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Вступ
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Опис навчальної дисципліни (анотація)
Програма вибіркової навчальної дисципліни стосується хірургічних
аспектів діагностики та лікування патології зовнішніх шкірних покривів.
Програма вибіркової навчальної дисципліни визначає передумови
доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг,
необхідний для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії,
перелік загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей,
нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у
термінах результатів навчання, та вимоги до контролю якості вищої освіти.
Вибіркова навчальна дисципліна «Сучасні хірургічні методи
діагностики та лікування непухлинних та пухлинних захворювань шкіри»
складається з 4 кредитів ЄКТС (120 годин): у кожному кредиті по 15
аудиторних годин та 15 годин для самостійної роботи; усього 60 аудиторних
годин та 60 годин для самостійної роботи.

Предметом вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Побічна дія
лікарських засобів» є епідеміологія, етіологія, патогенез, патоморфологія,
клініка, лабораторні та інструментальні методи обстеження, хірургічні та
допоміжні консервативні лікування пухлинної та непухлинної патології
зовнішніх шкірних покривів.
Міждисциплінарні зв’язки: базуються на вивченні здобувачами
нормальної та патологічної клінічної анатомії, гістології, цитології та
ембріології, загальної та клінічної патологічної фізіології, мікробіології,
фармакології, загальної фармації та клінічної фармакології, пропедевтики
внутрішніх хвороб та терапії, сімейної медицини, внутрішньої медицини,
хірургії, онкології, онкохірургії, дерматології, що передбачає інтеграцію з
цими дисциплінами та формувати умінь застосовувати знання в процесі
подальшого навчання та у професійній діяльності.

1. Мета та завдання вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні
хірургічні методи діагностики та лікування непухлинних та пухлинних
захворювань шкіри»
1.1 Метою вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні хірургічні
методи діагностики та лікування непухлинних та пухлинних захворювань
шкіри» є оволодіння комплексом знань, вмінь, навичок раціонального й
безпечного для здоров’я людини застосування лікарських засобів, що має
зменшити частоту або попереджати виникнення небажаних ефектів для
проведення планування та виконання власних досліджень, для розв’язання
значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки, виконання
функціональних обов’язків, пов’язаних з раціональним вибором лікарських
препаратів.
1.2 Основними завданнями вибіркової навчальної дисципліни є:
1) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань щодо
різновидів, механізмів розвитку, причин та клінічних проявів побічної дії;
2) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань відносно ознак
отруєння лікарськими препаратами, механізму дії, ймовірного перебігу та
шляхів попередження й корекції побічних ефектів при призначенні
лікарських препаратів;
3) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань щодо
прогнозування взаємодії між лікарськими засобами, оцінювання
співвідношення ризик/користь при застосуванні лікарських препаратів різних
фармакологічних груп.
1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів
вищої освіти).
Згідно з вимогами освітньо-наукових програм спеціальностей,
дисципліна забезпечує набуття аспірантами компетентностей:

- інтегральна:
Здатність розв’язувати комплексні проблеми, проводити незалежне
оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну,
дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі медицини та фармації.
- загальні (ЗК): ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7
ЗК1. Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та
загальнокультурного рівню.
ЗК2. Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики,
академічної доброчесності та авторського права.
ЗК3. Навички до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з
представниками інших професій у національному та міжнародному
контексті.
ЗК5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати
нові ідеї.
ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК7. Вміння планувати та управляти часом.
- спеціальні (фахові, предметні, СК): СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6,
СК7, СК8, СК9, СК10
СК1. Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за
напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі медицини та фармації
майбутньої професійної діяльності у сфері вищої медичної та
фармацевтичної освіти.
СК2. Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за напрямком
наукових досліджень, формулювати дослідницькі питання, генерувати
наукові гіпотези у сфері медицини та фармації.
СК3. Здатність розробляти та управляти науковими проектами у сфері
медицини та фармації.
СК4. Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних феноменів
та процесів в галузі медицини та фармації відповідно до цілей та завдань
наукового проекту.
СК5. Володіння сучасними методами наукового дослідження.
СК6. Здатність проводити коректний аналіз та узагальнення результатів
наукового дослідження.
СК7. Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження, його
роль у суспільстві.
СК8. Впровадження нових знань (наукових даних) в освітній процес та
практику охорони здоров’я.
СК9. Оприлюднення результатів наукових досліджень в усній і письмовій
формах відповідно до національних та міжнародних стандартів.
СК10. Організовувати та реалізовувати педагогічну діяльність у вищій
медичній освіті, керувати науково-педагогічним (науковим) колективом.

Результати навчання (ПРН): ПРН1, ПРН2, ПРН3, ПРН4, ПРН5,
ПРН6, ПРН7, ПРН8, ПРН9, ПРН10, ПРН11, ПРН12, ПРН13, ПРН14,
ПРН15, ПРН16, ПРН17
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких
сприяє навчальна дисципліна.
ПРН1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї,
концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового
спрямування.
ПРН2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і методів
певної сфери наукових інтересів, зокрема.
ПРН3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові й
складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і
творчо.
ПРН4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області медицини та
визначати шляхи їх вирішення
ПРН5. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового
дослідження.
ПРН6. Самостійно і критично проводити аналіз і синтез наукових даних.
ПРН7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження, використовуючи
відповідні методи дослідження в галузі медицини та фармації.
ПРН8. Виконувати та вдосконалювати сучасні методики дослідження за
обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності.
ПРН9. Винаходити нові способи діагностики, лікування та профілактики
захворювань людини.
ПРН10. Використовувати результати наукових досліджень в медичній та
фармацевтичній практиці, освітньому процесі та суспільстві.
ПРН11. Інтерпретувати можливості та обмеження наукового дослідження,
його роль в розвитку системи наукових знань і суспільства в цілому.
ПРН12. Представляти результати наукових досліджень в усній і письмовій
формах у науковому співтоваристві і суспільстві в цілому, відповідно до
національних та міжнародних стандартів.
ПРН13. Управляти роботою колективу студентів, колег, міждисциплінарної
команди.
ПРН14. Організовувати навчання учасників освітнього процесу при
виконанні наукової та освітньої діяльності та впливати на їх соціальний
розвиток.
ПРН15. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи
його удосконалення.
ПРН16. Використовувати етичні принципи в роботі з пацієнтами,
лабораторними тваринами, дотримуватися наукової етики.
ПРН17. Демонструвати академічну доброчесність та діяти відповідально
щодо достовірності отриманих наукових результатів.

Результати навчання для дисципліни.
Аспірант (здобувач) має знати:
- Класифікацію та клінічну картину непухлинних та пухлинних
захворювань шкіри;
- Методи діагностики та диференційну діагностику непухлинних та
пухлинних захворювань шкіри;
- Сучасне консервативні та оперативні методи лікування непухлинних та
пухлинних захворювань шкіри;
Аспірант (здобувач) має вміти:
- Проводити неінвазивну діагностику пухлинних захворювань шкіри
- Проводити диференційну діагностику непухлинних та пухлинних
захворювань шкіри;
- Виконувати різні варіанти біопсії пухлин шкіри, оцінювати результати
гістологічних досліджень біоптатів
- Призначати медикаментозну терапію при непухлинних та пухлинних
захворювань шкіри.
2. Структура вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні
хірургічні методи діагностики та лікування непухлинних та пухлинних
захворювань шкіри»
Назва змістових модулів і
тем

Кількість годин
Усього

Денна форма
Заочна форма
У тому числі
Усього
У тому числі
Семінар. Самост.
Семінар. Самост.
робота
робота

Змістовий модуль № 1. Загальні питання дерматохірургії
Дерматохірургія.
Місце
16
8
8
16
8
сучасної хірургії у вирішенні
проблемних
питань
дерматології.
Шкіра як орган. Анатомія,
12
6
6
12
6
фізіологія,
патофізіологія
шкіри. Основи гістопатології
шкіри.
Термінологія.
Патогістологічна
техніка.
Іммуногістохімічні методи
дослідження. Гістопатологія
доброякісних та злоякісних
пухлин шкіри.
Змістовий модуль №2. Пухлинна та непухлинна патологія шкіри
Дерматоскопічні
ознаки
16
8
8
16
8
доброякісних та злоякісних
пухлин шкіри.
Інвазивні методи діагностики
20
10
10
20
10
захворювань шкіри. Панч,
інцизійна
та
ексцизійна
біопсія.
Неспецифічні
інфекційні
14
8
6
14
8

8

6

8

10

6

захворювання
шкіри.
Тактика хірурга.
Анаеробна неклострідіальна
інфекція. Вакуумна терапія.
Автоімунні захворювання з
ураженням
шкіри.
Семіотика.
Диференційна
діагностика. Місце хірурга.
Класифікація пухлин шкіри.
Етіологія та епідеміологія
раку шкіри. Фактори ризику.
Генетичні та молекулярні
основи
канцерогенезу.
Доброякісні пухлини шкіри.
Передракові
утворення
шкіри.
Контроль
практичних
навичок та теоретичних
знань. Залікове
заняття.
Підсумковий
контроль
засвоєння дисципліни.
Разом:

8

4

4

8

4

4

16

8

8

16

8

8

8

4

4

8

4

4

10

4

6

10

4

6

120

60

60

120

60

60

3. Теми семінарських занять вибіркової навчальної дисципліни
«Сучасні хірургічні методи діагностики та лікування непухлинних та
пухлинних захворювань шкіри»
№
з/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Тема
Дерматохірургія. Місце сучасної хірургії у вирішенні проблемних
питань дерматології.
Шкіра як орган. Анатомія, фізіологія, патофізіологія шкіри. Основи
гістопатології шкіри. Термінологія. Патогістологічна техніка.
Іммуногістохімічні
методи
дослідження.
Гістопатологія
доброякісних та злоякісних пухлин шкіри.
Неінвазивні методи діагностики. Огляд хворих. Дерматоскопія.
Термінологія, апаратура, техніка. Основні алгоритми оцінки
дерматоскопічних зображень.
Дерматоскопічні ознаки доброякісних та злоякісних пухлин шкіри.
Інвазивні методи діагностики захворювань шкіри. Панч, інцизійна
та ексцизійна біопсія.
Неспецифічні інфекційні захворювання шкіри. Тактика хірурга.
Анаеробна неклострідіальна інфекція. Вакуумна терапія.
Автоімунні захворювання з ураженням шкіри. Семіотика.
Диференційна діагностика. Місце хірурга.
Класифікація пухлин шкіри. Етіологія та епідеміологія раку шкіри.
Фактори ризику. Генетичні та молекулярні основи канцерогенезу.
Доброякісні пухлини шкіри. Передракові утворення шкіри.
Немеланомні пухлини шкіри. Базаліома, плоскоклітинний рак
шкіри.
Меланома.
Медикаментозна терапія злоякісних новоутворів шкіри: топічні

Кількість
годин
4
4

2

4
4
4
6
2
2

2
4
2

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

імунологічні модулятори, хіміотерапія, вакцини.
Основи дерматохірургії. Місцеве знеболення. Хірургічний
інструментарій. Техніка біопсії шкіри. Лінії розрізу шкіри.
Накладання швів. Мікрографічна хірургія.
Фізичні методи: кюретаж та електрокоагуляція, кріотерапія.
Радіаційна терапія пухлин шкіри
Фототерапевтичні методи: лазери та фотодинамічна терапія.
ICG технологія. Біопсія сторожового лімфатичного вузла.
Методи пластики дефектів шкіри.
Місцеворегіонарна терапія росповсюдженних злоякісних пухлин
шкіри. ILP.
Залікове заняття. Підсумковий контроль засвоєння дисципліни.
Разом

2

2
4
4
2
2
2
2
60

4. Теми самостійних робіт вибіркової навчальної дисципліни
«Сучасні хірургічні методи діагностики та лікування непухлинних та
пухлинних захворювань шкіри»
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тема
Місце сучасної хірургії у вирішенні проблемних питань
дерматології.
Гістопатологія доброякісних та злоякісних пухлин шкіри.
Дерматоскопія. Термінологія, апаратура, техніка.
Дерматоскопічні ознаки доброякісних та злоякісних пухлин шкіри.
Панч, інцизійна та ексцизійна біопсія.
Неспецифічні інфекційні захворювання шкіри. Тактика хірурга.
Вакуумна терапія ран шкіри
Автоімунні захворювання з ураженням шкіри.
Генетичні та молекулярні основи канцерогенезу.
Базаліома, плоскоклітинний рак шкіри.
Меланома.
Топічні імунологічні модулятори, хіміотерапія, вакцини.
Техніка біопсії шкіри. Лінії розрізу шкіри. Накладання швів.
Разом

Кількість
годин
4
4
6
8
4
6
4
2
4
4
4
4
6
60

5. Методи навчання
Викладання вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні хірургічні
методи діагностики та лікування непухлинних та пухлинних захворювань
шкіри» на практичних заняттях забезпечується методичними розробками
для кожного практичного заняття, наочними засобами навчання для кожного
заняття (презентації, відеолекції), інформаційним ресурсом кафедри,
структурованими алгоритмами контролю вмінь.
Самостійна робота при вивченні вибіркової навчальної дисципліни
забезпечується методичними розробками з самостійної роботи, наочними
засобами навчання (відеолекції, презентації), інформаційним ресурсом
кафедри, тематикою самостійних робіт, структурованими алгоритмами
контролю вмінь.

Підсумковий контроль не проводиться, вивчення дисципліни
завершується заліком на останньому практичному занятті.
6. Методи контролю:
- тести вхідного та заключного контролю рівня знань за темою
практичного заняття;
- усна відповідь на питання за матеріалом поточної теми;
- розв’язання типових і нетипових клінічних ситуаційних задач;
- контроль практичних навичок;
- підсумковий залік.
7. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточний контроль. Оцінювання успішності вивчення тем дисципліни
виконується за традиційною 4-х бальною шкалою. Наприкінці вивчення
дисципліни поточна успішність розраховується як середній поточний бал,
тобто середнє арифметичне всіх отриманих аспірантом оцінок за
традиційною шкалою, округлене до цілого числа.
Підсумковий контроль. Вивчення навчальної дисципліни завершується
заліком. Залік отримають аспіранти (пошукувачи), які не мають пропусків
лекцій і практичних занять або відпрацювали пропущені аудиторні заняття і
мають середній бал не менше, ніж 3,00.

8. Рекомендована література
Основна (базова):
Перелік літератури:
1.
Дерматовенерология / Под. ред. В. П. Федотова, А. Д. Дюдюна,
В. И. Степаненко. – Днепропетровск, 2011. – 651 с.
2.
Европейское руководство по лечению дерматологических
болезней / Под ред. А. Д. Кацамбаса, Т. М. Лотти. – М.: МЕДпресс-информ,
2008.
3.
Краткий курс по дерматоскопии. Диагностика пигментных
поражений кожи/ Атлас. – Heine.- 2010. – 31 с. www.heineopto.ru
4.
Коляденко В.Г., Степаненко В.І., Федорич П.В., Скляр С.І.
Шкipнi та венеричнi хвороби.- Вiнниця: Нова книга, 2006.- 420 с.
Допоміжна
1. Вулф, К. Дерматология по Томасу Фицпатрику [Текст] : атлас / К.
Вулф, Р. Джонсон, Д. Сюрмонд ; пер. с англ. Е. А. Акишевой, А. В.
Снеговской, Е. Р. Тимофеевой, под ред. Е. Р. Тимофеева. - 2-е изд. - Москва :
Практика, 2007. - 1248 с.2. Кожные и венерические болезни: справочник /
под ред. О. Л. Иванова. – М.: Медицина, 1997. – 352 с.

2. . Уайт, Г. Атлас по дерматологии [Текст] = Color atlas of dermatology
/ Г. Уайт ; пер. с англ. Н. Г. Кочергина ; под ред. О. Л. Иванова, Н. Г.
Кочергина. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2009. - 384 с. : ил.
3.
Ламоткин И.А. Опухоли и опухолеподобные образования кожи:
Атлас/ И.А. Ламоткин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.
4.
Кожа, фасции, клетчатка человека: анатомия, производные,
возрастные особенности [Текст] : учеб.-метод. пособие / П. А. Гелашвили [и
др.] ; ГОУ ВПО "СамГМУ", Каф. анатомии человека. - Самара : Офорт, 2010.
- 76 с.
5.
Цераидис Г. С., Федотов В.П., Дюдюн А. Д., Туманский В. А.
Гистопатология
и
клиническая
характеристика
дерматозов.
–
Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с.
9. Інформаційні ресурси
1.
Міністерство охорони здоров’я України: http://moz.gov.ua/
2.
Національна
наукова
медична
бібліотека
України:
http:/www.library.gov.ua/
3.
Дніпропетровська
обласна
науково-медична
бібліотека:
http://medlib.dp.gov.ua/
4.
Бібліотека ДЗ «ДМА»: http://dsma.dp.ua/biblioteka/
5.
Центр тестування МОЗ України: http://testcentr.gov.ua/
6.
Англомовний веб-ресурс для лікарів та інших професіоналів охорони
здоров’я: http://medscape.com
7.
Англомовна текстова база даних медичних та біологічних публікацій:
http://pubmed.com
8.
Англомовний всб-ресурс для лікарів та інших професіоналів охорони
здоров’я: http://emedicine.medscape.com/pulmonology

