості шкіри. 

Анатомічні та гістологічні особливості шкіри дітей. Анатомічні та гістологічні 

особливості старечих змін шкіри. 

 

 

Розділ . Фізіологія шкіри у віковому аспекті. 

Тема: Бартерна функція шкіри і механізми, що її забезпечують. 

Захист від механічних впливів. Захист від висихання та втрати води. Захист від 

ультрафіолетового проміння. Захист від впливу хімічних речовин. Захист від 

мікробів. Захист від електричного струму. 



Тема : Участь шкіри в обміні речовин. 

Участь шкіри в водному обміні. Участь шкіри в мінеральному обміні. Участь 

шкіри в вуглеводному обміні. Участь шкіри в білковому обміні. Участь шкіри в 

жировому обміні. Участь шкіри в вітамінному обміні. Участь шкіри в 

пігментному обміні. Депонуюча функція шкіри. 

Тема : Терморегуляційна секреторна функції шкіри. 

Судинні шкірні реакції. Секреторна функція сальних та потових залоз. Активна 

реакція шкіри (рН). Фізіологічне лущення. Наробка медіаторів та інших 

біологічно-активних речовин в шкірі. Ферментативна функція шкіри. Тема : 

Тема. Шкіра як орган відчуттів. 

Шкіра як орган відчуття. Роль шкіри в рефлекторні діяльності організму. Вплив 

нервової системи на шкірні процеси. Роль шкіри при фізіотерапевтичних 

впливах. Всмоктування різноманітних речовин через шкіру. 

Тема: Вікові особливості функціонального стану шкіри. 

Функціональний стан шкіри в дитячому віці. Функціональний стан шкіри в 

старечому віці. 

Тема : Функціональні методи дослідження в дерматології. 

Визначення функції сальних залоз. Визначення функції потових залоз. 

Визначення фармакодинамічних судинних реакцій. 

 

 

 

 

 
 

Розділ . Алергія та імунітет. 

Тема: Сенсибілізація. 
 

Алергічні реакції сповільненого, негайного та змішаного типів. Аутоімунні 

процеси. Алергологічне обстеження. Специфічна і неспецифічна 

гіпосенсибілізація. 

Тема: Імунітет. 

Органи імунологічної системи. Імунокомпетентні клітини. Імуноглобулін. 

 

 
Розділ . Загальна гістопатологія шкірних захворювань. 



Тема: Гістопатологія епідермісу. 

Акантоз. Паракератоз. Гіперкератоз. Діскератоз. Гранульоз. Спонгіоз. Акантоліз. 

Атрофічні зміни в епідермісі. Гіпертрофія епідермісу. Порушення пігментації. 

Тема: Гістопатологія дерми. 

Гіпертрофія. Атрофія. Запалення. 

 

 
Розділ . Основи діагностики шкірних захворювань. 

Тема: Анамнез, огляд, обстеження хворого зі шкірним захворюванням. 

Анамнез при захворюваннях шкіри. Огляд шкіри та слизових оболонок. 

Комплексне клінічне дослідження шкіри дерматологічних хворих (гратаж, 

пальпація, діаскопія). Комплексне лабораторне обстеження дерматологічних 

хворих. 

Тема: Морфологічні елементи шкірних висипань та їх гістологічна суть. 

Первинні морфологічні елементи: пляма, вузлик (папуда), горбик, вузол, 

міхурець, міхур, пустула, пухир. Вторинні морфологічні елементи: ерозія, 

виразка, ссадно, тріщина, кірка, лусочка, рубець, вегетація, ліхенізація. Клінічна 

характеристика морфологічних елементів. Поліморфізм істинний та хибний. 

Тема: Принципи побудови дерматологічного діагнозу. 

Аналіз морфологічних елементів. Лабораторна діагностика. Диференціальний 

діагноз. 

 

 
Розділ . Принципи лікування шкірних захворювань. 

Тема: Комплексна терапія шкірних захворювань. 

Етіологічне лікування. Патогенетичне лікування. Симптоматичне лікування. 

Комбінована терапія. 

Тема: Загальна терапія шкірних захворювань. 

Хіміотерапевтичні засоби. Засоби, які впливають на процеси тканинного обміну 

(вітаміни, ферменти). Антимікробні, антипаразитарні засоби. Засоби активної 



імунізації. Седативні засоби. Цитостатичні засоби. Фотосенсибілізуючі засоби. 

Гіпосенсибілізуюча терапія і засоби. 

Тема: Гормональна терапія в дерматології. 

Використання кортикостероїдних гормонів. Використання анаболічних 

гормонів. Використання статевих гормонів. Застосування тіреоідину та інсуліну. 

 

 
Тема: Зовнішнє лікування дерматозів. 

Лікарські форми і способи їх застосування в дерматології. Способи (примочки, 

дерматологічний компрес, комперсійно-мазевий метод). Форми: пудри, 

бовтанки, креми, емульсії, пасти, мазі, лаки, клеї, пластирі. 

Тема: Лікарські засоби, які застосовуються для зовнішнього лікування 

дерматозів. 

Засоби очищення шкіри. Антисептичні засоби. Анілінові барвники. 

Антипаразитарні засоби. Кератопластичні засоби. Кератолітичні засоби. Засоби, 

що заспокоюють свербіння. Депігментуючі і посилюючі пігментацію шкіри 

засоби. В’яжучі засоби. Фотозахисні засоби. Розсмоктуючі засоби. 

Тема: Лікувальні засоби і форми їх застосування в косметологічній 

практиці. 

Маски, техніка використання, покази, протипокази. Маски пом’якшуючі. 

В’яжучі маски. Відлущуючі маски. Тонізуючі маски. Висушуючі маски. 

відбілюючі маски. Парафінові маски. Парафінові ванни. Очищення обличчя. 

Повільне лущення. Глибоке лущення. 

Тема: Догляд за шкірою. 

Гігієнічний догляд за нормальною шкірою обличчя. Гігієнічний догляд за сухою 

шкірою обличчя. Гігієнічний догляд за жирною шкірою обличчя Гігієнічний 

догляд за комбінованою шкірою обличчя. Догляд за губами. Догляд за шкірою 

шиї. Одутлуватість та набряк шкіри. Опущення та в’ялість м’язів обличчя. 

Подвійне підпоріддя. Догляд за шкірою рук. Догляд за шкірою ніг. Вікові зміни 

шкіри. Зморшки. Профілактика старечих змін шкіри обличчя і шиї. 

Тема: Фізіотерапевтичні методи лікування в дерматології. 

Гальванізація. Електрофорез медикаментів. Індуктотермія. Діатермія. 

Діатермокоагуляція. УВЧ. Ікрохвильова терапія. Діадинамічні токи. 

Дарсонвалізація. Франклінізація. Аероіонізація. Світлолікування. Лазери в 



дерматології. Фотохіміотерапія (ПУВА). Магнітотерапія. Водолікування. 

Поліди. Парафінотерапія. Озекеритотерапія. Кріотерапія. Кріодиструкція. 

Лікувальна фізкультура. Масаж в лікуванні дерматозів, масаж в косметології. 

Ультразвук. Рентгенотерапія в дерматології (промені Рентгена, промені Букка, 

радіоактивні ізотопи). 

Тема : Курортне лікування хворих дерматозами. 

Загальні покази до курортної терапії хворих дерматозами. Протипокази до 

курортної терапії, обумовлені дерматозами. Санаторно-курортний відбір хворих 

дерматозами. Обстеження хворих, направлених на санаторно-курортне 

лікування. Покази до вибору основного профілю курорту. Покази до 

направлення хворих на кліматичні курорти. Покази до направлення і лікування 

хворих на бальнеологічних курортах. Покази до направлення і лікування на 

грязевих курортах. Покази до направлення і лікування на курортах з лікувальною 

нафтою. Бальнеологічні реакції у хворих дерматозами. Оцінка ефективності 

курортної терапії. 

Тема: Дієтотерапія при шкірних захворюваннях. 

Загальні засади дієтотерапії в дерматології. Гіпосенсибілізуюча дієта. 

Дієтотерапія при алергічних захворюваннях, псоріазі, нейродерміті, хронічній 

піодермії, себореї, васкулітах, сверблячих дерматозах. 

Тема : Фітотерапія дерматозів. 

Класифікація лікарських рослин, які використовуються в лікуванні дерматозів. 

Покази до фітотерапії в дерматології. Форми і методи лікування дерматозів 

лікарськими рослинами. 

Тема: Рефлексотерапія шкірних хвороб. 

Фізіологічне обгрунтування рефлексотерапії. Техніка і методика 

рефлексотерапії. Рефлексотерапія хронічних дерматозів. 

 

 
Курс 03. Неінфекційні захворювання шкіри. 

Розділ . Дерматити та токсикодермії. 
 

Тема: Дерматити. 

Етіологія і патогенез дерматитів. Облігатні та факультативні подразники. 

Артифініальні дерматити. Алергічні дерматити. 

Тема: Клініка дерматитів. 



Дегматити від механічних факторів. Дерматити від термічних факторів. Опіки. 

Відмороження. Сонячний дерматит. Дерматити від іонізуючої радіації. Гострі 

променеві дерматити. Хронічні променеві дерматити. Ураження шкіри 

електричним струмом. Дерматити від рослин і трав. 

Тема: Дерматити від хімічних факторів. 

Ураження шкіри облігатними подразниками. Дерматити від факультативних 

подразників. 

Тема: Лікування та профілактика дерматитів. 

Лікування дерматитів. Профілактика дерматитів. 

Тема: Токсикодермії. 

Етіологія і патогенез токсикодермії. Клініка гострих та хронічних 

токсикодермій. Лікування токсикодермії. Профілактика токсикодермії. 

Тема: Експертиза працездатності при дерматитах і токсикодерміях. 

Експертиза працездатності при дерматитах. Експертиза працездатності при 

алергічних дерматитах і токсикодерміях. 

 

 
Розділ . Професійні захворювання шкіри. 

Тема: Професійні дерматози. 

Зміст поняття професійні захворювання шкіри. Розповсюдженість професійних 

дерматозів. Етіологія професійних дерматозів. Класифікація хімічних речовин 

по їх дії на шкіру. Алергія в клініці професійних дерматозів. Патогенез 

професійних алергічних захворювань, шкіри. Експериментальний алергічний 

контактний дерматит. Принципи клінічної діагностики професійних дерматозів. 

Лабораторні дослідження при професійних дерматозах. Шкірні проби. 

Професійні стигми. 

Тема: Класифікація професійних дерматозів. 

Дерматози від впливу первинних облігатних подразників шкіри. Дерматози від 

впливу первинних факультативних подразників шкіри. 

Тема : Дерматози від впливу сенсибілізаторів. 



Дерматози від полімерів. Дерматози від солей важких металів. Дерматози від 

медикаментів. Дерматози від формаліну. Дерматози від скіпідару. Дерматози від 

аміно- і нітросполук. Дерматози від інсектицидів. Дерматози від інших хімічних 

сполук. 

Тема: Професійні дерматози інфекційного і паразитарного походження. 

Професійні мікози. Ерізіпелоід. Інші професійні дерматози індукційного та 

паразитарного походження. 

Тема: Професійні дерматози від впливу фізичних факторів. 

Професійні дерматози від впливу механічних факторів. Професійні дерматози 

від впливу термічних факторів. Професійні променеві ураження шкіри. 

Професійні ураження шкіри електричним струмом. 

Тема: Лікування і профілактика професійних захворювань шкіри. 

Лікування професійних захворювань шкіри. Законодавчі та нормативні 

документи по діагностиці та реєстрації професійних захворювань, профілактика 

професійних дерматозів. Організація боротьби з професійними дерматозами на 

Україні. 

 

 
Розділ . Медикаментозне ураження шкіри. 

Тема: Етіологія та патогенез медикаментозних уражень шкіри. 

Частота медикаментозних уражень шкіри. Біологічна невідповідність 

медикаментозних засобів з клітинами і тканинними субстратами, порушення 

кислотної мантії шкіри. Пригнічення медикаментами клітинної реактивності 

шкіри: пригнічення протеїнового синтезу, утворення антитіл, ензимних систем. 

Сенсибілізація до медикаментів. Пошкодження структурних елементів шкіри, 

аутосенсибілізація. Суперінфекція. Хроніфікація інфекції. Резистентність до 

медикаментів. Активування медикаментами генетичних дефектів. Вплив 

медикаментів на мітотичну активність клітин. Ураження шкіри внаслідок 

виділення медикаментів через залози і сальні протоки волосяних фолікулів. 

Ураження шкіри внаслідок невідповідності між дозою медикаменту та 

індивідуальною чутливістю. Зниження порогу чутливості, обумовлене 

генетично. Зниження порогу чутливості до медикаментів внаслідок порушення 

абсорбції, проміжного обміну і виведення медикаменту з організму. Ураження 

шкіри внаслідок кумуляції медикаментів. Ураження шкіри в результаті 

фотосенсибілізуючого впливу медикаментів. 

Тема: Клінічні симптоми пов’язані з медикаментозною терапією. 



Свербіння. Ерітема. Кропив’янка. Набряк Квінке. Фіксована медикаментозна 

ерітема. Анафілактичний шок. Бульозні зміни шкіри. Пустульозні зміни шкіри. 

Скарлатиноформне висипання. Кіроподібне висипання. Пурпура. Еритродермія. 

Гіперкератози. Дисхромії. Атрофії шкіри. Виразки шкіри. Вузликові зміни 

шкіри. 

Тема: Дерматологічні синдроми, викликані медикаментозною терапією. 

Синдром системного червового вовчаку. Синдром Стивенса- Джонсона. 

Токсичний синдром обпеченої шкіри (синдром Лаєлла). Вазомоторний синдром. 

Медикаментозні ураження додатків шкіри. Медикаментозні ураження слизових 

оболонок. Порушення слинної секреції, викликані медикаментами. 

Тема: Ураження шкіри внаслідок місцевого застосування медикаментів. 

Контактний медикаментозний дерматит. Медикаментозні гранульоми шкіри. 

Ураження шкіри внаслідок внутрішкірного та внутрім’язевого введення 

медикаментів. 

Тема: Причини медикаментозних уражень шкіри і особливості викликаних 

ними уражень. 

Антибіотики. Сульфаніламіди. Транквілізатори. Туберкулостатичні препарати. 

Бром, йод, хлор. Антигісгамінні препарати. Цитостатичні та імунодепресивні 

препарати. Гормональні препарати. Вітаміни. Сироватки та вакцини. 

Контрацептиви. Ураження шкіри викликане застосуванням косметичних засобів. 

Тема: Діагностика і лікування медикаментозних уражень шкіри. 

Діагностика медикаментозних екзантем. Лікування медикаментозних екзантем. 

Профілактика медикаментозних екзантем. 

 

 
Розділ . Червоний вовчак. 

Тема: Загальна характеристика ерітематозу. 

Етіологія та патогенез червоного вовчака. Класифікація червоного вовчака. 

 
Тема: Клініка червоного вовчака. 

Дискоідна форма червоного вовчака. Десимінований червоний вовчак. 

Віжцентрова ерітема. Системний червоний вовчак. Ураження шкіри при 

системному червоному вовчаку. Ураження внутрішніх органів при системному 

червоному вовчаку. 



Тема: Лікування та профілактика червоного вовчака. 

Лікування дискоідних та проміжних форм червоного вовчака. Лікування 

системної форми червоного вовчака. Профілактичні міроприємства при 

червоному вовчаку, експертиза працездатності хворих червоним вовчаком. 

 

 
Розділ . Дерматоміозит. 

Тема: Дерматоміозит як клінічна форма ураження сполучної тканини 

Етіологія і патогенез дерматоміозиту. Клініка дерматоміозиту. Ураження шкіри 

при дерматоміозиті. Ураження внутрішніх органів при дерматоміозиті. 

Тема: Лікування та профілактика дерматоміозиту. 

Лікування дерматоміозиту. Профілактичн міроприємства при дерматоміозиті. 

Експертиза працездатності хворих дерматоміозитом. 

 

 
Розділ . Склеродермія. 

Тема: Загальна характеристика склеродермії. 

Класифікація. Етіологія та патогенез. 

Тема: Клініка склеродермії. 

Вогнищева склеродермія. Дифузна склеродермія. Системна склеродермія. 

Ураження шкіри при системній склеродермії. Системна склеродермія. Ураження 

внутрішніх органів при системній склеродермії. 

Тема: Лікування та профілактика склеродермії. 

Лікування вогнищевої та дифузної склеродермії. Лікування системної 

склеродермії. Профілактичні міроприємства при склеродермії. Експертиза 

працездатності хворих оклеродемією. 

 

 
Розділ . Васкуліти. 

Тема: Етіологія та патогенез васкулітів. 

Зміст поняття “васкуліти”. Класифікація. Етіологія та патогенез. 

Тема: Клініка алергічних васкулітів. 



Загальна симптоматика васкулітів. Діагностика васкулітів клінічна та 

лабораторна. 

Тема: Поверхневі гострі васкуліти. 

 
Вузлуваті алергіди Гужеро-Дюппера. Алергічний артероліт шкіри Руїтера. 

Лейкопластичний генорагічний микробід Мішера-Шторка. Некротичний 

вузликовий дерматит Вертера-Дуемлінга. Поверхневий геморагічний васкуліт 

(шкірна форма пурпури Шенлейна-Геноха). 

Тема: Хронічні капілярити шкіри. 

Кільцевидна телеангіектатична пурпура Майокі. Пігментний прогресивний 

дерматоз Шамберга. Ліхеноідний пурпурний пігментний дерматит Гужеро- 

Блюма. Охряно-жовтий дерматит Фавра і Ше. Екземоподібна пурпура Дугласа і 

Капетанакіса. Свербляча пурпура Левенталя. 

Тема: Вузликовий періартеріїт і близькі до нього захворювання. 

Шкірна форма вузликового періартеріїту. Надчутливий ангіїт Ціка. Алергічний 

гранулематоз Страусса. Гранулематозний панваскуліт Руїтера. Алергічний 

артеріоліт Гаркаві. Злоякісний папульоз Дегоса. Синдром Вегенера. 

Тема: Алергічні вузлуваті васкуліти гіподерми. 

Вузлуватий васкуліт Монтгомері і О’лірі. Гостра вузлувата ерітема. Хронічна 

вузлувата ерітема. Підгострий вузлуватий мігруючий гіпотерміт. Хвороба 

Вебера-Крісчена. 

Тема: Лікування та профілактика васкулітів. 

Лікування васкулітів. Профілактика васкулітів. Експертиза працездатності 

хворих васкулітами. 

 

 
Розділ . Атрофії та гіпертрофії шкіри. 

Тема: Вроджена загальна атрофія. 

Вроджена генералізована дисплазія ектодерми. 

Тема: Ранні форми синдромів передчасного старіння. 

Склеропойкілодермія вроджена рання (хвороба Ротмунда). Акродермія родинна 

Готтрона. Прогерія дітей карликова. 

Тема:Пізні форми синдромів передчасного старіння. 



Прогерія дорослих. 

Тема : Вроджена локалізовані аплазії та гіпоплазії. 

Вроджений дефект шкіри черепа. Атрофія шкіри хробаковидна. Атрофія шкіри 

та слизових у хворих гіпохромною анемією та гіпоацидним гастритом. 

Тема: Старечі атрофії та дистрофії. 

Стареча атрофія. Дифузна стареча еластома. Шкіра моряків. Ромбовидна шкіра 

шиї. 

Тема: Атрофії шкіри, які викликані механічними, фізичними та хімічними 

агентами. 

Тема: Постзапальні атрофії. 

Атрофія плямиста ерітематозна Ядассона. Атрофія плямиста Швенненгера- 

Буцці. Атрофодермія Пасіні-Шеріні. Хронічний атрофічний акродерматоз. 

Тема: Атрофії незапальні набуті. 

Ідіопатична атрофія Поспелова. 

Тема: Трофоневротичні атрофії. 

Геміатрофія обличчя. Атрофія шкіри невротична. 

Тема: Абіотрофічні дерматози. 

Блефарохалазіс КУТІС ЛЯКСА. Крауроз вульви. Крауроз статевого члену. 

Ліподистрофія локалізована. Ліпострофія прогресуюча. 

Тема: Вторинна атрофія шкіри. 

Рубцева ерітема брів і обличчя. 

Тема: Пойкілодермія. 

Тема: Інші дистрофії шкіри. 

Псевдоксантома еластична. Гіпереластична шкір (синдром Елерса-Данлоса). 

Колоїдна дистрофія дерми (колоїд міліум). 

Тема: Принципи лікування атрофій шкіри. 

Тема: Гіпертрофія шкіри. 

Вроджений набряк кінцівок. Пахідермоперіостоз. Слоновість набута. 

Слоновість вроджена. 



Тема: Склеродермоподібні захворювання. 

Синдром Вернера. Склередема дорослих Бушке. Склерема новонароджених. 

Некроз підшкірної жирової клітковини новонароджених. Холодове ущільнення 

підшкірної жирової клітковини новонароджених. Хронічний набряк статевих 

органів новонароджених. Лікування і профілактика склеродерматоподібних 

захворювань. 

 

 
Розділ . Сверблячі дерматози. 

Тема: Етіологія та патогенез сверблячих дерматозів. 

Фізіологія та нервові механізми свербіння. Етіологія сверблячих дерматозів. 

Патогенез сверблячих дерматозів. 

Тема: Класифікація та клініка сверблячих дерматозів. 

Класифікація. Шкірний свербіж. Строфулюс. Свербець дорослих. Вузлуватий 

свербець. Обмежений нейродерміт (лишай Відаля). 

Тема: Лікування та профілактика сверблячих дерматозів. 

Лікування сверблячих дерматозів. Профілактика сверблячих дерматозів. 

Експертиза працездатності хворих сверблячими дерматозами. 

 

 
Розділ . Фотодерматози. 

Тема: Етіологія та патогенез фотодерматозів. 

 
Етіологія фотодерматозів. Патогенез фотодерматозів. Фізіологія  порфіринового 

обміну і патогенез порфіринової хвороби. Класифікація фотодерматозів. 

Тема: Клініка фотодерматозів. 

Сонячний свербець. Сонячна екзема. Сонячний дисгідроз. Сонячні червоні вугрі. 

Віспиноеидна гідроз. Фотодерматити медикаментозні та від косметичних 

засобів. Фотодерматити аліментарного походження. Професійні фотодерматози.  

Тема: Клініка порфіринової хвороби. 



Вроджена порфірія. Пізня набута порфірія. 

Тема: Лікування та профілактика. 

Лікування та профілактика фотодерматозів. Лікування та профілактика 

порфіринової хвороби. Експертиза працездатності при фотодерматозах і 

порфіриновій хворобі. 

 
 

Розділ . Міхурчасті дерматози. 

Тема: Загальна характеристика міхур частих дерматозів. 

 
Етіологія міхурчастих дерматозів. Патогенез міхурчастих дерматозів. 

Класифікація міхурчастих дерматозів. 

Тема: Клініка міхурчастих дерматозів. 
 

Міхурниця звичайна (вульгарна). Міхурниця вегетуюча. Листовидна 

міхурниця. Себорейна міхурниця. Бразильська міхурниця. Цитологічна 

діагностика. Лікування акантолітичної міхурниці. Добрякісна хронічна родинна 

міхурниця Гужеро-Хейлі-Хейлі. Бульозний пемфігоїд Левера. Доброякісний 

пемфігоїд слизових оболонок Пашкова-Шеклакова. Сінехіально-атрофуючий 

бульозний дерматит Лотра-Жакоба. Герпетіформний дерматоз Дюрінга. Герпес 

вагітних. Субкорнеальний пустульоз Снеддона-Уілкінсона. Бульозний 

епідермоліз. 

Тема: Лікування міхурчастих дерматозів і експертиза працездатності. 

Лікування міхурчастих дерматозів. Експертиза працездатності хворих на 

міхурчасті дерматози. 

 

 
Розділ . Гіперкератози. 

Тема: Загальна характеристика дерматозів з явищами гіперкератозу. 

Етіологія і патогенез гіперкератозів. Класифікація гіперкератозів. 

Тема: Клініка гіперкератозів. 

Іхтіозіформні генодерматози. Волосяний лишай. Кератодермії долоней і підошв. 

Порокератоз Мібелі. Конгенітальн полікератози Турена. Верукозна 

епідермодисплазія Левандовского-Лютца. Веруциформний акрокератоз Гопфа. 



Тема: Принципи лікування і профілактики гіперкератозів і експертиза 

працездатності при гіперкератозах. 

 

 
Розділ . Дисхромічні дерматози. 

Тема:Загальна характеристика дисхромічних дерматозів. 

Біохімія меланогенезу. Етіологія і патогенез дисхромічних дерматозів та їх 

класифікація. 

Тема: Меланодермії. 

Генералізована меланодермія. Обмежена меланодермія. Токсична 

меланодермія. 

Тема: Ахромії. 

Альбінізм. Вітіліго. Професійні лейкодерми. 

Тема: Відкладення в шкірі. 

 
Відкладення в шкірі медикаментів (срібла, золота, вісмуту, каротину). 

Татуювання. 

Тема: Пігментно-сосочкова дистрофія. 

Доброякісна форма. Злоякісна форма. 

Тема: Принципи лікування і профілактика дисхромічних дерматозів. 

 

 
Розділ . Екзематозні захворювання. 

Тема: Екзема. 

Етіологія. Патогенез. Класифікація.. Клініка. Діагностика. Лікування. 

Профілактика. Експертиза працездатності хворих на екзему. 

Тема: Атопічний дерматит. 

 
Поняття про атопічний діатез. Етіологія атопічного дерматиту. Імунологічні 

порушення. Теорія блокади бета-адренергічних рецепторів. Порушення нервової 

системі. 

Тема: Перебіг та вікові періоди атопічного дерматиту. 



Клініка по віковим періодам. Клінічні форми. Діагностика. Визначення ступеню 

активиості. Прогноз. 

Тема: Лікування та профілактика атопічного дерматиту. 

Лікування атопічного дерматиту. Профілактика атопічного дерматиту. Медико- 

генетичний прогноз. Експертиза працездатності хворин на атопічний дерматит. 

Розділ . Ліхени. 

Тема: Червоний плескатий лишай. 

Етіологія і патогенез червоного плескатого лишаю. Клініка червоного 

плескатого лишаю. Діагностика червоного плескатого лишаю. Лікування 

червоного плескатого лишаю. 

Тема: Блискучий лишай. 

Етіологія і патогенез блискучого лишаю. Лікування блискучого лишаю. 

Тема: Червоний висівковидний волосяний лишай Девержі. 

Етіологія та патогенез. Клініка та діагностика. Лікування червоного 

висівковидного волосяного лишаю. 

Тема: Склероатрофічний лишай. 

Етіологія і патoгeнез. Клініка та діагностика. 

 

 
Розділ . Псоріаз. 

Тема: Загальна характеристика псоріатичної хвороби. 

Етіологія і патогенез псоріазу. Генетика псоріазу. Епідеміологія псоріазу. 

Тема: Клініка псоріазу. 

Клініка псоріазу неускладненого за клінічними формами. Клініка псоріазу 

ускладненого. Псоріатичний артрит. Псоріатична вісцеропатія. Псорітичні 

ураження очей. 

Тема: Діагностика і лікування псоріазу. 

Визначення ступеню активності процесу. Лікування неускладнених форм. 

Лікування ускладнених форм. Лікування псоріатичного артриту. Курортна 



терапія. Профілактика. Експертиза працездатності хворих на псоріаз. 

 

 

 
Розділ . Парапсоріази. 

Тема: Класифікація і клініка. 

Каплевидний парапсоріаз. Діхеноідний парапсоріаз. Бляшечний парапсоріаз. 

Гострий вісповидний парапсоріаз. 

Тема: Діагностика і лікування парапсоріазів. 

Діагностика. Лікування. Експертиза працездатності хворих на парапсоріаз. 

 
 

 
Розділ . Ангіоневрози шкіри. 

Тема: Етіологія та патогенез. 

Тема: Класифікація та клініка. 

Класифікація. Еритромелалгія. Симетричний еритроціаноз шкіри. Озноблення 

Ліведо. 

Тема: Лікування та профілактика ангіоневрозів шкіри. 

Лікування, профілактика. Експертиза працездатності при ангіоневрозах. 

 

 

 
Розділ . Захворювання слизових оболонок і червоної лямівки уст. 

Тема: Хейліти. 

Етіологія і патогенез хейлітів. Класифікація хейлітів. Клініка хейлітів. Лікування 

та профілактика хейлітів. Захворювання язика. Етіологія і патогенез захворювань 

язика. Синдром Мелькересона-Розенталя. Глосіти. Лікування та профілактика 

захворювань язика. 

Тема: Захворювання слизової оболонки порожнини рота. 

Лейкоплакія та лейкокератоз. Кісти. Афти. Лікування і профілактика 

захворювань слизової оболонки рота. 



Розділ . Хвороби сальних залоз. 

Тема: Себорея. 
 

Етіологія і патогенез. Клініка себореї і вульгарних вугрів. Лікування. 

Тема: Рожеві вугрі. 

Етіологія і патогенез. Клініка і лікування. Себорейний дерматит і його 

лікування. 

Тема: Рінофіма. 

 
Етіологія і патогенез. Клініка і лікування. 

 

 
Розділ . Хвороби волосся. 

Тема: Загальна характеристика уражень волосся. 

Анатомічні та фізіологічні особливості. Класифікація хвороб волосся. Патогенез 

хвороб волосся. 

Тема: Клініка хворіб волосся. 

 
Гіпертріхози. Гіпотріхози. Кружкове випадіння волосся. Дифузна алопеція. 

Вродженні гіпотріхози. Артифіціальні алопеції. Рубцеві алопеції. 

Симптоматичні гіпотріхози. Дистрофічні зміни стержня волосся. 

Тема: Діагностика і лікування хворіб волосся. 

Мікроскопічні зміни стержня волосся. Лікування захворювань волоося. 

Профілактика хвороб волосся. 

Розділ . Лімфоми (гемодермії та ретикульози). 

 

 
Тема: Визначення понять “лімфоми”, “гемодермії”, “ретикульози”. 

Схема кровотворення. Загальні дані про лейкози та ретикульози. Загальні дані 

про гемодермії та ретикульози шкіри. 

Тема: Гемодермії. 



Специфічні та неспецифічні гемодермії. Гемодермії при гострому лейкозі. 

Гемодерміі при мієлолейкозі. Гемодерміі при лімфолейкозі. Лікування 

гемодермій. 

Тема: Ретикульози. 

Первиний ретикульоз шкіри. Грибовидний мікоз. Лімфогрануломатоз. 

Ангіофібробластозний ретикульоз. Лікування ретикульозів. 

Тема: Реактивні ретикулярні гіперплазії. 

Обмінні ретикульози. Мастоцитоз. Дерматопатичний лімфаденіт. Саркоідоз.  

 

 

 
Розділ . Спадкові дерматози. 

Тема: Загальні відомості по медичній генетиці. 

Матеріальні основи спадковості. Поняття про “ген”. Хромосомний апарат. Типи 
 

наслідування. Мутагенні фактори. Генні мутації. Хромосомні аберації. 

Профілактика генетично обумовлених порушень. Медико-генетичні 

консультації.    

 
Тема: Спадкові дерматози. 

Класифікація генетично обумовлених уражень шкіри. Диспластичні спадкові 

хвороби шкіри, патогенез, симптоматика. Факоматози. Дисметаболічні 

генодерматози. Дермадроми при спадкових хворобах. Хвороби спадкової 

схильності. Загальні принципи діагностики. Загальні принципи лікування. 

Медико-генетичний прогноз. Косметологічна корекція. 

Тема: Питання генетики венерології. 

Генетично обумовлені порушення імунітету. Генетична схильність 

серорезистентних та пізніх форм сифилісу, ураження нервової системи та 

серцево-судинної системи. Генетично обумовлені порушення формування 

статевого апарату. Хромосомні хвороби. Діагностика хромосомних хвороб і 

спадкових порушень статевого апарату, загальні принципи профілактики та 

лікування. 



Розділ . Передрак шкіри і слизових оболонок. 

Тема: Передраки з невиясненнею етіологією. 

Дерматоз шліри Боуена. Старечий кератоз. Шкірний ріг. 

 
Тема: Професійні передраки. 

Професійні раки, викликані миш’яком, вуглеводнями, хімічними 

канцерогенами. Передраки, викликані проникаючими і непроникаючими 

випромінюваннями. 

Тема: Фонові передраки на грунті наслідків механічної і термічної травм 

та попередніх дерматозів. 

Тема: Вірусні передраки. Кератоакантома. 

Тема: Облігатні передраки. 

Еритроплазія Кейра. Передрак червоної лямівки уст та слизової оболонки роту. 

Тема: Факультативні передраки. 

Лейкоплакія. Лейкокератоз. Папіломатоз слизової рота. Хронічні виразки 

слизової рота і тріщини уст. 

Тема: Лікування та профілактика передракових захворювань. 

 

 
Розділ . Пухлини шкіри. 

 
Тема: Класифікація пухлин. 

Класифікація пухлин шкіри по тканинному походженню. Міжнародна 

класифікація по стадіям. 

Тема: Пухлини потових залоз. 

Сірінгоми. Рак потових залоз. 

 
Тема: Пухлини сальних залоз. 

Кісти сальних залоз. Аденома сальних залоз Прінгля. Доброякісна аденокістозна 

епітеліома Брука. Рак сальних залоз. 



Тема: Епідермальний рак. 

Плоскоклітинний рак з ороговінням. Злоякісна акантома. Канкроід. 

Плоскоклітинний рак без ороговіння. 

Тема: Пухлини, походження яких спірне або неясне. 

Множинна поверхнева епітеліома. Базаліома. Хвороба Педжета. 

Внутрішньоепідермальні пухлини: мезенхіальні пухлини, пухлини судин, 

пухлини з мязевої тканини, пухлини з нервової тканини, пухлини з жирової 

тканини. 

Тема: Пухлини нейроектодермального походження. 

Внутрішньодермальгий невус. Складний невус. Пограничний невус. 

Ювенільний невус. Блакитний неаус. Меланоз Дюбрейля. Меланома. 

Тема: Метастази раку. 

Шкірні метастази позадермального раку. Метастази раку шкіри. 

 
Тема: Лікування та діагностика пухлин шкіри. 

Диференціальна діагностика доброякісних та злоякісних пухлин шкіри. 

Лікування доброякісних пухлин шкіри. Лікування злоякісних пухлин шкіри. 

Профілактика раку шкіри. Експертиза працездатності хворих з пухлинами 

шкіри. 

 

 

Розділ . Інші дерматози з невиясненою етіологією. 

Тема: Еозинофільна гранульома. 

Гранульома одонтогенна обличчя. Кільцевидна гранульома. Ліпоїдна 

гранульома. Червона зернистість носу. Фолікулярний дискеретоз Дарье. Ерітема 

підвищена довготривало існуюча. Ураження шкіри при захворюваннях 

внутрішніх органів і систем та порушеннях обміну. 

Тема: Ураження шкіри при захворюваннях внутршніх органів. 

Ураження шкіри при захворюваннях серцево-судинної системи. Ураження шкіри 

при захворюваннях печінки та жовчних шляхів. Ураження шкіри при 



захворюваннях органів травлення. Захворювання нирок та шкіри. Ураження 

шкіри при розладах периферичного кровообігу. Ураження шкіри при 

ендокринних захворюваннях. Ураження шкіри при захворюваннях нервової 

системи. Ураження шкіри при захворюваннях крові. Ураження шкіри при 

авітамінозах і гіповітамінозах. Принципи діагностики уражень шкіри при 

захворюваннях внутрішніх органів та систем. 

Тема: Ураження шкіри, пов’язані з порушеннями обміну речовин. 

Кальциноз шкіри. Ліпоїдоз шкіри. Ксантоматоз шкіри. Ліпоїдний некробіоз. 

Ліпоїдний протеїноз і слизових оболонок. Позаклітинний холестероз. Порфірія 

шкіри. Амілоїдоз шкіри. Подагра шкіри. Принципи діагностики захворювань, 

повязаних з порушеннями обміну речовин. 

 

 
Курс 04. Бактеріальні вірусні і паразитарні захворювання шкіри. 

Розділ . Піодермії. 

Тема: Етіологія та патогенез піодермій. 

Епідеміологія піодермітий. Морфологія і біологія стрептококів. Морфологія і 

біологія стафілококів. Морфологія і біологія синегнійної палички. Патогенез 

піодермій. Класифікація піодермій. Патогістологічні зміни при піодерміях. 

Тема: Гострі стафілодермії. 

Остіофолікуліт. Фолікуліт та його відміни. Фурункул. Карбункул. Гідраденіт. 

Псевдофорункульоз. Епідемічна міхурниця новонароджених. Екфоліативний 

дерматит Ріттера. 

Тема: Хронічні стафілодермії. 

Сікоз стафілококовий і його різновид. 

 
Тема: Стрептодермії гострі. 

Стрептококові імпетіго І йояо відміни. Гостра дифузна поверхнева 

стрептодермія. Бехшиха. 

Тема: Стрептодермії хронічні. 

Простий лишай обличчя. Хронічна дифузна стрептодермія. Ектіма. 



Тема: Стрепто-стафілодерміі поверхневі. 

Вульгарне імпетіго. Бактеріальна опрілість. Бактеріальний дермоепідерміт.  

 
Тема: Атипові хронічні піодермії. 

Хронічна виразково-вегетуюча піодермія. Хронічна абоцедуюча піодермія. 

Абоцедуючий і підриваючий фолікуліт голови. Хронічна виразкова піодермія. 

Піогенна гранульома. Панкроформа піодермія. Папульозний псевдосибліс. 

Тема: Лікування та профілактика піодермій. 

Основні опецифівні методи лікування піодермій. Зовнішня терапія піодермій. 

Профілактика піодермій. Лікарсько-трудова експертиза при піодерміях. 

 

 

Розділ . Туберкульоз шкіри. 

Тема: Етіологія і патогенез туберкульозу шкіри. 

Епідеміологія туберкульозу шкіри. Етіологія туберкульозу шкіри. Патогенез 

туберкульозу шкіри. Патогістологічні зміни при туберкульозі шкіри. 

Класифікація туберкульозу. 

Тема: Клініка туберкульозу шкіри. 

Первинний туберкульозний ефект шкіри. Туберкульозний вовчак. 

Бородавчастий туберкульоз шкіри. Коліквативний туберкульоз шкіри 

(скрофулодерма. Виразковий туберкульоз шкіри. Індуративний туберкульоз 

шкіри. Папулонекротичний туберкульоз шкіри. Ліхеноїдний туберкульоз шкіри. 

Міліарний дисемінований люпоїдний туберкульоз шкіри. 

Тема: Лікування та профілактика туберкульозу шкіри. 

Лікування туберкульозу шкіри. Профілактика туберкульозу шкіри. Експертиза 

працездатності хворих на туберкульоз. Організація боротьби з туберкульозом на 

Україні. 

 

 

Розділ . Проказа. 

Тема: Етіологія і патогенез прокази. 



Епідеміологія прокази. Етіологія прокази. Патогенез прокази. 

 
Тема: Клініка прокази. 

Класифікація лепри. Лепроматознмй тип прокази. Туберкулиїдний тип прокази. 

Недиференційований тип прокази. 

Тема: Діагностика, лікування і профілактика прокази. 

Методи дослідження при клінічній діагностиці Біохімічні методи дослідження 

при проказі. Гістологічне дослідженні при проказі. Лікування прокази. 

Профілактика прокази. Експертиза працездатності хворих на проказу. 

Організація боротьби з проказою на Україні. 

 

 

Розділ . Гостра виразка вульви і синдром Бехчета. 

Тема: Етіологія, патогенез і клініка гострої виразки вульви. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

 
Тема: Діагностика, лікування і профілактика синдрому Бехчета. 

 
Діагностика. Лікування. Профілактика. Клініка. Експертиза працездатності. 

 

 

 
Розділ . Ураження шкіри при загальних інфекційних захворюваннях. 

Дифтерія. Скарлатина. Черевний тиф. Паратифи А і В. Висипний тиф, 

бактеріальна дизентерія. Сибірка. Бруцельоз. Лістеріоз. Сап. Ріносклерома, 

Туляремія. Далекосхідна скарлатиноподібна лихоманка. 

 

 
Розділ . Вірусні захворювання шкіри. 

Тема: Вірусні захворювання шкіри. 

Звичайні бородавки. Плоскі бородавки. Гострокінцеві конділоми. Контагінозний 

молюск. Простий міхурцевий лишал. Пухирцевий лишай новонароджених 

септичний. Оперізуючий лишай. Герпетична екзема. Капоші. Вузлики доярок. 

Лікування вірусних захворювань шкіри. Профілактика вірусних захворювань 

шкіри. СНІД. 



Тема: Ураження шкіри при загальних вірусних інфекціях. 

Віспа натуральна. Віспа вітряна. Генералізована вакцина. Грип. Геморагічна 

лихоманка. Кір. Краснуха. Інфекційний мононуклеоз. Яшур. Засади лікарсько- 

профілактичних заходів при вірусних інфекціях. 

 

 

Розділ . Протозоонози. 

Тема: Хвороба Боровського. 

Епідеміологія. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Міський тип – з запізненим 

утворенням виразок. Сільський тип – з гострим некрощом. Методи дослідження. 

Лікування шкірного лейшманіозу. Профілактика шкірного лейшманіозу. 

Експертиза працездатності. 

 

 

Розділ . Трепонематози і лептоспірози. 

Тема: Трепонематози. 

Фузоспірільоз. Токсоплазмоз. Принципи лікувально-профілактичних заходів 

при трепонематозах. 

Тема: Лептоспіроз. 

Етіологія. Епідеміологія – типи вогнищ. Клінічна картина. Ускладнення. Діагноз. 

Лікування. Пргноз. Профілактика. 
 

 
 

Розділ . Дерматозоонози. 

Тема: Короста. 
 

Епідеміологія корости. Мологія корости. Патогенез корости. Неускладнена 

короста. Ускладнена короста. Короста у дітей. Кератотична короста 

(Норвежська). Короста викликана паразитами тварин. Атипові форми корости. 

Лікування корости. Профілактика корости. 

Тема: Дернатози, які викликані іншими кліщами – паразитами людини. 

Тема : Вошивість. 



Епідеміологія. Етіологія вошивості. Головна вошивість. Лобкова вошивість. 

Платяна вошивість. Лікування вошивості. Профілактика вошивості. 

Тема: Дерматози, викликані укусами кровосущих кома. 

Флебатодермії. Дерматоз, викликаний укусами, блохів. Дерматоз, викликаний 

укусами клопів. Дерматоз, викликаний укусами комарів і москітів. Лікування та 

профілактика – дерматозів, які викликані кровосущими комахами. Поверхневі 

міази. Глибокі міази. Лікування та профілактика міазів. 

 

 

 

Розділ . Міази. 

Тема: Поверхневі міази. 
 

Клініка, лікування, профілактика поверхневих міазів. 

 
Тема: Глибокі міази. 

Клініка, лікування, профілактика глибоких міазів. 

 
Тема: Дерматози, які викликані гельмінтами. 

Рішта, дранкульоз, філяріози, цистицеркози, анкілостомідози, шистоматози. 

Лікування і профілактика дерматозів, які викликані гельмінтами. 

 

 

Розділ . Інфекційні ерітеми. 

Рожевий лишай, відцентрова ерітема, мігруюча ерітема, ексудативна ерітема. 

 

 
Курс 05. Грибкові захворювання. 

Розділ . Загальна мікологія. 

Тема: Етіологія мікозів. 

Класифікація дерматофітів. 

Тема: Епідеміологія мікозів. 

Медико-географічні фактори в епідеміології мікозів. Соціальні і побутові 

фактори. Морфофізіологічні особливості патогених грибів. 



Тема: Патогенез мікозів. 

Імунологічні реакції при мікозах. Загальний стан організму і мікози. Клінічна 

класифікація мікозів. 

Тема: Діагностика дерматомікозів. 

Мікроскопічна діагностика. Культуральна діагностика. Люмінісцентна 

діагнсютика. Імунологічні методи дослідження в мікології. Патоморфологічні 

зміни при мікозах. 

Тема: Принципи лікування хворих мікозами. 

Загальне лікування. Зовнішнє лікування антибіотиками. Зовнішнє лікування 

гладкої шкіри. Зовнішнє лікування волосистої частини голови. Місцеве 

лікування нігтів. 

 

 

 

Розділ . Поверхневі мікози. 

Тема: Кератомікози. 
 

Етіологія кератомікозів. Епідеміологія кератомікозів. Патогенез кератомікозів. 

Різнокольоровий лишай. Пьедра. Лікування кератомікозів. Профілактика 

кератомікозів. 

Тема: Дерматомікози. 

Епідеміологія дерматомікозів. Етіологія дерматомікозів. Патогенез 

дерматомікозів. Мікроспорія. Тріхофітія. Фавус. Діагностика дерматомікозів. 

Лікування дерматомікозів. Профілактика дерматомікозів. Експертиза 

працездатності хворих на дерматомікози. 

Тема: Мікози стоп. 

Етіологія мікозів стоп. Епідеміологія мікозів стоп. Патогенез мікозів стоп. 

Епідермофітія мікозів стоп. Пахова епідермофітія. Рубромікоз. Діагностика 

мікозів стоп. Лікування мікозів стоп. Профілактика мікозів стоп. 

Тема: Кандидоз. 

Етіологія кандидозу. Епідеміологія кандидозу. Патогенез кандидозу. 

Поверхневий кандидоз нігтевих валиків нігтів, шкіри та слизових оболонок. 

Вісцеральний кандидоз. Генералізований хронічний (гранулематозний) 



кандидоз. Лікування кандидозу шкіри. Профілактика кандидозу. Експертиза 

працездатності хворих. 

Тема: Професійні мікози. 

Етіологія і патогенез професійних мікозів. Епідеміологія професійних 

дерматозів. Клініка і діагностика професійних дерматозів. Лікування 

професійних дерматозів. Профілактика професійних дерматозів. Експертиза 

працездатності при професійних дерматозах. 
 

 
 

Розділ . Мікози глибокі. 

Тема: Споротрихоз. 
 

Епідеміологія споротрихозу. Етіологія споротрихозу. Патогенез споротрихозу. 

Локалізований споротрихоз. Дисемінований споротрихоз. Вісцеральний 

споротрихоз. Лікування споротрихозу. Профілактика споротрихозу. Експертиза 

працездатності хворих споротрихозом. 

Тема: Хромомікоз. 

Етіологія хромомікозу. Епідеміологія хромомікозу. Патогенез хромомікозу. 

Клініка хромомікозу. Лікування Хромомікозупрофілактика хромомікозу. 

Тема: Бластомікози. 

Етіологія блаcтомікозу. Епідеміологія бластомікозу. Патогенез бластомікозу. 

Європейський бластомікоз Буссе-Бушке. Північно-американський бластомікоз. 

Лікування бластомікозу. Профілактика бластомікозу. Експертиза працездатності 

хворих бластомікозом. 

Тема: Інші рідкісні глибокі мікози. 

Кокцидоз. Ріноспоридоз. Гістоплазмоз. Міцетома. 

Розділ 05 04. Псевдомікози глибокі. 

Тема: Актиномікоз. 

Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клініка. Патологічна анатомія. Лікування. 

Профілактика. 

Тема: Нокардіози. 

Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клініка. Лікування. Профілактика. 

Розділ 05 05. Поверхневі псевдомікози. 



Тема: Ерітразма. 

Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клініка. Лікування. Профілактика. 

Тема: Паховий трихонокардіоз. 

Етіологія. Епідеміологія. Клініка. Лікування. Профілактика. 

Курс 06. Діагностика, лікування і профілактика сифілісу. 

Розділ 06 01. Історія сифілідології. 

Тема: Історія сифілідології. 

Історичні дані про сифіліс в давні часи, новітня історія вчення про сифіліс. 

Зарубіжна сифілідологія. Успіхи і досягнення вітчизняної сифілідології. 

Розділ 06 02. Етіологія і патогенез сифілісу. 

Тема: Етіологія сифілісу. 

Морфологія. блідої трепонеми в світловому та електронному мікроскопі. 

Біологія блідої трепонеми. 

Тема: Епідеміологія сифілісу. 

Розповсюдження сифілісу серед окремих груп населення. Фактори, які 

сприяють розповсюдженню сифілісу. 

Тема: Загальна патологія сифілісу. 

Періодизація в протіканні сифілітичної інфекції. Класифікація сифілісу. 

Випадки незараження. Можливість самовиліковування сифілісу. Випадки 

довготривалого безсимптомного перебігу сифілітичної інфекції. Імунологія 

сифілісу. Гістологія сифілідів. 

 

 
Розділ 06 03 Клініка сифілісу. 

Тема: Первинний сифіліс. 

Твердил шанкр (типові і атипові форми). Регіонарний склераденіт. Лімфангоїт. 

Тема: Вторинний сифіліс. 

Сифілітична розеолоа. Папулезні сифіліди. Везикульозні сифіліди. Пустулезні 

сифіліди. Сифілітичне облисіння. Пігментний сифілід. 

Тема: Третинний сифіліс. 



Горбикові сифіліди. Гумозні сифіліди. 

Тема: Прихований (скритий) сифіліс. 

Сифіліс прихований ранній. Сифіліс прихований пізній. Сифіліс скритий 

неуточнений (“невідомий”). 

Тема: Природжений сифіліс. 

Сифіліс плоду. Ранній природжений сифіліс. Пізній природжений сифіліс. 

Природжений прихований сифіліс. Парафілітичні захворювання. 

Тема: Сифіліс нервової системи. 

Ранній нейросифіліс. Пізній нейросифіліс. 

Тема: Сифіліс внутрішніх органів. 

Ураження внутрішніх органів при ранніх формах сифілісу. Ураження внутрішніх 

органів при пізніх формах сифілісу. 

Тема: Сифіліс кісток та суглобів. 

Ураження кісток при ранніх формах сифілісу. Ураження суглобів при ранніх 

формах сифілітичної інфекції. Ураження кісток при пізніх формах сифілісу. 

Ураження суглобів при пізніх формах сифілісу. Ураження кісток та суглобів при 

природженому сифілісу. 

Розділ 06 04. Діагностика, лікування і профілактика сифілісу. 

Тема: Лабораторна діагностика сифілісу. 

Методи дослідження на бліду трепонему. Серологічна діагностика сифілісу. 

Дослідження ліквору при сифілісі. 

Тема: Лікування сифілісу. 

Препарати, які використовуються для лікування сифілісу. Схеми лікування 

сифілісу. Критерії виліковуваності і покази до зняття з обліку. Прогноз при 

сифілісі. 

Тема: Профілактика сифілісу. 

Громадська профілактика.Особиста профілактика. 

Тема: Експертиза працездатності при сифілісі. 

Експертиза працездатності при ранніх формах сифілісу. Експертиза 

працездатності при пізніх формах сифілісу. 



Тема: Організація боротьби з сифілісом на Україні та за кордоном. 

Розділ 06 05. М’який шанкр. 

Тема: Загальні питання. 

Епідеміологія м’якого шанкру. Етіологія м’якого шанкру. 

Тема: Клініка, лікування і профілактика м’якого шанкру. 

Клініка м’якого шанкру. Діагностика м’якого шанкру. Лікування м’якого 

шанкру. Профілактика м’якого шанкру. 

 

 
Розділ 06 06. Венеричний лімфогранулематоз і донованоз. 

Тема: Загальні питання. 

Епідеміологія венеричного лімфогранулематозу і донованозу. Етіологія 

венеричного лімфогранулематозу і донованозу. Патогенез венеричного 

лімфогранулематозу в донованозу. 

Тема: Клініка, лікування і профілактика. 

Клініка венеричного лімфогранулематозу і донованозу. Гістологія венеричного 

лімфогранулематозу і донованозу. Діагностика венеричного 

лімфогранулематозу і донованозу. Профілактика венеричного 

лімфогранулематозу і донованозу. 
 

 
 

Розділ 06 07. Тропічні трепонематози. 

Тема: Фрамбезія. 
 

Епідеміологія фрамбезії. Етіологія і патогенез фрамбезії. Клініка і діагностика 

фрамбезіії. Лікування і профілактика фрамбезії. 

Тема: Пінта. 

Епідеміологія пінти. Етіологія і патогенез пінти. Клініка і діагностика пінти. 

Лікування і профілактика пінти. 

Тема: Беджель. 

Епідеміологія беджеля. Етіологія і патогенез беджеля. Клініка і діагностика 

беджеля. Лікування і профілактиці беджеля. 



Курс 07. Гонорея та негонорейні захворювання сечостатевих органів. 

Розділ 07 01. Гонорея. 

Тема: Епідеміологія гонореї. 

Джерело інфекції. Розповсюдженість гонореї з урахуванням соціальних та 

професійних груп. Виявлення гонореї при медичних оглядах і інших медико- 

профілактичних установах. 

Тема: Етіологія гонореї. 

Морфологія і біологія гонокока. Методи фарбування. Ріст гонококу на 

живильних середовищах. Токсиноутворення гонококу мінливість гонококу. 

Укорінення гонококу в різні слизоні. Взаємовідношення гонококу з іншими 

мікроорганізмами. 

Тема: Загальна патологія гонореї. 

Імунітет при гонореї. Інкубаційний період. Шляхи розповсюдження інфекції в 

організмі. Локалізація інфекції і її вплив на організм. Вплив різноманітних 

факторів на перебіг гонореї. 

Тема: Методи діагностики гонореї. 

Схема клінічного обстеження хворих. Бактеріоскопічна і бактеріологічна 

діагностика. Імунологічна діагностика. Уретроскопія. Вагіноскопія. 

Патогістологічні зміни при гонореї. 

Тема: Гонорея у чоловіків. 

Свіжий гонорейний уретрит. Хронічний гонорейний уретрит. Гонорейний пара 

уретрит, літтреіт, куперит, епідідіміт, простатит, везікуліт. 

Тема: Гонорея у жінок. 

Гонорейний вульвіт, вестібуліт, бартолініт, уретрит, парауретрит, кольпіт, 

ендоцервіцит, ендоцервіцит. Гонорейний ендометрит. Гонорейний 

сальпінгоофорит, пельвіоперітоніт і ішні ускладнення. Гонорейні періметрит, 

параметрит. Гонорея і вагітність. 

Тема: Гонорея у дівчаток. 

Гонорейний вульвіт і вестибуліт. Гонорейний уретрит і парауретрит. 

Гонорейний вагініт. 

Тема: Екстагенітальні форми гонореї. 



Гонорейний фарингіт, стоматит, проктит, кон’юктивіт. Гонорейні ураження 

шкіри. 

Тема: Дисемінована гонорейна інфекція. 

Бактеримія. Септікопіемія. Артрити. Ураження серцево-судинної системи. 

Ураження нервової системи. Ураження шкіри. 

Тема: Урогенітальні ускладнення гонореї. 

Цистіт. Пієліт. Пієлонефрит. 

Тема: Лікування гонореї. 

Антибіотико- і сульфаніламідна терапія. Специфічна і неспецифічна 

імунотерапія. Місцеві методи лікування. Фізіотерапія. Лікування гонореї у 

вагітних. Лікування гонореї. Критерії вилікуванності гонореї. 

Тема: Профілактика гонореї. 

Громадська профілактика гонореї. Особиста профілактика гонореї. 

Профілактика гонореї. Експертиза працездатності хворих на гонорею. 

Розділ 07 02. Негонорейні захворювання сечостатевих органів. 

Тема: Класифікація негонорейних захворювань сечостатевих органів. 

Інфекційні захворювання сечостатевих органів. Неінфекційні захворювання 

сечостатевих органів. 

Тема: Етіологія негонорейних захворювань сечостатевих органів. 

Трихомонадні захворювання. Хламідійні захворювання і синдром Рейтера. 

Бактеріальні захворювання. Вірусні захворювання. Мікотичні захворювання. 

Тема: Патогенез негонорейних захворювань сечостатевих органів. 

Шляхи розповсюдження інфекції в організмі. Патогенез уретритів. Патогенез 

простатитів. Патогенез епідідімітів і орхітів. 

Тема: Діагностика негонорейних захворювань сечостатевих органів. 

Види провокації. Правила забору матеріалу з вогнищ ураження. Дослідження 

негативних препаратів. Дослідження помалеваних препаратів. Сучасні методи 

діагностика. 

Тема: Клініка негонорейних захворювань сечостатевих органів у чоловіків. 



Негонорейні уретрити. Негонорейні простатити, везикуліти. Негонорейний 

епідідіміт і орхіт. 

Тема: Клініка негонорейних захворювань сечостатевих органів у жінок. 

Негонорейний уретрит. Негонорейний ендоцервіцит. Негонорейний бартолініт. 

Негонорейні ендоміо- і параметрит. Негонорейний сальпінгоофорит. 

Негонорейний проктит. 

Тема: Клініка негонорейних захворювань сечостатевих органів у дівчаток. 

Клініка інфекційного вульвовагініту. Механічні, хімічні, термічні ураження 

статевих органів у дівчаток. 

Тема: Лікування і профілактика негонорейних захворювань сечостатевих 

органів. 

Загальне лікування. Етіотропне лікування. Натогенетичне лікування. Місцеве 

лікування. Критерії вилікуванності. Профілактика негонорейних захворювань 

сечостатевих органів. Експертиза працездатності хворих негонорейними 

захворюваннями сечостатевих органів і їх ускладнень. 
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