
Згідно вимог Національної доктрини розвитку освіти України 

викладачі підрозділу ФПДО кафедри дерматології, венерології ЛНМУ 

імені Данила Галицького забезпечують результативність і якість роботи, 

організовують навчально-виховний процес, впроваджуючи нові 

інформаційні технології та ефективно застосовують їх в реальній освітній 

практиці. Особлива увага приділяється сучасним тенденціям розвитку 

освіти, а саме: інтенсивній та тривалій взаємодії у сфері післядипломної 

освіти, яка повинна бути безперервною, щоб забезпечити зв’язок 

«викладач – слухач».  Тому, з січня 2018 р. введено переривчасті курси 

тематичного удосконалення, які тривають упродовж навчального року. 

Заняття проводиться 1 раз в місяць з контролем знань: анкетуванням, 

тестовим контролем та комплексною контрольною роботою. Після 

завершення переривчастих курсів проводиться оперативна нарада (звітна 

конференція) за участю обласного позаштатного спеціаліста, адміністрації 

та керівників структурних фахових підрозділів.  

Щороку на базах кафедри дерматології, венерології ЛНМУ ім. Данила 

Галицького та у м. Рівне проходять навчання біля 200 лікарів-слухачів та 70 

лікарів-інтернів (першого та другого року навчання) на циклах, які 

забезпечують безперервний професійний розвиток лікарів-дерматовенерологів 

Львівської області та сусідніх регіонів: 

 - тематичного удосконалення: 

1. Актуальні питання сучасної охорони здоров'я в галузі 

дерматоверерології (переривчасті, 50 балів) 

2. Актуальні питання сучасної охорони здоров'я в галузі 

дерматоверерології (50 балів) 

3. Дерматоонкологія, дерматоскопія та дерматопатологія (50 балів) 

4. Косметологія (50 балів) 

5. Основи діагностики, лікування та профілактики хронічних дерматозів 

(50 балів) 

6. Хронічні дерматози (50 балів)  



7. Естетична медицина як спосіб вирішення медичних, та медико-

психологічних проблем (25 балів) 

8. Інвазивні втручання в дерматології та проблеми, які вирішуються з їх 

допомогою (25 балів) 

9. Хвороби волосся: медико-психологічні та естетичні шляхи вирішення 

проблеми (25 балів) 

- передатестаційних: 

10.  Дерматовенерологія (50 балів) 

11.  Дитяча дерматовенерологія (50 балів) 

 - спеціалізації: 

12.  Дерматовенерологія  

13.  Дитяча дерматовенерологія  

Основним завданням підрозділу ФПДО кафедри дерматології, 

венерології ЛНМУ імені Данила Галицького є надання якісної медичної 

освіти в сукупності з різними аспектами навчального процесу та його 

властивостей, які визначають можливість забезпечення потреби 

особистості відповідно до призначення освіти. Велике значення для 

забезпечення якості освіти мають: наявність навчально-методичних 

розробок, використання нових освітніх технологій, відповідність програм 

дисциплін, що викладаються згідно сучасних вимог.  

 

З вересня 2016 р. по даний час на кафедрі було розроблено: 

 

 навчальних робочих програм навчальних дисциплін  

 робоча навчальна програма передатестаційного циклу з фаху 

“Дерматовенерологія”  

 робоча навчальна програма циклу спеціалізація з фаху 

“Дерматовенерологія”  

 робоча навчальна програма циклу інтернатура з фаху 

“Дерматовенерологія”  



 робоча навчальна програма передатестаційного циклу з фаху “Дитяча 

дерматовенерологія”  

 робоча навчальна програма циклу спеціалізація з фаху “Дитяча 

дерматовенерологія” (3 місяці)  

 робоча навчальна програма циклу спеціалізація з фаху “Дитяча 

дерматовенерологія” (1 місяць)  

 робоча навчальна програма циклу ТУ “Косметологія”  

 робоча навчальна програма циклу ТУ “Лікування хронічних 

дерматозів”  

 робоча навчальна програма циклу ТУ “Дерматоонкологія, 

дерматоскопія та дерматопатологія”  

 робоча навчальна програма циклу ТУ “Сучасні аспекти алергічних 

захворювань шкіри у дітей”  

  робоча навчальна програма циклу “Дерматовенерологія” для 

спеціалізації за спеціальністю “Загальна практика – сімейна 

медицина”  

 робоча навчальна програма циклу “Дерматовенерологія” для 

підготовки спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю “Загальна 

практика – сімейна медицина”  

 робоча навчальна програма циклу “Лабораторна діагностика 

венеричних хвороб та хвороб шкіри” для лікарів-інтернів за 

спеціальністю “Лабораторна діагностика”  

 робоча навчальна програма циклу “Дитяча дерматовенерологія” для 

лікарів-інтернів 2 року навчання за спеціальністю “Педіатрія”  

 навчальна програма клінічної ординатури для лікарів спеціалістів за 

фахом “Дерматологія, венерологія”  

 

 інструктивно-методичні матеріали до клінічних практичних, 

семінарських занять та самостійної роботи (42) 

 



 контрольні завдання для поточного і підсумкового контролю знань і 

вмінь, еталони правильних відповідей та критерії оцінювання: 

комплексні контрольні роботи, запитання до тестового контролю та 

заключного іспиту.  

 

 

Завідувач кафедри дерматології, венерології  проф. Сизон О.О.  

Відповідальна за навчально-методичну роботу з курсантами  доц. Вольбин С.В.  

  

 

 

 

 

 


