
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Передатестаційний цикл зі спеціальності “Дерматовенерологія” 

проводиться з метою визначання рівня теоретичної та практичної підготовки 

лікаря дерматовенеролога відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик 

другої, першої та вищої кваліфікаційних категорій. Метою передатестаційних 

циклів є також поглиблення професійних знань, умінь та навиків, ознайомлення 

з основними досягненнями у галузі дерматовенерології, надання допомоги 

лікарям у підготовці до атестації на кваліфікаційні категорії. 

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних і практичних навиків, які 

необхідні лікарю дерматовенерологу певної кваліфікаційної категорії для 

проведення самостійної лікувальної роботи. Програму побудовано за системою 

блоків. Курс - відносно самостійна частина програми, в якій подана значна за 

обсягом теоретична і практична інформація з певної галузі дерматовенерології. 

Курси розбито на розділи, кожних з яких включає кілька тем, а тема складається 

з окремих елементів. Питання дерматології та венерології, методів дослідження 

в дерматовенерології включено в кожний курс або розділ програми. 

Для орієнтації в програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, 

курси, розділи, теми є закодовані. 

З суміжних дисциплін за додатковими програмами включено питання 

організації невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних 

ситуаціях, проблеми СНІДу та вірусних гепатитів. 

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види 

занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. 

Для виявлення рівня знань передбачено такі види контролю: оцінка базових 

знань, етапний контроль та заключний іспит. Для базового та заключного 

використовують комп'ютерну атестаційну програму, яка затверджена МОЗ 

України. 

Слухачам, які успішно склали іспит, видається сертифікат встановленого 

зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Передатестаційного циклу зі спеціальності “Дерматовенерогогія” 

Тривалість навчання - 1 місяць (156 год.) 

Мета навчання: підготувати лікаря-дерматовенеролога до атестації на відповідну 

кваліфікаційну категорію та визначити рівень йог знань та умінь, відповідно до 

кваліфікаційних вимог. 

 

Код 

курсу 

 
Назва курсу 

Кількість годин 

лекції 
прак- 

тичні 

семі- 

нари 

самост 

робота 
разом 

1 Особливості патології шкіри та 

лікування дерматозів у дітей. 

 
1 - 2 3 

2 Основи соціальної гігієни та 

організація дерматовенерологічної 

допомоги населенню. 

  
1 

 
1 

 
2 

 
4 

3 Загальні питання дерматології, 

принципи лікуваннях шкірних 

захворювань. 

  

4 

 

1 

 

4 

 

9 

4 Неінфекційні хвороби шкіри. 8 18 14 12 52 

5 Інфекційні та паразитарні хвороби. 2 10 4 8 24 

6 Діагностика, лікування та 

профілактика 

сифілісу. 

 
2 

 
5 

 
4 

 
4 

 
15 

7 Гонорея та негонорейні хвороби 

сечостатевих органів. 

 
5 2 2 9 

8 Грибкові хвороби 2 2 2 2 8 
 Військова медицина   2 2 4 
 Тестовий контроль    4 4 
 Іспит   2  2 

 Разом по кафедрі 

дерматовенерології 
14 46 32 42 134 

 Медична інформатика   6  6 

 Проблеми СНіДУ та вірусних 

гепатитів 

  
6 2 8 

 Організація невідкладної медичної 

допомоги населенню при 

надзвичайних ситуаціях 

   
6 

 
2 

 
8 

 Разом     22 
 ВСЬОГО    46 156 

 

 

Завідувач кафедри 

д.мед. н., доцент О.О. Сизон 



Тематичний план лекцій 

ПАЦ “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 

зі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 
 
 

№ п/п 
Код 

курсу 
Назва курсу 

К-сть 

годин 

Прізвище 

лектора 

 01. Неінфекційні хвороби шкіри. 8  

1 
01.01 

01.03 

Дерматити. Етіологія, патогенез. Дерматити, 

що викликаються лікарськими засобами. 
2 

 

2 01.02 Псоріаз. Парапсоріаз. 2  

3 
01.04 Екзематозні захворювання шкіри. 

Дисхромії. 
2 

 

4 
01.06 

01.07 

Хвороби волосся. 

Хвороби сальних залоз. 
2 

 

 02. Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри 2  

5 02.02 Туберкульоз шкіри. Проказа (лепра). 2  

6 02.03 Грибкові захворювання шкіри. 2  

 03. Діагностика, лікування та профілактика 

сифілісу. 
2 

 

7 03.01 Етіологія та патогенез сифілісу. Загальний 

перебіг сифілісу: первинний, вторинний, 

вісцеральний, нейросифіліс, вроджений 

сифіліс. Діагностика, лікування та 

профілактика сифілісу. 

 

 

2 

 

Всього 14  

 

 

 

 
 

Завідувач кафедри 

д.мед. н., доцент О.О. Сизон 



Тематичний план практичних занять 

ПАЦ “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 

зі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 
 
 

№ 

п/п 

Код 

курсу 
Назва курсу 

К-сть 

годин 
Примітка 

 
1 

 
01. 

Основи соціальної гігієни та організації 

дерматовенерологічної допомоги 

населенню 

 
1 

 

 02. Загальні питання дерматології, 

принципи лікування шкірних 

захворювань. 

 
4 

 

2 
02.01 Ембріологія, анатомія, функції, гістологія та 

гістопатологія. 
2 

 

 

3 

02.02 

02.03 

Основи діагностики шкірних хвороб. 

Принципи лікування дерматологічних 

хворих. 

 

2 

 

 03 Неінфекційні хвороби шкіри 18  

4 
03.01 Дерматити. Екзематозні захворювання шкіри. 

Атопічний дерматит. 
2 

 

5 
03.02 Системні захворювання сполучної 

тканини. 
2 

 

6 03.03 Васкуліти. Атрофії та гіпертрофії шкіри. 2  

7 
03.04 Пухирчасті захворювання шкіри. 

Генодерматози. 
4 

 

8 03.05 Гіперкератози. Дисхромічні дерматози. 1  

9 03.06 Псоріаз. Парапсоріаз. 2  

10 03.07 Передраки та пухлини шкіри. 4  

11 
03.08 Ураження шкіри при внутрішніх 

захворюваннях. 
1 

 

 04. Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри 10  

12 
04.01 

04.02 

Піодермії. 

Інфекційні еритеми. 
4 

 

 

13 

04.03 

04.05 

04.06 

Туберкульоз шкіри. 

Лепра. 

Ураження шкіри при загальних інфекційних 

хворобах. 

 

2 

 

14 04.07 Вірусні хвороби шкіри. 1  

15 
04.08 

04.09 

Протозоонози. 

Дерматозоонози. 
1 

 

16 05 Грибкові хвороби. 2  

 06 Діагностика, лікування та профілактика 

сифілісу. 
5 

 

 

17 

06.01 

06.02 

06.03 

Загальний перебіг сифілісу. 

Серодіагностика сифілісу. 

Лікування сифілісу 

 

2 

 

18 06.04 Тропічні трепонематози 1  

19 06.05 

06.06 

Етіологія та патогенез сифілісу. Загальний 

перебіг сифілісу: первинний, вторинний, 

2  



 06.07 вісцеральний, нейросифіліс, вроджений.   

 07 Гонорея та не гонорейні хвороби 

сечостатевих органів 
5 

 

20 
07.01 

07.02 

Гонорея. 

Трихомоніаз 
1 

 

 
21 

07.03 

07.04 

07.05 

Хламідіоз. 

Мікоплазмоз. 

Уреаплазмоз. 

 
2 

 

 
22 

07.06 

07.07 

07.08 

Вірусні ураження сечостатевих органів. 

Грибкові ураження сечостатевих органів. 

Бактеріальні ураження сечостатевих органів. 

 
2 

 

23 
 Особливості патології шкіри та лікування 

дерматозів у дітей 
1 

 

Всього 46  

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

д.мед. н., доцент О.О. Сизон 



Тематичний план семінарських занять 

ПАЦ “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 

зі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 

 

 
№ п/п 

Код курсу 

Назва курсу 

К-сть годин 

Примітка 

 
01. 

Загальні питання дерматології, принципи лікування шкірних захворювань. 

2 

 
1 

01.01 

01.02 

Основи діагностики шкірних хвороб. Принципи лікування дерматологічних хворих. Основи 

соцгігієни 

2 
 

 

02 

Неінфекційні хвороби шкіри. 

14 
 

2 

02.01 

Професійні захворювання шкіри. Дерматози, що викликані ліками. 

2 
 

 

 
Сверблячі дерматози. 

 

 

 

 
Фотодерматози. 

 

 

 

 
Лишаї. 

3 

02.02 

 
2 

 
4 

02.03 

 
2 

 
5 

02.04 

 
2 

 
6 

02.05 



Хвороби слизової оболонки та червоної кайми губ. 

2 
 

 

 
Хвороби додатків шкіри. 

 

 

 

 
Гемодермії. Лімфоми. 

 

 

 

 
Грибкові хвороби 

7 

02.06 

 
2 

 
8 

02.07 

 
2 

 
9 

03 

 
2 

 

 

04 

Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри 

4 
 

10 

04.01 

Ураження шкіри при загальних інфекційних хворобах. 

2 
 

 

 
Ураження шкіри при вірусних інфекціях. 

11 

04.02 

 
2 

 

12 

05 

Діагностика, лікування та профілактика сифілісу 

4 

 
13 

06 

Гонорея та негонорейні хвороби сечостатевих органів. 

2 
 

 

 

 

Військова медицина 

2 



Співбесіда (екзамен) 

2 
 

 

 

 

 

Всього 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

д.мед. н., доцент О.О. Сизон 



Тематичний план самостійної роботи 

ПАЦ “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 

зі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 
 
 

№ 

п/п 

Код 

курсу 
Назва курсу 

К-сть 

годин 
Примітка 

1 01 
Особливості патології шкіри та лікування 

дерматозів у дітей. 
2 

 

 
2 

 
01 

Основи соціальної гігієни та організація 

дерматовенерологічної допомоги 

населенню. 

 
2 

 

3-4 02 
Загальні питання дерматології, принципи 

лікуваннях шкірних захворювань. 
4 

 

5-10 03 Неінфекційні хвороби шкіри. 12  

11-14 04 Інфекційні та паразитарні хвороби. 8  

15-16 06 
Діагностика, лікування та профілактика 

сифілісу. 
4 

 

17 07 
Гонорея та не гонорейні хвороби 

сечостатевих органів. 
2 

 

18 05 Грибкові хвороби 2  

19 
 Сучасна система лікувально-евакуаційного 

забезпечення ЗСУ 
2 

 

1  Тестовий контроль 4  

  РАЗОМ 42  

 
 

 

 

Завідувач кафедри 

д.мед. н., доцент О.О. Сизон 



ПЕРЕЛІК НАВИЧКІВ ТА УМІНЬ ЛІКАРЯ ДЕРМАТОЛОГА 

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ 

 
1. Огляд шкіри та видимих слизових оболонок. 

2. Діаскопія, пальпація, пошкрябування. 

3. Оцінка дермографізму. 

4. Визначення больової та тактильної чутливості. 

5. Виконання проби Бальцера. 

6. Визначення симптому Нікольського. 

7. Визначення симптому Ауспіца. 

8. Питання рентгенограм. 

9. Забір патологічного матеріалу для діагностики мікозів. 

10. Люмінесцентна діагностика грибкових захворювань. 

11. Дослідження на коростяного кліща. 

12. Дослідження на акантолітичні клітини. 

13. Біопсія шкіри. 

14. Пункція лімфатичних вузлів. 

15. Взяття матеріалу та дослідження на бліду трепонему. 

16. Взяття матеріалу та дослідження на гонококи та трихомонади. 

17. Спинномозкова пункція (люмбальна). 

18. Методика застосування пов’язок, примочок, дерматологічних 

компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів, лаків, аерозолів 

19. Зрошування хлоретилом. 

20. Електрокоагуляція. 

21. Кріотерапія рідким азотом. 

22. Проведення відлущування по Арієвичу. 

23. Вилущування нігтьових пластинок. 

24. Катетеризація м’яким катетером. 

25. Інстиляція уретри. 

26. Видалення гострокінцевих кондилом електрокоагуляцією. 

27. Лікування гострокінцевих кондилом подофіліном. 



Кваліфікаційна характеристика фахівця 

зі спеціальності “Дерматовенерологія” 

 

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики фаху 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 обгрунтовану терапію цих захворювань. 

Лікар-дерматовенеролог повинен вміти: 

 правильно, з точки зору деонтології, зібрати анамнез і провести 

обстеження хворого; 

 провести диференційний і сформулювати 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, зіщкрябок; 

 визначення і оцінка дермографізму; 

 визначення больової і тактильної чутливості; 

 проведення проби Бальцера; 

 визначення симптому Нікольського; 

 визначення симптому Ауспітца; 

 читання рентгенограми; 

 взяття патологічного матеріалу при діагностиці мікозів; 

 люмінесцентна діагностика грибкових захворювань; 

 дослідження на коростяного кліща; 

 дослідження на акантолітичні 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. 

Лікар-дерматовенеролог повинен знати: 

І. Соціальна гігієна та організація охорони здоров’я: 

1) основи законодавства про охорону здоров’я, директивні документи, 

що визначають діяльність органів і закладів охорони здоров’я, в тому числі 

дерматовенерологій них; 

2) принципи організації і сучасний стан дерматовенерологічної 

допомоги дорослому та дитячому населенню України, перспективи її 

розвитку і шляхи подальшого поліпшення; 

3) організацію роботи лікувально-профілактичного закладу, в якому 

він працює, взаємодія всіх його підрозділів та служб; 

4) структуру захворюваності у зоні обслуговування (територіальної, 

виробничої); 

5) організацію боротьби з розповсюдженням венеричних і заразних 

шкірних захворювань та сумісної роботи з акушерами-гінекологами, 

урологами і працівниками органів внутрішніх справ; 

6) організацію, проведення та аналіз якості та ефективності 

диспансеризації хворих на шкірні та венеричні захворювання; 

7) шляхи раціонального (економічно ефективного) використання 

ліжкового фонду; 

8) медичну облікову та звітну документацію, порядок їх заповнення і 

видачі; 

9) показання до направлення та порядок направлення на ЛКК і МСЕК; 

10) методи, форми та засоби санітарно-просвітної роботи і 

гігієнічного виховання населення; 

11) питання лікарської таємниці, етики та деонтології у повсякденній 

роботі з хворими та у взаємостосунках у колективі; 

П. Спеціальність та суміжні області медицини: 

1) анатомію, гістологію, фізіологію, біохімію, мікробіологію, 

імунопатологію, патоморфологію і патофізіологію шкіри, статевих органів 

та слизових оболонок порожнини рота у віковому аспекті; 

2) первинні та вторинні морфологічні елементи висипу на шкірі та 



слизових оболонках; 

3) принципи та методи діагностики, етіологію та патогенез, 

епідеміологію, клініку, лікування та профілактику шкірних та венеричних 

захворювань, показання до госпіталізації хворих; 

4) клінічну симптоматику невідкладних станів, їх діагностику та 

лікування; 

5) основи раціонального харчування, принципи дієтотерапії; 

6) показання та протипоказання до застосування фізіотерапії, 

лікувальної фізкультури, санаторно-курортного лікування; 

7) основні засоби та методи медичної і соціальної реабілітації; 

8) основи косметології а також організації косметологічної допомоги. 

Ш. Підвищення кваліфікації та підготовка кадрів: 

1) принципи наукової організації праці; 

2) основні проблеми, що визначають прогрес в області професійної 

діяльності (державні та галузеві документи, результати соціологічного 

спрощення та експертних оцінок, вітчизняні та зарубіжні наукові 

публікації); 

3) основні положення найбільш вагомих монографій та публікацій у 

періодичних виданнях по спеціальності, виданих на протязі останніх 5 

років. 

Друга кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю- дерматовенерологу, 

який володіє всіма навиками і знаннями для дерматовенеролога-спеціаліста, а також: 

 організація співпраці з акушерами-гінекологами, урологами та 

співробітниками органів внутрішніх справ; 

 необхідні дерматовенерологу розділи терапії, неврології, гінекології,. 

урології; 

 основи імунології та алергології; 

 принципи вітаміно- та гормонотерапії шкірних хвороб; 

 методи диспансеризації хворих на хронічні дерматози та венеричні 

хвороби; 

 неінфекційні хвороби шкіри: червоний вовчак та склеродермія, васкуліти, 

алергічні дерматози, дерматити, токсидермії, атопічний дерматит, 

профдерматози, пухирчасті дерматози, ліхени, вугрі, облисіння; 

 інфекційні та вірусні хвороби шкіри: піодерміти, туберкульоз, 

поліморфну ексудативну еритему, СШД, пухирцевий та оперізувальний 

лишай, бородавки, вітряну віспу; 

 дерматомікози та поверхневий кандидоз, клінічну люмінесцентну 

діагностику мікозів; 

 дерматозоонози: короста, педікульоз; 

 сифілідологію: сучасні погляди на епідеміологію і патогенез сифілісу, 

сифілітичне облисіння, прихований сифіліс, загальні відомості про 



вісцеральний сифіліс, сифіліс нервової та серцево-судинної системи, 

уроджений сифіліс (патогенез); 

 гонорологію: ускладнення гонореї у чоловіків (куперіти, тізоніти тощо), 

ускладнення гонореї у жінок (ендометрит, аднексит, перитоніт тощо); 

 дитячу гонорею: особливості діагностики, патогенезу, клініки, перебігу та 

лікування; 

 негонорейні захворювання статевих органів у чоловіків та жінок: 

 трихомоніаз, хламідіоз, уреаплазмоз; 

 володіти методикою взяття матеріалу для досліджень на кліща корости, 

паразитарні гриби, гонококи, бліду трепонему, трихомонади, хламідії, 

мікоплазми. Робити пункцію лімфатичних вузлів, проводити шкірні проби 

на алергени, виконувати передню уретроскопію, давати оцінку 

серологічним реакціям на сифіліс. 

Перша кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю дерматовенерологу, 

який повністю оволодів знаннями та навичками дерматовенеролога ІІ категорії,  а крім 

того знає: 

 клініку, діагностику та методи лікування неінфекційних хвороб шкіри: 

лімфом шкіри, доброякісних та злоякісних пухлин шкіри, хвороб слизових 

оболонок та червоної кайми губ, парапсоріазу, дитячих та спадкових 

дерматозів; 

 клініку, діагностику та методи лікування інфекційних та вірусних 

хвороб шкіри: бешихи, епідемічної пухирчатки новонароджених, 

бородавчастої епідермодисплазії, вузликів доярок, фузоспірильозу; 

 протозоонози: лейшманіоз, лепру, токсоплазмоз; 

 дерматозоонози:дерматоз, спричинений гомазовими кліщами та 

залозницею; 

 дерматомікози: класифікацію дерматофітів (медико-географічні фактори, 

епідеміологію, експертизу працездатності), парші, генералізований та 

вісцеральний кандидоз, глибокі мікози (хромомікоз, кокцидіоідоз); 

 сифілідологію: поширення сифілісу серед окремих груп населення, 

фактори, що сприяють поширенню сифілісу, імунологію сифілісу, атипові 

форми первинного сифілісу, пустульозні сифіліди другого періоду, 

різновиди горбкового та гумозного сифілісу (карликовий горбковий 

сифілід, фіброзні гуми тощо), диференційну діагностику проявів раннього 

та пізнього активного сифілісу, діагностику раннього та пізнього 

прихованого сифілісу, вісцеральний сифіліс (сифіліс печінки, шлунку, 

легень), сифіліс серцево-судинної системи (аортит, аневризма аорти), 

класифікацію ранніх та пізніх форм сифілісу нервової системи 

(сифілітичний менінгіт, сухоти спинного мозку), сифіліс кісток та суглобів; 

 уроджений сифіліс: особливості проявів раннього та пізнього уродженого 

сифілісу на шкірі та слизових оболонках, стігми пізнього 



уродженого сифілісу; 

 гонорологію: сучасні відомості про етіологію та патогенез гонореї, 

ускладнення гострої та хронічної гонореї у чоловіків (гострий та хронічний 

простатити, їх класифікація; класифікація везикулітів і куперигів, літреїт, 

деферентит і фунікуліт) і жінок (метрит, параметрит, оофорит, сальпінгіт); 

 негонорейні захворювання статевих органів у чоловіків та жінок: 

гарднерельоз, мікоплазмоз, вірусні, тощо; сучасні методи їх лікування та 

профілактики; 

 шанкроїд; 

 пахвинний лімфогранульоматоз (четверта венерична хвороба); 

 вміє виконувати біопсію, спинномозкову пункцію, дослідження на 

трепонему в темному полі зору, бактеріологічне дослідження гонококів та 

паразитарних грибів, дослідження кліща корости та залозниці, кріотерапію 

та діатермокоагуляцію бородавок, папілом, гострих кондилом, окремі 

косметичні процедури, діаскопію, застосовувати фізичні методи лікування. 

Вища кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю дерматовенерологу, який 

повністю засвоїв усі знання та навички, якими володіє лікар І категорії та має значний 

досвід практичної роботи за фахом і, крім того, знає: 

 ембріологію, гістопатологію шкіри, роль шкіри в перебігу імунологічних 

процесів, гістопатологічні зміни при утворенні первинних та вторинних 

елементів висипу, гістологічні зміни при шкірних хворобах, 

дерматологічні синдроми; 

 неінфекційні хвороби: медикаментозна хвороба шкіри, хвороби сальних 

залоз та волосся, атрофії та гіпертрофії шкіри, гіперкератози, дискератози, 

дисхромії шкіри, сверблячі дерматози, ангіоневрози шкіри, ураження 

шкіри при захворюваннях внутрішніх органів і систем та порушеннях 

обміну речовин; 

 інфекційні та вірусні хвороби: актиномікоз, дифтерія шкіри, сибірка, сап, 

бруцельоз, риносклерома, туляремія, ящур, хвороба Бехчета; 

 дерматозоонози: норвезька та зернова короста, цистицеркоз, філяріоз, 

дракункульоз, анкілостомідоз, шистоматоз; 

 інфекційні еритеми: мігруюча еритема, рожевий лишай; 

 дерматомікози: патоморфологічні зміни при глибоких мікозах, професійні 

мікози, їх експертиза, глибокі мікози (риноспоридоз, гістоплазмоз, 

міцетома); 

 шкірні хвороби дітей; 

 шкірні хвороби жителів тропічних місцевостей; 

 сифілідологію: електронно-мікроскопічна будова блідої трепонеми, 

гістологія сифілідів, сифіліс нирок, кишок, ураження серцевого м’яза та 

провідникової системи серця, менінгомієліт та менінгоенцефаліт, 



менінгорадікуліт, гума головного та спинного мозку, прогресуючий 

параліч, поліневропатія, ураження органів чуття, сифіліс ендокринної 

системи; 

 уроджений сифіліс (ураження різних органів і систем при ранньому та 

пізньому уродженому сифілісі, диференційна діагностика проявів 

уродженого сифілісу); 

 гонорологію: екстрагенітальну гонорею прямої кишки, шкіри, 

мигдаликів, суглобів; 

 донованоз (п’ята венерична хвороба), ендемічні трепонематози 

(фрамбезія, беджель, пінта); 

 вміти виконати задню уретроскопію, цистоскопію, ПУВА- та 

лазеротерапію, обколювання осередків ураження шкіри та облисіння, 

розтин абсцесів, кіст. 



Перелік навиків та умінь лікаря дерматовенеролога 

відповідно до кваліфікаційних вимог 

№ 
п/п 

Назва нивиків та умінь Кваліфікаційна категорія 

Друга Перша Вища 

1 Огляд шкіри та видимих слизових оболонок + + + 

2 Діаскопія, пальпація, пошкрябування + + + 

3 Оцінка дермографізму + + + 

4 Визначення больової та тактильної чутливості + + + 

5 Виконання проби Бальцера + + + 

6 Визначення симптому Нікольського + + + 

7 Визначення симптому Ауспітца + + + 

8 Читання рентгенограм + + + 

9 Забір патологічного матеріалу для діагностики 
мікозів 

+ + + 

10 Люмінісцентна 
захворювань 

діагностика грибкових + + + 

11 Дослідження на коростяного кліща - + + 

12 Дослідження на акантолітичні клітини - - + 

13 Біопсія шкіри - - + 

14 Пункція лімфатичних вузлів - - + 

15 Взяття матеріалу 
трепонему 

та дослідження на бліду - + + 

16 Взяття матеріалу та дослідження на гонококи та 
трихомонади 

- - + 

17 Спинномозкова пункція - - + 

18 Методика застосування пов’язок, примочок, 

дерматологічних компресів, паст, збовтуваних 

сумішей, пластирів, лаків, аерозолів 

+ + + 

19 Зрошування хлоретилом - + + 

20 Електрокоагуляція - + + 

21 Кріотерапія рідким азотом - - + 

22 Проведення відлущування по Арієвичу - + + 

23 Вилущування нігтьових пластинок - + + 

24 Масаж передміхурової залози + + + 

25 Бужування + + + 

26 Катетеризація м’яким катетером - + + 

27 Інстиляція уретри + + + 

28 Видалення гострокінцевих кондилом 
електрокоагуляцією 

- - + 

29 Передня уретроскопія - + + 

30 Задня уретроскопія - - + 

31 Вправлення парафімозу - - + 

32 Лікування гострокінцевих кондилом подофіліном + + + 
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