
  



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 
ПАЦ “ДИТЯЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 

зі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 

Тривалість навчання 1 міс (156 год.) 
 

Код 

курсу 

 
Назва курсу 

Кількість годин 

лекції 
прак- 

тичні 

семі- 

нари 

самост 

робота 
разом 

01 Основи соціальної гігієни та 

організація дерматовенерологічної 

допомоги на Україні 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

02 Загальна дитяча дерматологія 1 2 2 4 9 

03 Особливості патології шкіри і 

лікування дерматозів у дітей 
8 6 8 6 28 

04 Неінфекційні захворювання шкіри у 

дітей 
2 10 8 12 32 

05 Інфекційні та паразитарні хвороби 

шкіри у дітей 
2 8 7 8 25 

06 Грибкові захворювання у дітей 2 4 1 2 9 

07 Діагностика, лікування і 

профілактика сифілісу у дітей 
2 4 2 2 10 

08 Гонорея та негонорейні 

захворювання сечостатевих органів 

у дітей 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

10 

09 Військова підготовка дитячих 

дерматовенерологів 

 
2 

 
2 4 

 Тестовий контроль    4 4 

 Співбесіда (екзамен)   2  2 

 РАЗОМ 20 40 32 42 134 

 ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ      

 Медична інформатика   6  6 

 Проблеми 

гепатитів 

СНІДу та вірусних   
6 2 8 

 Організація невідкладної 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 “ДИТЯЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 

зі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 
 
 
 

№ 

п/п 

Код 

курсу 
Назва курсу 

К-ть 

годин 
Прізвище лектора 

1 01 01 Організація дерматовенерологічної 

допомоги дітям 

1  

02 01 Анатомія, ембріологія, гістологія шкіри 1 

2 03 01 Реактивність дитячого організму і зв'язок 

патології шкіри з її порушенням 

2  

3 03 02 Клініко-лабораторне обстеження дітей з 

хронічними дерматозами 

2  

4 03 03 Нозологія дераматозів і шкірні реакції у 

дітей різного віку 

2  

5 03 04 Особливості догляду за шкірою та лікування 

дерматозів у дітей 

2  

6 01.03 Дерматити. Етіологія, патогенез. Дерматити, 

що викликаються лікарськими засобами 

1  

04 08 Міхурчасті дерматози. 1 

7 05 01 Піодермії 2  

8 06 01 Грибкові захворювання у дітей 2  

9 07 01 Етіологія та патогенез сифілісу 2  

10 08 01 

08 02 

Етіологія та патогенез гонореї . 

Негонорейні захворювання с/ст органів 

2  

Разом 20  

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

д.мед. н., доцент О.О. Сизон 



Тематичний план семінарських занять 

 
ПАЦ “ДИТЯЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 

зі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 
 
 

№ 

п/п 

Код 

курсу 
Назва курсу 

К-сть 

годин 

Місце 

проведення 

 02 01 Анатомія, ембріологія, гістологія шкіри 2  

 02 03 Основи діагностики шкірних хвороб. Принципи 

лікування дерматологічних хворих 

2  

 03 01 Реактивність дитячого організму і зв'язок патології 

шкіри з її порушенням 

2  

 03 02 Клініко-лабораторне обстеження дітей з хронічними 

дерматозами 

2  

 03 03 Нозологія дераматозів і шкірні реакції у дітей різного 

віку 

2  

 04 01 Дерматити та токсикодермії 2  

 04 03 Червоний вовчак. Склеродермія. Дерматоміозит. 1  

 04 07 Фотодерматози у дітей 1  

 04 09 Гіперкератози 1  

 04 10 Дисхромічні дерматози 1  

 04 12 Атопічний дерматит 2  

 05 01 Піодермії 2  

 05 02 

05 03 

Туберкульоз шкіри. 

Проказа 

1  

 05 06 Вірусні захворювання шкіри у дітей 2  

 05 07 Дерматозоонози, протозоонози у дітей 2  

 06 02 Поверхневі мікози у дітей 1  

 07 01 

07 03 

Етіологія. Патогенез сифілісу. 

Діагностика. Лікування та профілактика сифілісу 

2  

 08 01 

08 02 

Етіологія та патогенез гонореї. 

Негонорейні захворювання с/ст органів. 

2  

  Співбесіда (екзамен) 2  

Разом 32  

 

 

Завідувач кафедри 

д.мед. н., доцент О.О. Сизон 



 



Тематичний план практичних занять 

 
ПАЦ “ДИТЯЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 

зі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 
 

№ 

п/п 

Код 

курсу 
Назва курсу 

К-сть 

годин 

Місце 

проведення 

2 02 Загальна дитяча дерматологія 2  

 02 03 Основи діагностики шкірних хвороб. 

Принципи лікування дерматологічних хворих 

2  

3 03 Особливості патології шкіри і лікування 

дерматозів у дітей 

6  

 03 01 Реактивність дитячого організму і зв'язок 

патології шкіри з її порушенням 

1  

 03 02 Клініко-лабораторне обстеження дітей з 

хронічними дерматозами 

1  

 03 03 Нозологія дераматозів і шкірні реакції у дітей 

різного віку 

2  

 03 04 Особливості догляду за шкірою та лікування 

дерматозів у дітей 

2  

4 04 Неінфекційні захворювання шкіри у дітей 10  

 04 01 

04 02 

Дерматити та токсикодермії. 

Медикаментозні ураження шкіри 

2  

 04 04 

04 05 

Васкуліти. 

Атрофії та гіпертрофії шкіри у дітей 

2  

 04 06 

04 12 

Сверблячі дерматози. 

Атопічний дерматит 

2  

 04 14 

04 15 

Ангірневрози шкіри. 

Хвороби придатків шкіри 

2  

 04 17 Пухлини шкіри 1  

 04 18 Ураження шкіри при захворюваннях 

внутрішніх органів у дітей 

1  

5 05 Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри у 

дітей 

8  

 05 01 Піодермії 2  

 05 04 

05 05 

Ураження шкіри при загальних інфекційних 

захворюваннях. Інфекційні ерітеми 

2  

 05 06 Вірусні захворювання шкіри 2  

 05 07 Дерматозоонози, протозоонози 2  

6 06 Грибкові захворювання у дітей 4  

 06 01 Загальна мікологія 2  



 06 02 Поверхневі мікози 2  

7 07 Діагностика, лікування і профілактика 

сифілісу у дітей 

4  

 07 02 Клініка сифілісу 2  

 07 03 Діагностика. Лікування та профілактика 

сифілісу 

2  

8 08 Гонорея та негонорейні захворювання 

сечостатевих органів у дітей 

4  

 08 01 Етіологія та патогенез гонореї 2  

 08 02 Негонорейні захворювання с/ст органів 2  

9 09 Військова підготовка дитячих 

дерматовенерологів 

2  

 09 03 Військово-спеціальна підготовка 2  

Разом 40  

 
 

Завідувач кафедри 

д.мед. н., доцент О.О. Сизон 



Тематичний план самостійної роботи 

 
ПАЦ “ДИТЯЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 

зі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 
 
 

№ 

п/п 

Код 

курсу 
Назва курсу 

К-сть 

годин 

Місце 

проведення 

 02 01 Анатомія, ембріологія, гістологія шкіри 2  

 02 03 Основи діагностики шкірних хвороб. Принципи 

лікування дерматологічних хворих 

2  

 03 01 Реактивність дитячого організму і зв'язок патології 

шкіри з її порушенням 

2  

 03 02 Клініко-лабораторне обстеження дітей з хронічними 

дерматозами 

2  

 03 03 Нозологія дераматозів і шкірні реакції у дітей різного 

віку 

2  

 04 01 Дерматити та токсикодермії 2  

 04 03 Червоний вовчак. Склеродермія. Дерматоміозит. 2  

 04 07 Фотодерматози 2  

 04 09 Гіперкератози 2  

 04 10 Дисхромічні дерматози 2  

 04 12 Атопічний дерматит 2  

 05 01 Піодермії 2  

 05 02 

05 03 

Туберкульоз шкіри. 

Проказа 

2  

 05 06 Вірусні захворювання шкіри 2  

 05 07 Дерматозоонози, протозоонози 2  

 06 02 Поверхневі мікози 2  

 07 01 

07 03 

Етіологія. Патогенез сифілісу. 

Діагностика. Лікування та профілактика сифілісу 

2  

 08 01 

08 02 

Етіологія та патогенез гонореї. 

Негонорейні захворювання с/ст органів. 

2  

 09 01 Актуальні питання організації медичного забезпечення 

військ воєнного та мирного часу 

2  

Тестовий контроль 4  

РАЗОМ 42  

 
 

Завідувач кафедри 

д.мед. н., доцент О.О. Сизон 



 



ПЕРЕЛІК НАВИЧКІВ ТА УМІНЬ ЛІКАРЯ ДИТЯЧОГО 

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 

“Дитяча дерматовенерологія” 

 
Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики фаху лікар дитячий 

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   на шкірні та 

венеричні хвороби; 

 комплексну, патогенетично обгрунтовану терапію цих захворювань. 

Лікар дитячий дерматовенеролог повинен вміти: 

 правильно, з точки зору деонтології, зібрати анамнез і 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 дитячий 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 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; 



 катетеризація м’яким катетером; 

 інстиляція уретри; 

 видалення гострокінцевих кондилом; 

 виписування рецептів; 

 заповнення санаторно-курортної карти. 

Лікар дитячий 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 

дерматовенерологічних; 

2) принципи організації і сучасний стан дерматовенерологічної допомоги 

дорослому та дитячому населенню в країні, 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; 

ІІ. 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 організація косметологічної допомоги. 



Ш. Підвищення кваліфікації та підготовка кадрів: 

1) принципи наукової організації праці; 

2) основні про&леми, що визначають прогрес в області професійної 

діяльності (державні та галузеві документи, результати соціологічного 

опрошення 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 дитячому 

дерматовенерологу, який володіє всіма навиками і знаннями для дерматовенеролога- 

спеціаліста, а також: 

oорганізація співпраці з акушерами-гінекологами, урологами та 

співробітниками органів внутрішніх справ; 

oнеобхідні дерматовенерологу розділи терапії, неврології, гінекології, 

урології; 

oоснови імунології та алергології; 

oпринципи вітаміно- та гормонотерапії шкірних хвороб; 

oметоди диспансеризації хворих на хронічні дерматози та венеричні 

хвороби; 

oнеінфекційні хвороби шкіри: червоний вовчак та склеродермія, васкуліти, 

алергічні дерматози, дерматити, таксидермії, атонічний дерматит, 

профдерматози. пухирчасті дерматози, ліхени, вугрі, облисіння; 

oінфекційні та вірусні хвороби шкіри: піодерміти, туберкульоз, поліморфну 

ексудативну еритему, СНЩ, пухирцевий та оперізуючий лишай, 

бородавки, вітряну віспу; 

oдерматомікози та поверхневий кандидоз, клінічну люмінесцентну 

діагностику мікозів; 

oдерматозоонози: короста, педікульоз; 

oсифілідологію: 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); 

oгонорологію: ускладнення гонореї у хлопчиків (куперіти, тізоніти тощо), 

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

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

лікування; 

oнегонорейні захворювання статевих органів у хлопчиків та дівчат: 

трихомоніаз, хламідіоз, уреаплазмоз; 

та вміє: 

робити пункцію лімфатичних вузлів, проводити шкірні проби на алергени, 

виконувати передню уретроскопію, давати оцінку серологічним реакціям на сифіліс, 

володіє методикою взяття матеріалу для досліджень на кліща корости, паразитарні 

гриби, гонококи, бліду трепонему, трихомонади, хпамідії, мікоплазми. 

Перша кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю дитячому 

дерматовенерологу, який повністю оволодів знаннями та навичками 

дерматовенеролога II категорії, а крім того знає: 

oклініку, 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; 

oклініку, діагностику та методи лікування інфекційних та вірусних хвороб 

шкіри: бешихи, епідемічної пухирчатки новонароджених, бородавчастої 

епідермодисплазії, вузликів доярок, фузоспірильозу; 

oпротозоонози: лейшманіоз, лепру, токсоплазмоз; 

oдерматозоонози: дерматоз, спричинений гомазовими кліщами та 

залозницею; 

oдерматомікози: класифікацію дерматофітів (медико-географічні фактори, 

епідеміологію, експертизу працездатності), парші, генералізований та 

вісцеральний кандидоз, глибокі мікози (хромомікоз, кокцидіоідоз); 

oсифілідологію: 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 (карликових 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), 

класифікація ранніх та пізніх форм сифілісу нервової системи 

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

oуроджений сифіліс: особливості проявів раннього та пізнього уродженого 

сифілісу на шкірі та слизових оболонках, стігми пізнього уродженого 

сифілісу; 

oгонорологію: сучасні відомості про патогенез та гонорею, ускладнення 

гострої та хронічної гонореї у хлопчиків (гострий та хронічний простатити, 

їх класифікація; класифікація везикулітів і куперитів, літреїт, деферентит і 

фунікуліт) і дівчат (метрит, параметрит, оофорит, сальпінгіт); 

oнегонорейні захворювання статевих органів у хлопчиків та дівчат: 

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

профілактики; 

oшанкроїд; 

oпахвинний лімфогранулематоз (четверта венерична хвороба); та 

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, шпичастих кондилом, окремі косметичні процедури, діаскопію, 

застосовувати фізичні методи лікування, 

Вища кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю дитячому 

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: 

oембріологію, гістопатологію шкіри, роль шкіри в перебігу імунологічних 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• та вміє: 

процесів, гістопатологічні зміни при утворенні первинних та вторинних 

елементів висипання, гістологічні зміни при шкірних хворобах, 

дерматологічні синдроми; 

oнеінфекційні 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; 

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

бруцельоз, риносклерома, туляремія, ящур, хвороба Бехчета; 

oдерматозоонози: норвезька та зернова короста, цистицеркоз, філяріоз, 

дракункульоз, анкілостомідоз, шистоматоз; 

oінфекційні еритеми: мігруюча еритема, рожевий лишай; 

oдерматомікози: патоморфологічні зміни при глибоких мікозах, професійні 

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

міцетома); 

oшкірні хвороби дітей; 

oшкірні хвороби жителів тропічних місцевостей; 

oсифілідологію: електронно-мікроскопічна будова блідої трепонеми, 

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

провідникової системи серця, меніномієліт та менінгоенцефаліт, 

менінгорадікуліт, гуму головного та спинного мозку, прогресуючий 

параліч, поліневропатію, ураження органів чуття, сифіліс ендокринної 

системи; 

oуроджений сифіліс (ураження різних органів і систем при ранньому та 

пізньому уродженому сифілісі, диференційна діагностика проявів 

уродженого сифілісу); 

oгонорологію: екстрагенітальну гонорею прямої кишки, шкіри, мигдаликів, 

суглобів; 

oдонованоз (п’ята венерична хвороба), ендемічні трепонематози (фрамбезія 

беджель, пінта); 

виконати задню уретероскопію, цистоскопію, ПУВА- та лазеротерапію 

обколювання осередків ураження шкіри та облисіння, розтин асцесів, кіст. 



Перелік навиків та умінь лікаря дитячого 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 Питання рентгенограм + + + 

9 Забір патологічного матеріалу для 
діагностики мікозів 

+ + + 

10 Люмінісцентна діагностика грибкових 
захворювань 

+ + + 

11 Дослідження на коростяної кліщ — + + 

12 Дослідження на акантолітичні клітини — — + 

І3 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 

+ + + 



СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Адаскевич В.П. Диагностические индексы в дерматологии. Руководство 

для врачей. – М.: Медицинская книга, 2004. – 165 с.: ил. 

2. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с. 

3. Антоньев А.А. Экспертиза трудоспособности при заболеваниях кожи / 

А.А. Антоньев, Ю.Д. Арбатская, В.Н. Шеврова. – М., 1982. 

4. Атлас: Кожные и венерические болезни / Под ред. Туранова, А.А. 

Студницина, Н.С. Смолова. – М, 1977. 

5. Боровский Е.В. Атлас заболеваний слизистой оболочки полости рта / Е.В. 

Боровский, Н.Ф. Данилевский. – М., 1981. 

6. Венерические болезни: Руководство для врачей / Под ред. O.K. 

Шапошникова. – М: Медицина, 1991. 

7. Викторов И.С. Уголовно-правовая отвественость за распространение 

венерических заболеваний / И.С. Викторов. – Саратов, 1980. 

8. Владимиров В.В. Кожные и венерические болезни (Атлас) / В.В. 

Владимиров, Б.И. Зудин. – М., 1982. 

9. Глухенький Б.Т. Гнойничковые болезни кожи / Б.Т. Глухенький, В.Б. 

Дилекторский, Р.Ф. Федоровская. – К.: Здоров’я, 1983. 

10. Глухенький Б.Т. Иммунодефицитные дерматозы: экзема, атопический 

дерматит, истинная пузырчатка, пемфигоиды / Б.Т. Глухенький, С.А. Грандо. – 

К.: Здоровье, 1990. 

11. Дацук A.M. Гонорея і негонококові венеричні уретрити у чоловіків / 

A.M. Дацук, Б.Р. Петров. – К.: Основа, 1994. 

12. Дерматовенерологія. Збірник нормативних документів / под. ред. 

Заболотько В.М. – К.: Медінформ, 2010. – 648 с. 

13. Детская дерматология. Цветной атлас и справочник / Кей Шу Мей Кэйн и 

др. Пер с англ, под ред. О.Л. Иванова, А.Н. Львова. – М.: Издательство 

Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 496 с.: ил. 

14. Джонсон Р. Вулф К., Сюрмонд Д. Дерматология по Фицпатрику. Атлас- 

справочник. Практика, 2007. 

15. Дифференциальная диагностика кожных болезней. Руководство для 

врачей /Под редакцией В.А. Беренбейна, А.А.Студницина. – М.:Медицина, 1989. 

– 672с. 

16. Дифференциальная диагностика кожных болезней: руководство для 

врачей / под ред. В.А.Беренбейна, А.А. Студницина. – М.: Медицина, 1989. 

17. Дюдюн А.Д., Захаров С.В., Горбунцов В.В. Метода дослідження в 

дерматовенерології. – Дніпропетровськ, 2009. – 136 с. 

18. Зверькова Ф.А. Болезни кожи детей грудного возраста / Ф.А. Зверькова. 

– Л., 1989. 



19. Иванов О,Л. Кожные и венерические болезни. Справочник. – М.: 

Медицина, 2002. – 480 с. 

20. Ильин И.И. Негонококовые уретриты у мужчин / И.И. Ильин. – Л., 1982. 

21. Каламкарян А.А. Клиническая дерматология: редкие и атипичные 

дерматозы / А.А. Каламкарян, В.Н. Мордовцев, Л.Я. Трофимова. – Ереван: 

Айастан, 1989. 

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

128 с. 

23. Калюжна Л.Д., Білоклицька Г.Ф. Хвороби шкіри обличчя, слизової 

оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ. – К.: Грамота. 2007. – 

280 с. 

24. Калюжная Л.Д. Болезни волос / Л.Д. Калюжная. – К.: Здоров’я, 1991. 

25. Ковалева Л.Н., Гончаров С.В., Кресюн В.В. Сифилис. Монография. – 

Одесса: Одесский мед университет, 2003. – 204 с. 

26. Кожа (строение, функция, общая патология и терапия) // под ред. А.А. 

Чернуха и Е.Г. Фролова. – М., 1982. 

27. Кожные и венерические болезни: Руководство для врачей: В 4 т. / Под 

ред. Ю.К. Скрипкина. – М.: Медицина, 1996. 

28. Кошевенко Ю.Н. Витилиго: Клиника, этиология, патогенез, лечение, 

реабилитация, профилактика. Монография. – М.: Косметика и медицина, 2002. 

– 644 с. 

29. Кубанова А.А., Кисина В.И. Рациональная фармакотерапия заболеваний 

кожи и инфекций передаваемых половым путем. – Литгерра, 2005. – 890 с. 

30. Кулага В.В. Васкулиты кожи / В.В. Кулага, И.М. Романенко. – К., 1984. 

31. Кулага В.В., Романенко И.М., Афонин С.Л., Кулага С.М. Аллергия и 

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

с. 

32. Мавров И.И. Половые болезни: Энцикл, справ. – К.: Укр.знцикл. М.:АСТ- 

Пресс, 1994. – 480 с. 

33. Мавров И.И. Половые болезни: Энцикл. справ. - К. Укр. энцикл., 1994. 

34. Мавров И.И., Болотная Л.А., Сербина И.М. Основы диагностики и 

лечения в дерматологии и венерологии. – X.: Факт, 2007. – 792 с. 

35. Мавров І.І., Калюжна Л.Д., Безрученко О.А. Серорезистентний сифіліс: 

діагностика, лікування, профілактика. Метод. Рекомендації. – Харків: Факт, 

2002. – 19 с. 

36. Мэшфорд М.А., Фишер Г., Маркс Р. Дерматология. Справочник. – М.: 

Литтерра, 2005. – 480 с. 

37. Новиков А.И., Логинова Э.А. Болезни кожи инфекционного и 

паразитарного происхождения. Руководство для врачей. – М.: Медицинская 

книга, 2001. – 283 с.: ил. 

38. Пальцев М.А. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. 

Атлас. – М.: Медицина, 2005. – 432 с.: ил. 

39. Родионов А.Н. Кожные и венерические заболевания. Полное руководство 

для врачей. – СПб.: Наука и техника, 2012. – 1200 с. 



40. Родионов А.П. Сифилис: Руководство для врачей / А.П Родионов. – 

С.Петербург: Питер Пресс, 1997. 

41. Романенко И.М., Кулага В.В., Афонин С.Л. Лечение кожных и 

венерических болезней: Руководство для врачей в 2 томах. – М., 2006. – Т.2. – 

888 с. 

42. Рубине А. Дерматовенерология. – М.: Изд. Панфилова, 2011. – 368 с. 

43. Рэдклиф "Европейские стандарты диагностики и лечения 31111ІТ. – М.: 

Мед. Лит., 2004. – 272 с.: ил. 

44. Святенко Т.В. Практическая дерматовенерология в фотозадачах. – К.: 

Логос, 2010. – 226 с. 

45. Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В. Грибковые инфекции. Руководство для 

врачей. – М.: "Бином-пресс", 2003. – 440с.: ил. 

46. Скрипкин Ю.К., Мордовцева В.Н. Кожные и венерические болезни. 

Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1999. – 880 с.: ил. 

47. Степаненко В.1., та співав. Дерматологія, Венерологія. Підручник. – Київ, 

вид. КІМ, 2012. – 846с. 

48. Степаненко В.И. и соавт. Кожные симптомы при внутренних болезнях. – 

Киев, Изд. КИМ, 2012. – 566с. 

49. Фицпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К., Полано М., Сюрмонд Д. 

Дерматология. Атлас-справочник,-"Практика", 1999. – 1088 с., 612 илл. 

50. Фрадкин С.З., Залуцкий И.В., Меланома кожи. Практическое пособие. – 

Беларусь, 2000. – 224 с. 

51. Хегер Г. Петер Детская дерматология / Пер. с нем. под. ред. А.А. 

Кубановой, А.Н. Львова. – М.: Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – 648 с.: ил. 

52. Холдер К., Остлер Л. Экзема и контактный дерматит. Справочник. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2005. – 112 с.: ил. 


	ПЕРЕЛІК НАВИЧКІВ ТА УМІНЬ ЛІКАРЯ ДИТЯЧОГО ДЕРМАТОЛОГА ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ
	Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності “Дитяча дерматовенерологія”
	Лікар дитячий дерматовенеролог повинен вміти:
	Лікар дитячий дерматовенеролог повинен володіти наступними маніпуляціями:
	Лікар дитячий дерматовенеролог повинен знати:
	І. Соціальна гігієна та організація охорони здоров’я:
	ІІ. Спеціальність та суміжні області медицини:
	Ш. Підвищення кваліфікації та підготовка кадрів:

	Перелік навиків та умінь лікаря дитячого дерматовенеролога відповідно до кваліфікаційних вимог


