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1. Загальна інформація про викладача:  
Викладачі: доц. Макуріна Г.І., доц.Дмитренко І.П, асист. Головкін А.В. 

e-mail: dermatology.zsmu@gmail.com 

кафедра: дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної 

медицини ФПО 

адреса: пр. Маяковського, 26, Запорізький державний медичний університет, кафедра 

дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини 

ФПО. 

 

1. Назва, код дисципліни і кількість кредитів 

Назва «Дерматологія, венерологія» 

Кількість кредитів ЄКТС – 1 

 

2. Час і місце проведення навчальної дисципліни: 8 семестри   

 

3. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни 

У терапевтичному відношенні дерматологія топографічно пов'язана з іншими 

дисциплінами: з інфектологією (венерологія, трансмісивні вірусні та паразитарні 

захворювання шкіри і шкірних придатків), токсикологією (токсикодермія, 

псевдопорфірійна та інші токсичні реакції), гематологією (шкірні прояви поліцитемії), 

ревматологією (при системних колагенозах, васкулітах), ендокринологією (зміни шкіри 

при цукровому діабеті, гіпотиреозі, гіпертиреозі), онкологією (меланоми і інші пухлини 

шкіри і її придатків), з неврологією (нейродерміт,  генетично обумовлені нейро-шкірні 

синдроми), алергологією (Синдром Лайєла, синдром Стівенса-Джонсона, кропив’янка, 

ангіоневротичний набряк та інші алергічні реакції), стоматологічними дисциплінами 

(пухирчатка, червоний плоский лишай, хейліти, передракові та онкологічні захворювання 

слизових оболонок порожнини рота), психіатрією (трихотіломанія, патомімія).  

 

4. Характеристика навчальної дисципліни 

4.1 Призначення навчальної дисципліни 

У практиці лікаря зустрічається понад 2000 захворювань шкіри та декілька десятків 

захворювань, які передаються переважно статевим шляхом. Вміти розпізнати найбільш 

поширені серед них захворювання та призначити терапію обґрунтовує необхідність 

вивчення дерматології і венерології. 

 

4.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Дерматологія, венерологія» є формування 

системних медичних знань, вмінь та навичок діагностики шкірних та венеричних 

захворювань. Передбачається, що оволодіння знаннями стосовно основних клінічних ознак 

шкірних та венеричних хвороб дасть можливість лікарю-стоматологу вчасно розпізнати 

такі хвороби та спрямувати пацієнта до лікаря-дерматовенеролога. Обізнаність стосовно 

проявів венеричних хвороб та інфекцій, що передаються переважно статевим шляхом 

(сифіліс, ВІЛ-інфекція, гепатити В і С, папіломовірусна інфекція та інші) є важливою 

складовою професійної підготовки лікаря-стоматолога, а знання профілактичних заходів 

щодо зазначених хвороб є обов’язком лікаря будь-якої спеціальності та спеціалізації. 

 

4.3 Завдання вивчення дисципліни: 

- основ теоретичної дерматології (анатомічна та мікроскопічна будова шкіри і слизових 

оболонок, фізіологія та патологія шкіри, морфологічні елементи висипу, основи клінічної 

фармакології для лікування дерматовенерологічних хвороб); 

- основних клініко-діагностичних ознак розповсюджених шкірних хвороб, їх профілактики 

та лікування; 

- особливостей клінічного перебігу специфічних інфекцій (у т.ч. лепри, туберкульозу), 

венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції та інших інфекцій, що передаються статевим 

шляхом. 



Програма передбачає поглиблене вивчення низки побічних реакцій  окремих лікарських 

засобів, що проявляються на шкірі та слизових оболонках. Детальне викладання 

венерології та вивчення проявів інфекцій, що передаються переважно статевим шляхом, 

обумовлене високим рівнем розповсюдженості цих захворювань і ВІЛ-інфекції та 

необхідністю, у зв’язку із цим, опануванням правилам професійної профілактики щодо 

інфікування. 

 

4.4 Зміст навчальної дисципліни 

          Програма навчальної дисципліни складається з 1 модуля та 5 змістових модулів. 

          Модуль 1. «Дерматовенерологія» 

  Змістовий модуль 1. Загальна дерматовенерологія. Неконтагіозні дерматози. 

Тема 1. Анатомія, гістологія і фізіологія шкіри і слизових оболонок. Первинні і вторинні 

морфологічні елементи висипки. Методика обстеження шкірного хворого. 

  Тема 2. Псоріаз і червоний плоский лишай. Курація 1. 

  Змістовий модуль 2. Дерматози різної етіології. 

Тема 3. Екзема, дерматити, токсикодермії. Синдром Лайєла. Екзема губ. Контактні і 

алергічні хейліти. Багатоформна ексудативна еритема. Синдром Стівенса-Джонсона. 

Обстеження хворих. 

  Тема 4. Пузирні і вірусні захворювання шкіри і слизових оболонок. Курація 2. 

  Змістовий модуль 3. Контагіозні дерматози. 

  Тема 5. Дерматозоонози. Гноячкові захворювання шкіри. Курація 3. 

Тема 6. Грибкові захворювання шкіри. Кандидози. 

Змістовий модуль 4. Сифіліс. 

Тема 7. Сифіліс, первинний період. Збудник . Класифікація. Клініка первинного періоду, 

атипові і ускладнені шанкери. Особливості клінічної картини твердого шанкеру в області 

губ, язика, мигдалин, ясен, перехідних складок слизової порожнини  рота, Дифдіагностика. 

Методика обстеження хворого на сифіліс. Вторинний сифіліс. 

Тема 8. Третинний сифіліс. Вроджений сифіліс. Загальні принципи лікування сифілісу. 

Індивідуальна і загальна профілактика сифілісу. 

Змістовий модуль 5. Гонорея. ВІЛ-інфекція. 

Тема 9. Гонорея. Збудник, класифікація. Екстрагенітальна гонорея. Профілактика. 

Лікування гонореї. Амбулаторне обстеження хворих. ВІЛ-інфекція. 

Тема 10. Підсумкове заняття. Захист історії хвороби. 

Підсумковий модульний контроль. 

 

4.5 План вивчення навчальної дисципліни 

Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Спільні питання дерматології та стоматологічних дисциплін. Червоний 

плоский лишай. Дерматити та екзема. Хейліти. Кандидози слизових 

оболонок. 

2 

2 Акантолітична пухирчатка. Багатоформна ексудативна еритема. Герпетична 

інфекція шкіри та слизових оболонок. 

2 

3 Перебіг сифілітичної інфекції, основні клінічні прояви на слизових 

оболонках порожнини рота. Гонорея: класифікація та естрагенітальні 

форми. Сучасна епідемідеміологія та основні лкінічні ознаки ВІЛ-інфекції 

на шкірі та слизових оболонках. 

2 

РАЗОМ: 6 

 

Теми практичних занять 

№ Назва теми Кількість 



з/п годин 

1 
Анатомія, гістологія і фізіологія шкіри і слизових оболонок. Первинні і 

вторинні морфологічні елементи висипки. Методика обстеження шкірного 

хворого. 

2 

2 Псоріаз і червоний плоский лишай. Курація 1. 1 

3 
Екзема, дерматити, токсикодермії. Синдром Лайєла. Екзема губ. Контактні і 

алергічні хейліти. Багатоформна ексудативна еритема. Синдром Стівенса-

Джонсона. Обстеження хворих. 

2 

4 Пузирні і вірусні захворювання шкіри і слизових оболонок. Курація 2. 2 

5 
Дерматозоонози. Гноячкові захворювання шкіри. 

Курація 3. 
1 

6 Грибкові захворювання шкіри. Кандидози. 1 

7 

Сифіліс, первинний період. Збудник . Класифікація. Клініка первинного 

періоду, атипові і ускладнені шанкери. Особливості клінічної картини 

твердого шанкеру в області губ, язика, мигдалин, ясен, перехідних складок 

слизової порожнини  рота, Дифдіагностика. Методика обстеження хворого 

на сифіліс. Вторинний сифіліс. 

2 

8 
Третинний сифіліс. Вроджений сифіліс. Загальні принципи лікування 

сифілісу. Індивідуальна і загальна профілактика сифілісу 
0,5 

9 
Гонорея. Збудник, класифікація. Екстрагенітальна гонорея. Профілактика. 

Лікування гонореї. Амбулаторне обстеження хворих. ВІЛ-інфекція. 
1,5 

10 Підсумкове заняття. Захист історії хвороби. 1 

РАЗОМ: 14 

 

5. Самостійна робота студента виконується за допомогою EDX-курсу («Туберкульоз 

шкіри» та «Анатомія лицьового відділу голови») 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Анатомія, гістологія і фізіологія шкіри і слизових оболонок. Первинні і 

вторинні морфологічні елементи висипки. Методика обстеження шкірного 

хворого. 

1 

2 Псоріаз і червоний плоский лишай. Курація 1. 1 

3 Екзема, дерматити, токсикодермії. Синдром Лайєла. Екзема губ. Контактні і 

алергічні хейліти. Багатоформна ексудативна еритема. Синдром Стівенса-

Джонсона. Обстеження хворих. 

1 

4 Пузирні і вірусні захворювання шкіри і слизових оболонок. Курація 2. 1 

5 Дерматозоонози. Гноячкові захворювання шкіри. 

Курація 3. 

1 

6 Грибкові захворювання шкіри. Кандидози. 1 

7 Сифіліс, первинний період. Збудник . Класифікація. Клініка первинного 

періоду, атипові і ускладнені шанкери. Особливості клінічної картини 

твердого шанкеру в області губ, язика, мигдалин, ясен, перехідних складок 

слизової порожнини  рота, Дифдіагностика. Методика обстеження хворого 

на сифіліс. Вторинний сифіліс. 

1 

8 Третинний сифіліс. Вроджений сифіліс. Загальні принципи лікування 

сифілісу. Індивідуальна і загальна профілактика сифілісу 

1 

9 Гонорея. Збудник, класифікація. Екстрагенітальна гонорея. Профілактика. 

Лікування гонореї. Амбулаторне обстеження хворих. ВІЛ-інфекція. 

1 

10 Підсумкове заняття. Захист історії хвороби. 1 

РАЗОМ: 10 

 



6. Список основної та додаткової літератури 

6.1 Основна література 

1. Дерматологія. Венерологія. (за редакцією Степаненко В.І.) Київ: «КИМ», 2013. – 902с. 

2. Савчак В.І., Галникіна С.О. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом. 

– Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2001, - 507с. 

3. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни.-М.: Триада-Фарм, 2005.-688 с. 

  

6.2 Допоміжна література 
1. Айзятулов Ю. Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии: 

[Иллюстрированное руководство] / Ю. Ф. Айзятулов. – Донецк : Каштан, 2010. – 560c. 

2. Гистопатология и клиническая характеристика дерматозов / Г.С. Цераидис, В.П. 

Федотов, А.Д. Дюдюн, В.А. Туманский. – Днепропетровск: Изд-во Свидлер. – 2004. – 536с. 

3. Дерматопатология // В.Кемпф, М.Ханчке, Х.Кутцнер, В.Бургдорф, 2015. – 304с. 

4. Дерматология Фицпатрика в клинической практике / Л.А. Голдсмит, С.И. Кац, Б.А. 

Джилкрест и др.; пер. с англ., общ. ред. Н.Н. Потекаева, А.Н. Львова. – Изд. 2-е, исп., 

перер., доп. – М.: Изд-во Панфилова, 2015. – Т. 1. – 1168 с.: ил. 

5. Дюдюн А.Д. та співавт. Інфекції, що передаються статевим шляхом (навчальний 

посібник).-Київ: Поліграф плюс, 2012.-133 с. 

6. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ – інфекція і СНІД. - К.: „Здоров'я”,2004, -635с. 

7. Клинические лекции по дерматовенерологии и косметологии / Под ред. В. П. Федотова, 

А. И. Макарчука. – Т. 1-4. – Запорожье-Днепропетровск: «Просвіта», 2016. – 516 с. 

8. Мавров И.И., Болотная Л.А., Сербина И.М. Основы диагностики и лечения в 

дерматологии и венерологии. – Харьков: Факт. – 2007. – 792 с. 

9. Раціональна діагностика та лікування в дерматології та венерології / За ред. І.І. Маврова. 
– К.: ТОВ «Доктор Медіа», 2007. – 344 с 

10. Федотов В.П., Дюдюн А.Д., Степаненко В.И. Дерматовенерология.-

Днепропетровск,2011.-651с. 

11. Клинические лекции по дерматовенерологии, косметологии и эстетической медицине: 

Т.5 : кол. моногр. / под ред. В.П. Федотова, А.И. Макарчука. Запорожье: «Просвіта», 2017. 

– 592с. 

12. Дерматовенерологія. Лікарські засоби [Електронний ресурс] / Степаненко В.І., 

Головченко Д.Я., Іванов С.В., Міхеєв О.Г. // Державний формуляр лікарських засобів. 

Випуск восьмий; ред.кол. Аряєв М.Л., Бебешко В.Г., Глумчер Ф.С. та ін. – К. : 

Міністерство охорони здоров’я. – 2016. – Режим доступу: 

http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/informatsijno-poshukova-sistema-elektronnij-formulyar. 

13. Вебсайт Центру громадського здоров’я МОЗ України http://phc.org.ua/ 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

7.1 Види контролю (поточний та кінцевий диференційний залік)) 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та 

оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні 

теоре-тичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

дисципліни. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю) – 200, в 

тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами 

підсумкового модульного контролю – 80 балів (40%). Поточний контроль здійснюється на 

кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми та під час 

індивідуальної роботи викладача зі студентами. 

 

7.2 Форми контролю 

Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за 

традиційною п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. Конвертація 

проводиться перед підсумковим модульним контролем. Для оцінювання поточної 

навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає фіксовані значення для 

максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, якщо поточні 



оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 максимальних балів 

можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). Бали за поточну 

успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

чотирибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому 

враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми.  

Диференційний залік здійснюється по завершенню вивчення всіх тем на останньому 

контрольному занятті. До заліку допускають студентів, які виконали всі види робіт, що 

передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не 

меншу за мінімальну. Форма проведення заліку має бути стандартизованою і включати 

контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми заліку визначаються у 

робочій навчальній програмі 

 

8. Політика навчальної дисципліни 

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- 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 навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

 


