
ЗВІТ  

про роботу кафедри дерматології, венерології  

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  

за 2016-2019 рр. циклу ІНТЕРНАТУРА з фаху «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» 

 

Робота кафедри, спрямована на удосконалення підготовки спеціалістів 

в інтернатурі: 

  Одним з основних завдань інтернатури було підвищення рівня 

практичної підготовки випускників, їх професійної готовності до 

самостійної лікарської діяльності. Навчальний процес був спрямований 

на формування системи професійних вмінь і навиків, необхідних для 

діяльності фахівця зі спеціальності “Дерматовенерологія”, а також на 

формування особистості спеціаліста, яка відповідає вимогам сучасного 

життя України. Найважливішою ланкою педагогічної роботи кафедри 

було розв’язування лікарями-інтернами складних професійних задач, які 

вимагали наявності вмінь оперувати великим об’ємом теоретичних знань 

і практичних навиків. 

   В матеріальному та методичному забезпеченні кафедри за 2016-

2019рр. відбулися наступні зміни: було оновлено 95% лекцій які є 

викладені у вигляді презентацій Power Point, оновлені існуючі та 

розроблені нові тестові завдання для контролю знань лікарів-інтернів на 

семінарських заняттях та розробленні методичні рекомендації для 

практичних, семінарських та самостійних робіт. Це дозволило покращити 

проведення практичних та семінарських занять, лекцій з інтернами та 

оцінки їхнього проміжного та заключного рівня знань. Проведені збори із 

керівниками інтернів, керівники були забезпечені усіма методичними 

матеріалами, необхідними для проведення заочної частини навчання 

інтернів на базах. 

  Базова лікувальна установа для підготовки лікарів-інтернів 

розташована у Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної 

ради «Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» та 



Рівненському  обласному шкірно-венерологічному диспансері. КНП ЛОР 

ЛОШВД (керівник Вісьтак Я.В., лікар вищої категорії, стаж роботи 31/31 

років) та у Рівненському  обласному шкірно-венерологічному диспансері ( 

керівник Якимів І.В.-зав.стац.відділення). 

У таблиці 1 наведено відповідальних  викладачів кураторів бази 

стажування і кількість виїздів на базу стажування за останні 2,6 роки.  

                                                                                                                       Таблиця 1. 

Бази стажування, куратори баз, кількість виїздів, кількість інтернів 

№ 

п\п 

База стажування Куратор викладач К-ть виїздів на 

базу 

1  КНП ЛОР ЛОШВД асистент Рудник Т.І 10 

2 Рівненському ОКШВД доц. Вольбин С.В. 6 

 

  На базах стажування було проведено паспортизацію базових 

медичних установ та складені акти перевірки баз стажування лікарів-інтернів. 

На усіх базах ведеться відповідна документація, яка вимагається нормативними 

та директивними документами МОЗ України, деканату та університету. Усі 

керівники мають в наявності документи по інтернатурі. У лікарів інтернів були 

індивідуальні плани підготовки, журнал обліку роботи, на час перевірок у 

більшості інтернів були готові реферати, які були переглянуті. Усі бази 

відповідають вимогам до баз стажування лікарів-інтернів з спеціальності 

«Дерматовенерологія» у відповідності до вимог «Положення про інтернатуру». 

На базі стажування кураторам-викладачем було проведено збори з 

відповідальними по інтернатурі керівниками і лікарями-інтернами. Проведена 

перевірка практичних вмінь та навичок, наявну документацію. Під час 

проведеної перевірки були відмічені наступні недоліки та зауваження: 

виставлені оцінки за семінари із запізненням. Робота баз стажування і 

керівників на базах проводиться задовільно, керівники інтернів на базах 

відповідають встановленим вимогам. 

 

  



         За період 2016-2019рр. на кафедру дерматології, венерології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького на інтернатуру 

за спеціальністю «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» було зараховано 100 лікарів –

інтернів, успішно завершили заключну атестацію та дістали сертифікат 

спеціаліста 35 інтернів, 34 лікарів-інтернів другого року навчання перебувають 

на заочної частини навчання інтернатури кафедри дерматології, венерології 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з 

них на бюджетній основі навчається-10 лікарів-інтернів та 24- інтерна на 

контрактній основі.  1 лікар-інтерн відрахований у зв’язку з п’ятиразовою не 

здачею ліцензійного іспиту Крок-3. Також станом на 1 вересня 2019 року на 

кафедру дерматології, венерології  було зараховано 31 лікар –інтерн 1 року 

навчання з яких 9 лікарів –інтернів навчаються на бюджетній формі і 22 інтерна 

на позабюджетній формі навчання. 

Середній бал по заключні атестації за  (2016-2019рр.) 

-2017р.складає-3,9. 

-2018р.-4,4. 

-2019р.-4,25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

  Характеристика теоретичних знань інтернів 



 Об’єм засвоєного лікарями-інтернами теоретичного матеріалу відповідає 

вимогам навчальної програми. Інтерни знають етіологію, патогенез, клініку, 

методи діагностики, диференціальну діагностику захворювань, засвоїли 

принципи лікування дерматологічних та венеричних захворювань. З великою 

відповідальністю віднеслись інтерни до вивчення питань лікування псоріазу, 

грибкових захворювань, алергічних дерматитів, а також міхурчастих 

дерматозів.  

Особлива увага була звернена на патологію дитячого віку, зокрема на 

диференціальну діагностику інфекційних і алергічних захворювань.  

Інтерни пройшли наступні суміжні дисципліни: медична інформатика, 

нетрадиційна медицина, клінічна імунологія, радіаційна медицина, медицина 

катастроф, трансплантологія, медична психологія. Рівень теоретичних знань 

інтернів постійно контролювалися при здачі рефератів, на практичних та 

семінарських заняттях, підчас курації хворих та на суміжних дисциплінах. 

 

   Характеристика рівня оволодіння практичними навиками 

 Спектр практичних навичок лікарів-інтернів досить широкий: інтерни 

оволоділи робити пальпацію, діаскопію, зіскрібати елементи висипки; 

ставити шкірні тести; перевіряти больову, тактильну і температурну 

чутливість; визначати ізоморфну реакцію; оцінювати характер 

дермографізму; проводити шкірні проби, визначати псоріатичну тріаду, 

біодози УФО; застосовувати мазі (змазування без пов’язки). Брати мазки-

відбитки з дна ерозії; виконати йодну пробу; провести санітарно-освітню 

роботу, обробляти піококові виразки; обробляти мікротравми; збирати 

патологічний матеріал для лабораторного дослідження (волосся, нігтів, 

лусочок, скутул); проводити люмінесцентну діагностику; застосовувати 

методи дезінфекції у відділенні дерматомікозів, збирати матеріал для 

лабораторної діагностики паразитарних захворювань; застосовувати 

примочки при ускладнених твердих шанкерах; збирати матеріал для 

дослідження на бліду трепонему; володіти технікою взяття, зберігання та 

транспортування крові дорослих і дітей для обстеження на КСР, а також 



взяття крові на експрес-діагностику; засвоїли техніку внутрішньом’язових 

ін’єкцій пеніциліну та його дюрантних форм, вивчити техніку взяття крові в 

дорослих і дітей для проведення КСР, РІБТ, мікрореакції; готувати хворих до 

люмбальної пункції; техніку взяття виділень із сечівника і передміхурової 

залози, сім’яних пухирців, прямої кишки для обстеження на гонококи в 

чоловіків; засвоїли техніку взяття мазків із сечівника, каналу шийки матки, 

прямої кишки в жінок; вводити бужі; засвоїли техніку взяття виділень із 

сечівника, піхви й каналу шийки матки для дослідження на трихомонади; 

засвоїли правила роботи зі зразками крові, біологічними рідинами, 

екскреторними і секреторними виділеннями хворих на ВІЛ-інфекцію; 

дотримуватися особистої профілактики; засвоїли навички роботи з 

документацією шкірно-венерологічного диспансеру.  

 

  

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Володіючи системою теоретичних знань і практичних навичок, інтерни 

здобули необхідні професійні вміння, розвинули клінічне мислення. Інтерни 

вміють провести клінічне обстеження хворого, диференціальну діагностику, 

визначити індивідуальну схему лікування, На належному рівні володіють 

інтерни методиками здійснення експертизи працездатності, аналізу причин 

інвалідності населення, корекції психологічного мікроклімату в сім’ї. 

  Лікарі-інтерни займалися науково-дослідною роботою. Ними проведені    

наукові дослідження, які були представлені на науково-практичній конференції. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  

дерматології, венерології                                                               проф. Сизон О.О.  

 

 

Відповідальна по інтернатурі                                                              ас. Рудник Т.І. 


