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КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КЛІНІЧНОГО ОРДИНАТОРА 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” 

 

Спеціальні знання та вміння клінічного ординатора 

зі спеціальності “Дерматовенерологія”: 

 

Спеціальні знання та вміння клінічного ординатора з фаху 

«Дерматовенерологія», на відміну від лікаря-інтерна, пов’язані з положеннями, 

що зобов’язують клінічного ординатора мати навики наукової та керівної 

роботи. Виходячи з цього, клінічний ординатор із спеціальності 

«Дерматовенерологія» повинен: 

• мати достатні теоретичні знання з наукових дерматологічних проблем; 

• знати основні принципи планування та виконання наукової роботи; 

• вміти працювати з науковою літературою, провести цільовий науковий 

літературний пошук;  

• мати навички експериментальної та наукової роботи, лабораторних 

досліджень; 

• знати основи патентонавства; 

• мати основні знання з медичної статистики, вміти провести статистичну 

роботу (обробку) результатів експериментальних, лабораторних та 

клінічних наукових досліджень; 

• уміти зробити висновки і отриманих даних наукових досліджень; 

• уміти підготувати до друку наукову працю (статтю); 

• знані основи педагогіки, педагогічної психології; 

• знати методологію викладання дерматології та венерології; 

• уміти запланувати та провести практичне заняття із студентами з окремої 

тематики; 

• знати основи економіки, планування маркетингу і менеджменту в 

державній, страховій та приватній системах охорони здоров’я.  

 



Спеціальні знання та вміння клінічного ординатора  

з основ економіки, маркетингу та менеджменту в державній, страховці та 

приватній системах охорони здоров’я 

• Суть ринку, його структура та закони. Ринок послуг. 

• Історія виникнення маркетингу та менеджменту. 

• Стратегічний та фінансовий менеджмент, його особливості в управлінні 

лікувальними закладами. 

• Стратегічний та фінансовий менеджмент. Персональний менеджмент. 

Державний маркетинг та розвиток охорони здоров’я. 

• Сутність, методи, види маркетингу в приватній системі охорони здоров’я, 

види конкуренції у сфері послуг. 

Загальні знання: 

• основи законодавства про охорону здоров’я та директивні документи, що 

визначають діяльність органів та закладів охорони здоров’я; 

• загальні питання організації дерматовенерологічної допомоги в Україні; 

основи організації роботи закладів поліклінічного типу; основи організації 

дерматовенерологічної роботи; 

• диспансерне спостереження при захворюваннях шкіри; основи 

лікарського контролю, MCE захворювань шкіри;  

• основи фармакотерапії захворювань шкіри, фармакодинаміка основних 

груп лікарських препаратів, показання та протипоказання до їхнього 

призначення, можливі ускладнення при застосуванні та методи їхньої 

корекції; 

• основи імунології дерматовенерологічних захворювань та реактивності 

організму; 

• принципи дієтотерапії, фізіотерапії та лікувальної фізкультури при 

дерматовенерологічних захворюваннях; 

• показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування при 

дерматовенерологічних захворюваннях; 

• принципи профілактики дерматовенерологічних захворювань; форми і 



методи санітарно-просвітницької роботи; 

3агальні уміння: 

• оцінити важкість стану пацієнта, визначити обсяг та послідовність 

необхідної лікарської допомоги; 

• провести клінічне обстеження пацієнта (зібрати анамнез, провести 

фізикальне обстеження, виявити загальні та специфічні ознаки 

захворювання, провести диференціальну діагностику); 

• призначити план обстеження, визначити об’єм та оцінити результати 

лабораторного і інструментального обстеження пацієнта; 

• обґрунтувати необхідність спеціальних методів обстеження пацієнта; 

• визначити показання до госпіталізації пацієнта та організувати її; 

встановити і сформулювати клінічний діагноз, план і тактику ведення 

пацієнта, призначити адекватне лікування згідно існуючих клінічних 

протоколів надання медичної допомоги; 

• оформити медичну документацію згідно законодавства з охорони здоров’я 

України; 

• визначити клінічний та трудовий прогноз, ступінь непрацездатності, 

рекомендації щодо працевлаштування. 

. Спеціальні знання та уміння з діагностики, лікування та профілактики: 

• необхідну медичну документацію, звітні, облікові її форми; загальні 

знання з анатомії, гістології та фізіології шкіри; основи діагностики 

шкірних та венеричних захворювань, первинні та вторинні морфологічні 

елементи висипів на шкірі та слизових оболонках; 

• етіологію, патогенез, найновіші методи лікування, методи профілактики і 

диспансерізації хворих шкірними та венеричними захворюваннями; 

• принципи загального та місцевого лікування шкірних хвороб; 

неінфекційних, інфекційних та вірусних хвороб шкіри:; дерматомікозів та 

венеричних захворювань.  

Лікар-спеціаліст повинен уміти: 

• отримати вичерпну інформацію про захворювання 



• виявити можливі причини виникнення дерматовенерологічної патології, 

застосувати об’єктивні методи обстеження хворого 

• обґрунтувати необхідність проведення клініко-лабораторного обстеження 

• визначити обсяг спеціальних методів обстеження (лабораторних, 

фізикальних, та ін.), оцінити отримані дані 

• провести аналіз перебігу дерматовенерологічного процесу на основі 

результатів проведених тестів 

• визначити наявність показів до госпіталізації хворих, організувати її 

проведення 

• провести диференційну діагностику захворювання 

• обґрунтувати схему, план та тактику ведення хворого 

• призначити необхідне лікування з врахуванням рівня та ступеню 

виявленої дерматовенерологічної патології 

• оцінити дію на організм пацієнта призначених препаратів 

• визначити динаміку перебігу хвороби, її прогноз та характер лікування 

• визначити ступінь втрати працездатності, вирішити питання 

працевлаштування хворого 

• оформити необхідну документацію, передбачену законодавством про 

охорону здоров’я 

• проаналізувати підсумки своєї роботи 

• пропагувати сучасні досягнення дерматовенерології, навчати основам 

дерматовенерології лікарів загального профілю 

• Збирати та аналізувати дерматовенерологічний анамнез 

• Виявляти причину хвороби, використовувати методи анамнестичної, 

клінічної та лабораторної діагностики, призначати адекватну терапію, 

контролювати її ефективність 

Крім внщеозначеного після закінчення клінічної ординатури  

лікар має знати та вміти: 

• проводити аналіз якісних показників роботи відділення, а також причин 

недоліків, що є в роботі; 



• вміти вирішувати складні діагностичні питання і розробляти відповідні 

сучасним вимогам програми лікування хворих; досконало знати сучасні 

напрямки розвитку медицини, дискусійні питання; 

• знати сучасні класифікації дерматовенерологічних хвороб, які 

впроваджені ВООЗ та відповідними вітчизняними з’їздами, 

конференціями; вміти трактувати дані сучасних методів дослідження 

(ультразвукових, рентгенологічних, імунологічних тощо);  

• організувати консультації відповідних спеціалістів; визначити 

працездатність хворого та ступінь її втрати;  

• знати основи реабілітації і проводити відповідні консультації хворих. 

• досконало знати сучасну вітчизняну та іноземну літературу з питань 

дерматовенерологічних хвороб; вміти кваліфіковано провести клінічний 

розбір, консиліум; вміти узагальнювати досвід роботи відділення або 

медичної установи; сприяти підвищенню кваліфікації середніх медичних 

працівників; досконало знати зміст основних наказів та інструкцій, що 

стосуються дерматовенерологічної служби і використовувати їх у роботі; 

детально знати показники здоров’я населення та показники роботи 

дерматовенерологічної служби в зоні медичного обслуговування, 

правильно трактувати їх і вміти визначити основні завдання, спрямовані 

на вдосконалення дерматовенерологічної служби; бути обізнаним щодо 

суміжних спеціальностей.   



Перелік практичних навиків, 

якими мають оволодіти лікарі під час навчання в клінічній ординатурі: 

Назва маніпуляції Ступінь оволодіння 

Огляд шкіри та видимих слизових оболонок +++ 

Діаскопія, пальпація, пошкрябування +++ 

Оцінка дермографізму +++ 

Визначення больової та тактильної чутливості +++ 

Виконання проби Бальцера +++ 

Визначення симптому Нікольського +++ 

Визначення симптому Ауспітца +++ 

Питання рентгенограм +++ 

Забір патологічного матеріалу для діагностики мікозів +++ 

Люмінісцентна діагностика грибкових захворювань +++ 

Дослідження на коростяної кліщ +++ 

Дослідження на акантолітичні клітини +++ 

Біопсія шкіри +++ 

Пункція лімфатичних вузлів +++ 

Взяття матеріалу та дослідження на бліду трепонему +++ 

Взяття матеріалу та дослідження на гонококи та трихомонади +++ 

Спинномозкова пункція (люмбальна) +++ 

Методика застосування пов’язок, примочок, дерматологічних 

компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів, лаків, 

аерозолів 

+++ 

Зрошування хлоретилом +++ 

Електрокоагуляція +++ 

Кріотерапія рідким азотом +++ 

Проведення відлущування по Аріевнчу +++ 

Вилущування нігтьових пластинок +++ 

Масаж передміхурової залози +++ 

Бужування +++ 

Катетеризація м’яким катетером +++ 

Інстиляція уретри +++ 

Видалення гострокінцевих кондилом електрокоагуляцією +++ 

Передня уретроскопія +++ 

Задня уретроскопія +++ 

Вправлення парафімозу +++ 

Лікування гострокінцевих кондилом подофіліном +++ 

 

Примітка: 

(+) - ознайомлення з даним питанням, (++) - знання методів та інтерпретація 

даних, виконання окремих маніпуляцій, (+++) - уміння самостійно 

застосовувати набуті знання та навики.



СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, 

рекомендованої для клінічних ординаторів  

зі спеціальності “Дерматовенерологія” 

І. Основна 

1. Дерматологія, венерологія : підручник / За ред. проф. В.І. Степаненка. 

Київ. : КІМ, 2012. 

2. Кравченко В. І . Шкірні та венеричні хвороби / В. Г. Краченко. - Київ : 

Здоров’я, 1995. 

3. Кожные и венерические болезни / 10. К. Скрипкин [и соавт.]. - М. : 

Мединина, 1995. 

4. Владимиров В. В. Кожные и венерические болезни : атлас / В. В. 

Владимиров, Б. И. Зудин. – М. : Мединина, 1980. 

5. Шкірні та венеричні хвороби : навчальний посібник з тем, які 

передбачені для самостійного опанування / М. О. Дудченко, О. 1. 

Денисенко, М.Н. Перепічка [та ін.]. Чернівці, 2004. 

6. Методические рекомендации по овладению практическими навыками по 

дерматовенерологии / А. М. Бухарович [и соавт.]. – Полтава, 1985. 

7. Наказ МОЗ України № 312 від 08.05.2009 р. “Про затвердження 

клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим на 

дерматовенерологічні захворювання”. 

8. Наказ МОЗ України № 14 від 17.01.2002 р. “Про заходи щодо 

профілактики випадків раннього вродженого сифілісу”. 

9. МОЗ України, 1998 р. МКХ-10 (витяг). Міжнародна статистична 

класифікація хвороб МКХ-10. “Короткий адаптований варіант, 

заснований на Міжнародній статистичній класифікації хвороб і проблем, 

пов’язаних із здоров’ям, 10-го перегляду, прийнятої 43-ю Всесвітньою 

Асамблеєю Охорони Здоров’я”. 

10. Наказ МОЗ України Мі 401 від 05.1 1.2002 р. “Про затвердження форми 

первинного обліку №089-2/о “Повідомлення про хворою з вперше в 

житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости” 

та інструкції щодо її заповнення”. 



ІІ. Додаткова 

1. Айзятулов Ю.В. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии: иллюстрированное руководство / Ю. Ф. Айзятулов. 

Донецк : Каштан, 2010. 

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

А. Аптоиьев. Ю. Д. Арбатская, В. II. ІІІеварова. – М.: Медицина, І989. 

3. Антоньев А.А.. І Ірохорснков В.И., Банников Н.А. Контактные 

аллергические дерматозы. Красноярск, 1992. 

4. Атопический дерматит. Pуков. для врачей / Под ред. Т. В. Проценко. - 

Донецк : Меднпфо, 1998. 

5. Багатоформна ексудативна еритема : клініка, діагностика, лікування : 

Монографія / І. Павлюк, М. Воляк, Я. Підгірний [та ін.|. Львів : CП 

“ГадДепт”, 2009. 

6. Глухенький Б.Т. Иммунозависимые дерматозы : экзема, атопический 

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

Грандо. – Киев : Здоровья, 1990. 

7. Грибковые болезни и их осложнения (клиника, диагностика, лечения): 

Руков. для врачей. – Луганск : Элтоп-2, 2006. 

8. Денисенко О. І. Алергодерматози в йододефіцитному регіоні : 

монографія / О. Г Денисенко. – Чернівці : БДМУ, 2010. 

9. Дерматология по Томасу Фицпатрику : атлас-справочник (пер. с англ.) / 

К. Вулф, Р. Джонсон, Д. Сюрмонд. – М. : Мак-Гроу-Хилл “Практика”, 

2007. 

10. Дифференциальная диагностика кожных болезней : Руководство для 

врачей // Под ред. Б. А. Беренбейна и А. А. Студницина. - М. : 

Медицина, 1989. 

11. Дмитриев Г. А. Лабораторная диагностика бактериальных 

урогенитальных инфекций / Г. А. Дмитриев. - М. : Издательство НГМА, 

2004. 

12. Европейское руководство по лечению дерматологических заболеваний / 



под. ред. А. Д. Кацамбаса, Г. М. Лотти. – Москва : МГДпресс-информ, 

2009. 

13. Зверькова Ф. А. Болезни кожи детей раннего возраста / Ф. А. Зверькова. 

- Санкт-Петербург, 1994. 

14. Інтенсивна терапія в дерматовенерології / П. П. Рижко, А. С. Владика, 

М. Воронцов [та ін.] – Харків : Прапор, 2006 . 

15. Калюжная Л. Д. Болезни волос / Л. Д. Калюжная. - Киев : Здоровья. 

1991. 

16. Клінічні прояви, діагностика та лікування оперізувального герпесу і 

постгерпетичної невралгії: Методичні рекомендації / Укл. М. Андрейчин 

[та ін.]. - Тернопіль : Тернопільський державний медичний університет 

ім. І.Я. Горбачовського, 2007. 

17. Кожные и венерические болезни / Под ред. О.Л. Иванова. - М. : 

Медицина, 1997. 

18. Кожные и венерические болезни : Руководство для врачей / Под ред. Ю. 

К. Скрипкина. В 4-х томах. – М. : Медицина, 1995. 

19. Коляденко В. Г. Медицинская деонтология в дерматологии и 

венерологии / В. Г. Колядеико, А. Е. Федоренко, Д. Я. Головненко. – 

Киев : Здоровье, 1989. 

20. Кулага В. В. Лечение болезней кожи / В. В. Кулага, И. М. Романенко. – 

Луганск, 1996. 

21. Мавров І. І. Статеві хвороби. Навчальний посібник для студентів та 

лікарів-інтернів ВМНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації / І. І. Мавров. - 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. 

22. Мордовцев В.Н. Псориаз (патогенез, клиника, лечение) / В.Н. 

Мордовцев, В.И. Мушет, В.И. Альбанова. - Кишинев : Штиница, 1991. 

23. Носатейко В. Г. Цветной атлас кожных болезней / В.Е. Носатенко, 

И.В.Гуцу. – Харьков. 2002. 

24. Носатенко В. Путеводитель в онкологическую дерматологию / В. 

Носатенко. Н.Гуцу, А. Носатенко. – Харьков, 2005. 



25. Клінічна паразитологія : навч. посібник / В. П.Пішак, Т. М. Бойчук, Ю. І. 

Бажора [та ін.]. – Чернівці : Медакадемія, 2003. 

26. Патоморфология болезней кожи : руководство для врачей / Г. М. 

Цветкова. В. В. Мордовцева. А. М. Вавилов, В. Н. Мордовцев. - М. : 

Мединина, 2003. 

27. Савчак В. Практична дерматологія / В. Савчак, С. Галникіна. - 

Тернопіль, Укрмедкнига, 1998. 

28. Савичева А. М. Краткое руководство по микроскопической диагностике 

инфекций, передаваемых половым путем / А. М. Савичева. Е. В. 

Соколовский, М. Доменка. – Санки -Петербург : Фолиант, 2004. 

29. Сан Э.Г. Дерматология / Э. Г. Сан. – Москва, Санкт-Петербург, 2001. 

30. Справочник по врачебной косметике /Под ред. Б.Т. Глухенького. – Киев 

: Здоровья, 1990. 

31. Туберкулез кожи / П.П. Рижко, А. В. Руденко, К. Е. Ищейкин [и др.|. - 

Харьков : Фолио, 2005. 

32. Урогенитальный трихомопиаз / Д: К. Ермоленко, В. А. Исаков, С. Б. 

Рыбалкин [и др.]. – Санкт-Петербург- Великий Новгород, 2007. 

33. Федотов В. П. Очерки но иммунокоррекции в дерматовенерологии : 

Пособие для врачей / В. П. Федотов, С. Б. Быбалкин, М. Г. Романцов. - 

Днепропетровск, Сапкт-Петербург, 2007. 

34. Фещенко Ю. І. Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики 

туберкульозу / ІО. І. Фсщепко, В. М. Мельник. – К. : Здоров’я. 2002. 

35. Хэбиф Т.П. Кожные болезни. Диагностика и лечение / Т. П. Хэбиф. 

Москва : МРДпресс-информ, 2008. 

36. Этиотропная фармакотерапия дерматозов / В И. Мамчур [и др.]. - 

Днепропетровск, 2000. 

37. Atlas of dermatology and vеnеrology / В. Hratch, A.Samir, D. Anwar [et al.]. 

- Acadimic Year, 1998-1999. 

38. Koliadenko V. H. Dermatoveneorology modules : Manual / V. H. 

Koliadenko, I. P. Vysochanska. О. I. Denisenko. – Kyiv : AUS MHD1CINF. 



Publishing, 2010. 

39. Lawrence С. M. Physical signs in dermatology. Color atlas and text (pail 2 of 

4) / С. M. I awrence. N. H. Cox. – Mosby, Year Book Europe Limited, 1993. 

40. Lawrence С. M. Physical signs in dermatology. Color atlas and text (part 3 of 

4) / С. M. I awrence. N. H. Cox. – Mosby, Year Book Europe Limited, 1993. 

41.  Nossatenko V. Guide into onkologie dermatology / V. Nossatenko, N. Gutzu, 

A. Nossatcnko. - Kharkov, 2005. 

42. Pasricha .J. S. Illustrated textbook of dermatology / J. S. Pasricha, Ramji 

Gupta. Medical Publishers, 1999. 

43. Schaller К. E. Color Atlas of Tropica! Dermatology and Venerology / K. F. 

Schallcr. Springer-Verlag, 1994. 

44. Wolff K. Color atlas & Synopsis of Clinical Dermatology / K. Wolff, R. A. 

Johnson, S. D. Fitzpatrick’s. McGraw-I till. 2005. 

 

 


