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Очні консультації: згідно графіка, за попередньою домовленістю із 

викладачем, за адресою Академіка Воробйова, 5, 2 поверх, кафедра 

дерматології та венерології ОНМедУ. 

Он-лайн консультації: згідно графіка, за попередньою 

домовленістю із викладачем з 15.00 до 17.00 на платформі Microsoft 

Teams (MS) або ZOOM. 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно. 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через платформу 

Microsoft Teams, Zoom, а також через листування електронною поштою, через 

месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи окремо через старост 

групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення дисципліни – дерматовенерологія. 

Пререквізити і постреквізити дисципліни: 

Пререквізити: українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова (за 

професійним спрямуванням), латинська мова та медична термінологія, медична 

біологія, медична та біологічна фізики, медична хімія, біологічна та біоорганічна хімія, 

анатомія людини, гістологія, цитологія та ембріологія, фізіологія, мікробіологія, 

вірусологія та імунологія, безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки, 

патоморфологія, патофізіологія, фармакологія, гігієна та екологія, пропедевтика 

педіатрії, радіологія, медична психологія, педіатрія, хірургія, акушерство і гінекологія, 

оториноларингологія, офтальмологія, неврологія, психіатрія, наркологія, дерматологія, 

венерологія, клінічна анатомія і оперативна хірургія, охорона праці в галузі. 

Постреквізити: венерологія, гігієна та екологія, внутрішня медицина, хірургія, 

акушерство і гінекологія, інфекційні хвороби, паліативна та хоспісна медицина, 

загальна практика (сімейна медицина). 

Метою дисципліни є набуття здобувачем знань та оволодіння професійними 

компетентностями та навичками  з дерматовенерології, у тому числі набутих при 

вивченні попередніх дисциплін  

Очікувані результати: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

Знати:  

- Навички комунікації та клінічного обстеження пацієнта  під час діагностики та 

лікування найбільш поширених дерматовенеричних захворювань 

- Здатність визначати необхідний перелік клініко-лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінювати їх результати під час діагностики та 

лікування найбільш поширених дерматовенеричних захворювань 
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- Здатність встановлювати попередній та клінічний діагноз при поширених 

дерматовенеричних захворюваннях у дітей 

- Здатність визначати принципи лікування, необхідний режим праці та відпочинку і 

характер харчування при поширених дерматовенеричних захворюваннях 

- Здатність діагностувати невідкладні стани при поширених з дерматовенеричних 

захворюваннях 

- Здатність визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу при 

поширених дерматовенеричних захворюваннях 

- Здатність виконувати медичні маніпуляції при поширених венеричних 

захворюваннях 

- Здатність визначати тактику ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду 

при поширених дерматовенеричних захворюваннях 

- Здатність вести медичну документацію при поширених дерматовенеричних 

захворюваннях 

Вміти: 

- Володіти навичками комунікації та клінічного обстеження пацієнта. Збирати дані 

про скарги, анамнез хвороби, анамнез життя при дерматовенеричних 

захворюваннях у дерматовенерологічних хворих 

- Оцінювати інформацію щодо діагнозу застосовуючи стандартну процедуру,  на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. Визначати 

перелік необхідних  клініко-лабораторних та інструментальних досліджень та 

оцінювати їх результати при венеричних захворюваннях у дерматовенерологічних 

хворих 

- Виділяти провідний клінічний симптом або синдром. Встановлювати попередній 

діагноз,  здійснювати диференціальну діагностику та визначати клінічний діагноз 

при дерматовенеричних захворюваннях у венерологічних хворих 

- Визначати принципи лікування захворювань, необхідний режим праці та 

відпочинку, характер харчування при поширених дерматовенеричних 

захворюваннях у венерологічних хворих 

- Виконувати медичні маніпуляції при венеричних захворюваннях у 

дерматовенерологічних хворих 

- Визначати тактику ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду при 

дерматовенерологічних захворюваннях у венеричних хворих 

- Вести медичну документацію при дерматовенеричних захворюваннях у 

дерматовенерологічних хворих 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна буде викладатися у формі практичних занять (30 аудиторних годин); 

організації самостійної роботи здобувача (60 годин). 

Методи навчання: обговорення теоретичних питань, фронтальне опитування з 

основної термінології, тестування, рольові ігри з опанування комунікативних навичок 
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спілкування з хворим, робота в команді.  

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Введення в дерматовенерологію. Поняття про будову жіночих і 

чоловічих статевих органів.  

Тема 2. Методи обстеження дерматовенерологічного пацієнта. 

Патоморфологічні зміни шкіри та слизових оболонок. Первинні та вторинні 

морфологічні елементи шкіри та слизових оболонок.  

Тема 3. Ураження статевих органів при хронічних рецидивуючих дерматозах.  

Тема 4. Туберкулез, лепра, дифтерія, актиномікоз статевих органів.  

Тема 5. Інфекції статевих органів, викликанних стрептококками групи В, 

стафілококками, ентеробактеріями, синьогнійною паличкою, анаеробними 

мікроорганізмами.  

Тема 6. Гарднерельоз, хламідіоз, лістеріоз.  

Тема 7. Герпесвірусна інфекція статевих органів.  

Тема 8. Папіломавірусна інфекція сечостатевих органів. Контагіозний молюсок.  

Тема 9. ВІЛ-інфекція.  

Тема 10. Єнтеробіоз, шистосомоз, філяріатози та ураження сечостатевих органів.  

Тема 11. Трихомоніаз урогенітальний.  

Тема 12. Амебіаз, лямбліоз.  

Тема 13. Первинний та вторинний сифіліс.  

Тема 14. Третинний сифіліс. Вродженuй сuфiліс.  

Тема 15. Пінта. Фрамбезія. Беджіль.  

 

Перелік  рекомендованої літератури: 

Основна: 

1. Дерматологія і венерологія: Підручник для студ. мед. закладів фахової 

передвищої та вищої освіти. 2-ге вид., стер. Затверджено МОЗ / В.І. Степаненко, А.І. 

Чоботарь, С.О. Бондарь та ін. К., 2020.  

2. Дерматологія. Венерологія: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ- IV рівнів 

акредитації / В.І. Степаненко, М.М. Шупенько, П.М. Недобой, С.Г. Свирид, В.Г. 

Коляденко [та ін.]; за ред. В.І. Степаненка ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. К.: КІМ, 

2012.  

3. Дерматологія та венерологія: навчальний посібник для підготовки студентів 

закладів вищої медичної освіти зі спеціальності «Медицина» з тем, які винесено для 

самостійної роботи / О.І. Денисенко, М.П. Перепічка, М.Ю. Гаєвська [та ін.]. Чернівці, 

2019.  

4. Практикум з дерматології і венерології / В. І. Степаненко, А. І. Чоботарь, С. О. 

Бондарь. Київ: Медицина, 2018. 

5. Dermatology, venereology / According to the general edition of O.O. The season - 

Guide for students, masters of higher educational institutions. - Lviv: DrukZahid LLC, 2017.  

6. Dermatology, venereology in questions and answers / Edited by O.O. The season - 
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Guide for students, masters of higher educational institutions. - Lviv: DrukZahid LLC, 2017. 

Додаткова 

1. Dermatology, Venereology. Textbook / [Stepanenko V.I, Shupenko M.M.,Mikheiev 

O.G. et al.]; under edit. of V.I.Stepenenko. Kyiv.: KIM, 2013. 

2. Шкірні та венеричні хвороби: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV 

рівнів акредитації / Дудченко М.О., Коляденко В.Г., Бариляк І.Р., Скибан Г.В., Вітенко 

І.С. та ін.; за ред. М.О. Дудченка. Вид. 2-е стер. Вінниця : Нова кн., 2008.. іл. - Бібліогр. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю:усний (опитування), тестування, 

оцінювання виконання практичних вправ, оцінювання комунікативних навичок, 

розв’язання ситуаційних клінічних завдань, оцінювання активності на занятті та 

самостійної роботи здобувачів. 

 

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті: 

«5» Здобувач вільно володіє матеріалом, приймає активну участь в обговоренні 

та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні 

навички під час огляду венерологічного хворого та інтерпретації даних 

клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень,  висловлює свою 

думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення. 

«4» Здобувач добре володіє матеріалом, приймає участь в обговоренні та 

вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під 

час огляду венерологічного хворого та інтерпретації даних клінічного, 

лабораторних та інструментальних досліджень з деякими помилками,  

висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення. 

«3» Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено приймає участь в 

обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні 

навички під час огляду венерологічного хворого та інтерпретації даних 

клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими 

помилками. 

«2» Здобувач не володіє матеріалом, не приймає участь в обговоренні та 

вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під 

час огляду венерологічного хворого та інтерпретації даних клінічного, 

лабораторних та інструментальних досліджень. 

 

Форми і методи підсумкового контролю:залік, виставляється здобувачу, який 

виконав усі розділи освітньої програми вибіркової дисципліни, приймав активну участь 

у практичних заняттях, має середню поточну оцінку не менше ніж 3,0 і не має 

академічної заборгованості. 

Можливість і умови отримання додаткових (бонусних) балів: не передбачено. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота передбачає підготовку до кожного практичного заняття та  

заліку. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

1. Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

2. Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним графіком з 

дозволу деканату. 

Організаційні питання:  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:  

⬧ самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей);  

⬧ посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

⬧ дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

⬧ надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього процесу є: 

- використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів навчання 

або переваг у науковій роботі; 

- використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікронавушників, телефонів, 

смартфонів, планшетів тощо); 

- проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

• зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, заліку тощо; 

• повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку 

тощо);  

• призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

• повторне проходження відповідного освітнього компоненту освітньої 

програми;  

• проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника; 
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• позбавлення права брати участь у конкурсах на отримання стипендій, 

грантів тощо; 

• повідомлення суб’єкта, який здійснює фінансування навчання (проведення 

наукових досліджень), установи, що видала грант на навчання (дослідження), 

потенційних роботодавців, батьків здобувача вищої освіти про вчинене порушення; 

• виключення з рейтингу претендентів на отримання академічної стипендії 

або нарахування штрафних балів у такому рейтингу;  

• позбавлення академічної стипендії; 

• позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання; 

• відрахування з Університету. 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, або лікарська 

піжама, шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: зошит, ручка, фонендоскоп. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому числі 

на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Початок занять: 8.30. 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Здобувач який спізнився на заняття може бути на ньому присутній, але якщо в 

журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у загальному порядку. 

Мобільні пристрої: можуть бути застосовані з дозволу викладача, якщо вони 

потрібні для виконання завдання. 

Поведінка в аудиторії: робоча, спокійна. 

 


