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ВСТУП 

 

Шкірні та венеричні хвороби відносяться до древніших патологій люд-

ства й часто зустрічаються в повсякденній практичній діяльності лікарів дер-

матовенерологів та суміжних фахівців. Шкірні хвороби тісно пов’язані із 

змінами внутрішніх органів та систем організму хворої людини і частенько 

являються важливим симптомом поразки нервової системи, серцево-судинної 

системи, обмінних розладів, захворювань шлунково-кишкового тракту, ендо-

кринних органів та інш. На сучасному етапі відомо більш двох тисяч клініч-

них форм дерматозів та синдромів з ураженням шкіри та слизових оболонок. 

Нерідко висипка на шкірі та слизових оболонках є вирішальною ознакою у 

діагностиці загальних інфекційних захворювань. 

Слід також відзначити, що багато шкірних та венеричних хвороб мають 

не виражену симптоматику і їх клінічні прояви помилково сприймаються лі-

карями суміжних спеціальностей як різні нервові, офтальмологічні, соматич-

ні, гінекологічні та інші захворювання. Тому велика частина хворих зверта-

ється по медичну допомогу спочатку до лікарів загального профілю – до те-

рапевтів, невропатологів, окулістів, гінекологів, урологів, що утрудняє швид-

ку правильну постановку діагнозу, проведення протиепідемічних заходів і 

лікування таких пацієнтів. Кожен лікар клінічної спеціальності (терапевт, хі-

рург, невропатолог, гінеколог і інш.) повинен знати основні клінічні симпто-

ми проявів шкірних і венеричних хвороб та вміти оказати кваліфікаційну ме-

дичну допомогу. У зв’язку з вище викладеним важливе значення має своєча-

сна діагностика патологічних проявів на шкірі і слизових оболонках та приз-

начення адекватної комплексної терапії таким хворим. В останні роки прак-

тична охорона здоров'я потребує фахівців широкого профілю (сімейні лікарі, 

дільничні лікарі, лікарі швидкої допомоги), які повинні надавати професійну 

допомогу пацієнтам з важкими дерматозами, заразливими шкірними і вене-

ричними хворобами, своєчасно проводити профілактичні заходи. На кафед-

рах дерматовенерології на викладачів покладається велика відповідальність 

при теоретичній і практичній підготовці у навчанні, закріпленні навиків у 

процесі навчання. Велике значення в навчальних закладах набуває проблема 

оптимізації учбового процесу, а головним в підготовці лікарів залишається 

позааудіторна самопідготовка до семінарських занять.  

Ми сподіваємося, що методичні вказівки до семінарських занять ста-

нуть корисними, дозволять підняти рівень теоретичної підготовки та інтен-

сифікації післядипломного навчання, будуть сприяти більш ефективному за-

своєнню необхідних практичних навиків-умінь з меншою затратою часу.  
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ТЕМА I: «АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ НОРМАЛЬНОЇ ШКІРИ.  

ОСНОВНІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ШКІРИ.  

ПЕРВИННІ ТА ВТОРИННІ МОРФОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ  

ШКІРНОЇ ВИСИПКИ. МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ  

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОГО ХВОРОГО» 

 

 

Актуальність теми 

Знання анатомо-фізіологічних особливостей шкіри, придатків шкіри та 

слизових оболонок в нормі та при різних патологічних розладах необхідно 

для  розуміння перебігу дерматозів, встановлення діагнозу та обґрунтування 

тактики лікування хворих. Окреме місце в діагностиці шкірних хвороб зай-

має інтерпретація первинних та вторинних морфологічних елементі, які є 

абеткою дерматовенеролгії. 

 

Джерела інформації 

Інформацію, необхідну для засвоєння теоретичних питань, можна знай-

ти в наступних літературних джерелах:  

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, патоге-

нез, клиника, диагностика, лечение). – Донецк: «Каштан». - 2006. – 360 с., ил. 

3. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

4. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

5. Дудченко М.О. Дерматовенерологія (навчальний посібник) 

/М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

6. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

7. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: Підручник / За заг. ред. 

проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 304 с. : іл.  

8. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем (учебное 

пособие) / Под ред. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк: «Каштан», 2013. – 712 с., ил. 

9. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

10. Цераидис Г.С. Гистопатология и клиническая характеристика 

дерматозов / Г.С.Цераидис, В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.А.Туманский. – 1-е 

изд. – Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с. 

11. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  
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Цілі навчання  

Мета (загальна) 
Знати анатомію та фізіологію шкіри, її придатків та слизових оболонок. 

Уміти визначати первинні та вторинні морфологічні елементи шкірної виси-

пки на підставі патогістологічних критеріїв. Знати загальні та спеціальні ме-

тоди обстеження хворого з шкірною патологію. 

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1. Розпізнавати анатомічну по-

шарову будову нормальної шкі-

ри, придатків шкіри та слизових 

оболонок. 

 

1. Розрізняти пошарову будову епідер-

місу, дерми та гіподерми, придатків 

шкіри та слизових оболонок. 

 

2. Знати патогістологічні зміни   

шкіри, придатків шкіри та сли-

зових оболонок в нормі и при 

різних патологічних станах. 

 

2. Розрізняти структурні елементи но-

рмальної шкіри, її придатків та слизо-

вих оболонок.  

 

3. Знати фізіологічне значення  

шкіри, придатків шкіри, судин, 

нервово-рецепторного апарату.  

 

3. Інтерпретувати фізіологічне значен-

ня шкіри та її придатків, судин, нерво-

во-рецепторного апарату, а також фізі-

ологічні функції шкіри при патологіч-

них змінах.  

 

4. Знати основні загальні та 

спеціальні методи обстеження 

хворого з шкірною патологією. 

 

 

4. Уміти збирати та оцінювати скарги, 

дані анамнезу захворювання та об'єк-

тивного обстеження хворого з шкір-

ною патологією. Оцінити основні пер-

винні та вторинні морфологічні елеме-

нти висипки. Визначити основні симп-

томи і синдроми та встановити попе-

редній діагноз. 

 

5. Визначити необхідний обсяг 

обстеження хворого з шкірною 

патологією. 

 

5. Оцінити результати лабораторного 

обстеження. 
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Технологічна карта проведення заняття за темою «Анатомія та 

фізіологія нормальної шкіри. Основні патоморфологічні зміни шкіри. 

Первинні та вторинні морфологічні елементи шкірної висипки.  

Методика обстеження дерматовенерологічного хворого» 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 

Предметне 

скло 

 

Мікроскоп 

Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів 

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА II: «ПСОРІАЗ. ЧЕРВОНИЙ ПЛЕСКАТИЙ ЛИШАЙ» 

 

 

Актуальність теми 

Псоріаз є одним з найпоширеніших захворювань серед кожних хвороб. 

Захворюваність на псоріаз у різних країнах світу коливається від 1 до 12% 

населення. Актуальність вивчення псоріазу обумовлена постійним ростом за-

хворювання, тяжким клінічним перебігом із залученням у патологічний про-

цес опорно-рухового апарату та внутрішніх органів. 

Червоний плескатий лишай - це мультифакторне захворювання з оста-

точно не встановленою етіологією та патогенезом. Захворювання вирізняєть-

ся різноманітністю клінічних атипових форм, що перешкоджає діагностиці та 

повноцінному лікуванню.  

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

3. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

4. Беляев Г.М. Псориаз. Псориатическая артропатия / Г.М.Беляев, 

П.П.Рыжко. - М.: МЕДпресс-информ, 2005.-273 с: ил.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник / За заг. ред. 

проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 304 с. : іл. 

9. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

10. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

11. Рыжко П.П. Генодерматозы: буллезный эпидермолиз, ихтиоз, псориаз 

/П.П.Рыжко, А.М.Федота, В.М.Воронцов. – Харьков: Фолио, 2004. – 334 с. 

12. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

13. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  
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14. Цераидис Г.С. Гистопатология и клиническая характеристика 

дерматозов / Г.С.Цераидис, В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.А.Туманский. – 1-е 

изд. – Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с. 

15. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

Цілі навчання 

Мета (загальна)  
На підставі даних анамнезу, об’єктивного та лабораторного досліджен-

ня вміти поставити діагноз псоріазу або червоного плескатого лишаю, прово-

дити диференціальну діагностику захворювання, визначити тактику ведення 

хворого та методи профілактики.  

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Зібрати скарги, анамнез життя 

та захворювання, провести 

об’єктивне обстеження хворого, 

визначити характер висипу та 

описати первинні та вторинні 

морфологічні елементи. 

 

1. Оцінити та вибрати зі скарг, даних 

анамнезу й об'єктивного обстеження 

ознаки притаманні псоріазу та черво-

ному плескатому лишаї.  

 

 

2. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані. 

 

2.Призначити  необхідний обсяг і пос-

лідовність методів обстеження.  

 

3. Визначити провідні симпто-

ми та синдроми при псоріазі або 

червоному плескатому лишаї. 

Знати типові клінічні форми та 

стадії захворювання. 

 

3.Виділяти патогномонічні симптоми 

та типові клінічні ознаки для встанов-

лення діагнозу псоріаз або червоний 

плескатий лишай. 

 

4.Проводити диференціальну 

діагностику. 

 

4. Встановити попередній діагноз. 

 

5. Обґрунтувати принципи ве-

дення хворих та профілактичні 

дії при псоріазі або червоному 

плескатому лишаї. 

 

5. Застосовувати медикаментозні засо-

би патогенетичної та симптоматичної 

терапії та профілактичні дії. 
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Технологічна карта проведення заняття за темою 

«Псоріаз. Червоний плескатий лишай» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 

Предметне 

скло 

 

Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів 

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА III: «ПІОДЕРМІЇ. ПАРАЗИТАРНІ ДЕРМАТОЗИ» 

 

 

Актуальність теми 

Піодермії – гнійничкові захворювання шкіри, що відносяться до числа 

часто виявлених дерматозів. Піодермії вражають всі групи населення, але 

найчастіше зустрічаються у  працівників промислової галузі, а також у галузі 

сільського господарства, та є однією з найбільш частих причин тимчасової 

втрати працездатності, що призводить до значних матеріальних збитків у 

економіці нашої країни. У дітей захворюваність на піодермії  вища, ніж у до-

рослих, та в останні роки має тенденцію до більш тяжкого клінічного перебі-

гу. Цим обумовлена важливість засвоєння питань діагностики, лікування та 

профілактики піодермій. Останнім роком  визначається значне поширення 

паразитарних хвороб: корости, педікульозу та демодекозу. Актуальність про-

блеми зумовлена високою контагіозністю; тенденцією до ураження значних 

ділянок; збільшенням малосимптомного клінічного перебігу захворювань, 

що ускладнює ранню діагностику та лікування.  

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

3. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник / За заг. ред. 

проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 304 с. : іл. 

9. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

10. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

11. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 
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12. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

13. Цераидис Г.С. Гистопатология и клиническая характеристика 

дерматозов / Г.С.Цераидис, В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.А.Туманский. – 1-е 

изд. – Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с. 

14. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

Цілі навчання 

Мета (загальна)  
Вміти визначити шляхи та ймовірні умови інфікування гнійничкових та 

паразитарних хвороб, розпізнавати та проводити диференціальну діагности-

ку, призначати лікування та профілактичні засоби. 

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1. Знати етіологічні та патоге-

нетичні чинники розвитку піо-

дермій та паразитарних хвороб. 

 

1. Визначити шляхи та імовірні умови 

інфікування. 

 

 

2. Визначати загальний перебіг, 

ведучі симптоми, клінічні про-

яви піодермій та паразитарних 

хвороб.  

 

2. Розпізнавати синдроми, та клінічні 

ознаки притаманні піодерміям та пара-

зитарним хворобам. Призначити необ-

хідний обсяг і послідовність методів 

обстеження.  

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані.  

 

3. Визначити необхідний обсяг та пос-

лідовність методів обстеження. 

 

4. Провести диференційну діаг-

ностику піодермій та паразита-

рних хвороб з іншими шкірни-

ми захворюваннями.  

 

4. Встановити попередній діагноз. 

 

5. Обгрунтувати тактику веден-

ня хворого і визначити тактику 

лікування. Виписати рецепти.  

 

5. Застосувати медикаментозні засоби 

загальної та місцевої терапії, профілак-

тичні дії. 
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Технологічна карта проведення заняття за темою 

«Піодермії. Паразитарні дерматози» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 

Предметне 

скло 

 

Мікроскоп 

Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів 

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА IV: «АЛЕРГОДЕРМАТОЗИ. ДЕРМАТИТИ» 

 

 

Актуальність теми 

Алергодерматози, дерматити є однією з найактуальніших проблем су-

часної медицини, що привертає пильну увагу дерматологів, педіатрів, алер-

гологів, терапевтів, імунологів, сімейних лікарів. Це зумовлено значною роз-

повсюдженістю даної патології, чіткою тенденцією до її зростання, недоско-

налістю існуючих методів лікування та профілактики і як наслідок, обмежен-

ням психологічної, соціальної та фізичної активності хворих. 

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

3. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

9. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

10. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

11. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

12. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

13. Цераидис Г.С. Гистопатология и клиническая характеристика 

дерматозов / Г.С.Цераидис, В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.А.Туманский. – 1-е 

изд. – Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с. 
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14. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

 

Цілі навчання 

Мета (загальна) 
Вміти розпізнавати клінічні прояви алергодерматозів, дерматитів, пос-

тавити попередній діагноз, проводити диференціальну діагностику з іншими 

захворюваннями, намітити тактику ведення хворих та принципи лікування, 

провести необхідні профілактичні дії.  

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1. Знати етіологічні та патоге-

нетичні чинники розвитку алер-

годерматозів, дерматитів. 

 

 

1. Визначити шляхи та умови виник-

нення алергодерматозів, дерматитів. 

 

2. Виділити загальний перебіг 

захворювання, ведучі симптоми 

клінічних проявів алергодерма-

тозів, дерматитів. 

 

 

2. Знати ведучі ознаки проявів алерго-

дерматозів, дерматитів.  

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

алергодерматозах, дерматитах. 

 

 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження хворих на 

алергодерматози, дерматити. 

 

4. Проводити диференціальну 

діагностику алергодерматозів, 

дерматитів. Поставити попере-

дній діагноз.  

 

 

4. Розпізнавати симптоми при інших 

шкірних та венеричних хворобах.  

 

5. Обґрунтувати тактику веден-

ня хворих на алергодерматози, 

дерматити та принципи терапії. 

Виписати рецепти.  

 

5. Застосовувати медикаментозні засо-

би загальної та місцевої терапії хворим 

на алергодерматози, дерматити, профі-

лактичні дії. 
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Технологічна карта проведення заняття за темою 

«Алергодерматози. Дерматити» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 

Предметне 

скло 

 

Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів 

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА V: «ЕКЗЕМА» 

 

 

Актуальність теми 

Загальне поширення таких захворювань, як екзема, серед населення 

дуже актуальне. Їхній хронічний перебіг з тенденцією до поширення та роз-

витку ускладнень, які можуть загрожувати життю хворого або сприяти стій-

кій утраті працездатності обумовлюють необхідність знання студентами клі-

ніки, діагностики, лікування та профілактики даного захворювання. 

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

3. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

9. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

10. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

11. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

12. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

13. Цераидис Г.С. Гистопатология и клиническая характеристика 

дерматозов / Г.С.Цераидис, В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.А.Туманский. – 1-е 

изд. – Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с. 
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14. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

 

Цілі навчання 

Мета (загальна) 
Вміти розрізняти та діагностувати основні клінічні прояви екземи.  

Відрізняти Ії одна від одної. Знати методи лікування даного захворювання. 

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1. Знати етіологічні та патоге-

нетичні чинники розвитку екзе-

ми та її різновідов.  

 

 

1. Визначити шляхи та умови виник-

нення екземи.  

 

2. Виділити загальний перебіг, 

ведучі симптоми клінічних про-

явів тої чи іншої екземи. 

 

2. Знати ведучі ознаки проявів екземи.  

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

при різних разновидах екземи. 

 

 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження хворих на 

екзему. 

 

4. Проводити диференціальну 

діагностику екземи. Поставити 

попередній діагноз.  

 

 

4. Розпізнавати симптоми при інших 

шкірних та венеричних хворобах.  

 

5. Обґрунтувати тактику веден-

ня хворих на екзему та принци-

пи терапії. Виписати рецепти.  

 

5. Застосовувати медикаментозні засо-

би загальної та місцевої терапії хворим 

на екзему, систему профілактичних за-

ходів. 
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Технологічна карта проведення заняття за темою «Екзема» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів 

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА VI: «АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ» 

 

 

Актуальність теми 

В останні роки захворюваність на атопічний дерматит зростає в усьому 

світі, у тому числі й в Україні. Поширеність атопічного дерматиту в розвину-

тих країнах Європи серед дітей віком до 14 років складає 10-20%. Актуаль-

ність проблеми атопічного дерматиту визначає інтенсивний свербіж, наяв-

ність поширеної висипки на шкірі, часто рецидивуючий перебіг дерматозу, 

що є причиною розвитку невротичних станів пацієнтів, порушення їх дієзда-

тності, зниження якості життя та соціальної дезадаптації. 

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

3. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

9. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

10. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

11. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

12. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  
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13. Цераидис Г.С. Гистопатология и клиническая характеристика 

дерматозов / Г.С.Цераидис, В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.А.Туманский. – 1-е 

изд. – Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с. 

14. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

Цілі навчання  

Мета (загальна) 
Вміти розрізняти та діагностувати основні клінічні прояви атопічного 

дерматиту. Намітити тактику ведення хворого на атопічний дерматит. 

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Знати патогенетичні чинники 

виникнення та розвитку атопіч-

ного дерматиту. 

 

 

1. Визначити шляхи та імовірні умови. 

 

2. Виділити загальний перебіг, 

клінічні симптоми атопічного 

дерматиту. 

 

 

2. Розпізнавати ведучі ознаки проявів 

атопічного дерматиту. 

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

атопічному дерматиті. 

 

 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

 

4. Проводити диференційну діа-

гностику атопічного дерматиту 

з іншими захворюваннями. 

 

 

4. Розпізнавати основні прояви різних 

захворювань. 

 

5. Обгрунтувати тактику веден-

ня хворого на атопічний дерма-

тит та визначити план ліку-

вання. Виписати рецепти.  

 

 

5. Застосувати медикаментозні засоби 

загальної та місцевої терапії, профілак-

тичні дії.  
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Технологічна карта проведення заняття за темою «Атопічний дерматит» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів 

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА VII: «ТОКСИКОДЕРМІЯ» 

 

 

Актуальність теми 

Поняття токсикодермії вперше введено французьким дерматологом 

Ядассоном в 1896 році. Проблема вивчення токсикодермії надзвичайно акту-

альна, тому що кожного дня з'являються нові ліки. Вважається що 10% жите-

лів Землі страждає на токсикодермію. 

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

3. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

9. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

10. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

11. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

12. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

13. Цераидис Г.С. Гистопатология и клиническая характеристика 

дерматозов / Г.С.Цераидис, В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.А.Туманский. – 1-е 

изд. – Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с. 

14. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  
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Цілі навчання  

Мета (загальна)  
Вміти розрізняти та діагностувати основні прояви токсикодермії.  

Намітити тактику ведення хворого на токсикодермію. 

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Знати патогенетичні чинники 

виникнення та розвитку токси-

кодермії. 

 

 

1. Визначити шляхи та імовірні умови. 

 

2. Виділити загальний перебіг, 

клінічні симптоми токсикодер-

мії. 

 

 

2. Розпізнавати ведучі ознаки проявів 

токсикодермії. 

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

токсикодермії. 

 

 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

 

4. Проводити диференційну діа-

гностику токсикодермії з інши-

ми захворюваннями. 

 

 

4. Розпізнавати основні прояви різних 

захворювань. 

 

5. Обгрунтувати тактику веден-

ня хворого на токсикодермію та 

визначити план лікування. Ви-

писати рецепти.  

 

 

5. Застосувати медикаментозні засоби 

загальної та місцевої терапії, профілак-

тичні дії.  
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Технологічна карта проведення заняття за темою «Токсикодермія» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів 

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА VIII: «КРОПИВ‘ЯНКА» 

 

 

Актуальність теми 

Гостра кропив'янка - це захворювання алергічної природи, яке проявля-

ється різким і раптовим появою висипу у вигляді пухирів. Висипання частіше 

з'являються на шкірі, але іноді локалізуються на слизових оболонках носа, 

порожнини рота, статевих органах. Гостра кропив'янка досить поширене за-

хворювання, яке зустрічається у людей обох статей і різного віку. 

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

3. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

9. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

10. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

11. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

12. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

13. Цераидис Г.С. Гистопатология и клиническая характеристика 

дерматозов / Г.С.Цераидис, В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.А.Туманский. – 1-е 

изд. – Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с. 
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14. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

 

Цілі навчання  

Мета (загальна)  
Вміти розрізняти та діагностувати основні прояви кропив'янки. Намі-

тити тактику ведення хворого з кропив'янкою. 

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Знати патогенетичні чинники 

виникнення та розвитку кропи-

в'янки.  

 

 

1. Визначити шляхи та імовірні умови. 

 

2. Виділити загальний перебіг, 

клінічні симптоми кропив'янки.  

 

 

2. Розпізнавати ведучі ознаки проявів 

кропив'янки.  

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

кропив'янкі.  

 

 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

 

4. Проводити диференційну діа-

гностику кропив'янки з іншими 

захворюваннями. 

 

 

4. Розпізнавати основні прояви різних 

захворювань. 

 

5. Обгрунтувати тактику веден-

ня хворого на кропив'янку та 

визначити план лікування. Ви-

писати рецепти.  

 

 

5. Застосувати медикаментозні засоби 

загальної та місцевої терапії, профілак-

тичні дії.  
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Технологічна карта проведення заняття за темою «Кропив‘янка» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів 

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА IX: «ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ ШКІРИ» 

 

 

Актуальність теми 
Грибкові захворювання належать до інфекційних хвороб і широко по-

ширені на всіх континентах. Людина може заражатися мікозами як від хворої 

людини (антропонозні мікози), так і від хворої тварини (зооантропонозні) та 

ґрунтовими грибами (геофільні мікози). Грибкові захворювання можуть ура-

жувати всі шари шкіри, слизові оболонки, додатки шкіри, кістки і внутрішні 

органи. Знання клінічних проявів кандидозу шкіри і слизових оболонок не-

обхідно не тільки дерматологів, але і лікарів різних спеціалізацій, що зумов-

лено частим виникненням даної патології як ускладнення терапії антибіоти-

ками, глюкокортикоїдами і цитостатиками.  

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

3. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

9. Клінічна мікологія: Навчальний посібник для лікарів /За редакцією 

проф.Л.А.Болотної. – Харків: ИПЦ “Контраст”, 2004. – 96 с.: іл. 

10. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

11. Руденко А.В. Онихомикозы у жителей Украины (диагностика, 

этиология, эпидемиология, лечение) /А.В.Руденко, Э.З.Коваль, П.П.Рыжко, 

Е.А.Заплавская. – Киев: ООО «ТСК», 2001. - 248 с.: ил. 

12. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 
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13. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

14. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

15. Цераидис Г.С. Гистопатология и клиническая характеристика 

дерматозов / Г.С.Цераидис, В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.А.Туманский. – 1-е 

изд. – Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с. 

16. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

Цілі навчання  

Мета (загальна)  
Вміти розрізняти та діагностувати основні прояви кропив'янки.  

Намітити тактику ведення хворого на грибкові захворювання. 

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Знати етіологічні та патогене-

тичні чинники виникнення та 

розвитку грибкових захворю-

вань.  

 

1. Визначити шляхи та імовірні умови 

інфікування. 

 

2. Виділити загальний перебіг, 

клінічні симптоми грибкових 

захворювань.  

 

2. Розпізнавати ведучі ознаки проявів 

грибкових захворювань.  

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

грибкових захворюваннях.  

 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

 

4. Проводити диференційну діа-

гностику з іншими хворобами.  

 

4. Розпізнавати основні прояви різних 

захворювань. 

 

5. Обгрунтувати тактику веден-

ня хворого на грибкові захво-

рювання та визначити план лі-

кування. Виписати рецепти.  

 

5. Застосувати медикаментозні засоби 

загальної та місцевої терапії, профілак-

тичні дії.  
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Технологічна карта проведення заняття за темою  

«Грибкові ураження шкіри» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 

Предметне 

скло 

 

Мікроскоп 

Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів  

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА X: «ВІРУСНІ ДЕРМАТОЗИ» 

 

Актуальність теми 

Вірусні дерматози складають велику групу шкірних хвороб і частіше 

зустрічаються у дітей у віці 5-7 років. У дорослих вірусні хвороби шкіри 

складають 3-4%, а у дітей до 9-15%. В останні роки в усьому світі спостеріга-

ється збільшення захворюваності простим та оперізуючим герпесом з важ-

кими клінічними проявами і хронічним перебігом з тяжкими рецидивами. 

Ураховуючи ці дані, стає зрозумілим практичне значення вивчення типових і 

атипових клінічних прояв вірусних дерматозів, уміти проводити диференціа-

льну діагностику та призначити лікування. 

 

Джерела інформації  
Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь можна 

знайти в таких літературних джерелах: 

1. Айзятулов Р.Ф. Вирусные заболевания кожи и слизистых оболочек 

(этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика). Иллю-

стрированное руководство / Р.Ф.Айзятулов. – Киев, 2003. – 128 с., ил. 

2. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

3. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

4. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

5. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

6. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

7. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

8. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

9. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

10. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

11. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

12. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 
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13. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

14. Цераидис Г.С. Гистопатология и клиническая характеристика 

дерматозов / Г.С.Цераидис, В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.А.Туманский. – 1-е 

изд. – Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с. 

15. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

 

Цілі навчання 

Мета (загальна) 
Вміти розпізнавати та проводити диференціальну діагностику вірусних 

дерматозів з іншими шкірними захворюваннями, призначити необхідний об-

сяг обстеження, рекомендувати раціональну комплексну терапію. 

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Знати етіологічні та патогене-

тичні чинники виникнення та 

розвитку вірусних дерматозів.  

 

1. Визначити шляхи та імовірні умови 

інфікування. 

 

2. Виділити загальний перебіг, 

клінічні симптоми вірусних де-

рматозів.  

 

2. Розпізнавати ведучі ознаки проявів 

вірусних дерматозів.  

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при ві-

русних дерматозах  

 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

 

4. Проводити диференційну діа-

гностику з іншими хворобами.  

 

4. Розпізнавати основні прояви різних 

захворювань. 

 

5. Обгрунтувати тактику веден-

ня хворого на вірусні дерматози 

та визначити план лікування. 

Виписати рецепти.  

 

 

5. Застосувати медикаментозні засоби 

загальної та місцевої терапії, профілак-

тичні дії.  
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Технологічна карта проведення заняття за темою «Вірусні дерматози» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів 

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА XI: «ПУХИРНІ ДЕРМАТОЗИ» 

 

 

Актуальність теми 
Група пухирних дерматозів є украй обширна. Міхур, як первинний 

елемент, може зустрічатися при дійсній і помилковій пухирчатці, таксидер-

міях, піодерміях, синдромі Лайела. Дійсна пухирчатка є важким дерматозом з 

можливим летальним результатом, тоді як маніфестувати може вельми «не-

шкідливо» - одиничними пухирями або ерозіями на шкірі, а частіше на сли-

зових оболонках, при цьому пацієнти частіше звертаються за медичною до-

помогою до лікарів стоматологів, гінекологів та інших фахівців. Виходячи з 

вищесказаного, необхідно відзначити важливість знання клінічних симптомів 

акантолітичної пухирчатки, пемфігоїдів, герпетиформного дерматозу Д'юрін-

га з точки зору їх своєчасного розпізнавання і вибору вірної тактики ведення 

пацієнтів. 

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

3. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

9. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

10. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

11. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 
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12. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

13. Цераидис Г.С. Гистопатология и клиническая характеристика 

дерматозов / Г.С.Цераидис, В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.А.Туманский. – 1-е 

изд. – Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с. 

14. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

Цілі навчання 

Мета (загальна) 

Вміти розпізнавати клініку та проводити диференціальну діагностику 

акантолітичної і не акантолітичної пухирчатки, дерматиту Д’юрінга, призна-

чити необхідний обсяг обстеження хворому, рекомендувати раціональну 

комплексну терапію. 

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Знати етіологічні та патогене-

тичні чинники виникнення та 

розвитку пухирних дерматозів.  

 

1. Визначити шляхи та імовірні умови 

інфікування. 

 

2. Виділити загальний перебіг, 

клінічні симптоми пухирних 

дерматозів.  

 

2. Розпізнавати ведучі ознаки проявів 

пухирних дерматозів.  

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

пухирних дерматозах.  

 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження. 

 

4. Проводити диференційну діа-

гностику з іншими хворобами.  

 

4. Розпізнавати основні прояви різних 

захворювань. 

 

5. Обгрунтувати тактику веден-

ня хворого на пухирні дермато-

зи та визначити план лікування. 

Виписати рецепти.  

 

 

5. Застосувати медикаментозні засоби 

загальної та місцевої терапії, профілак-

тичні дії.  
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Технологічна карта проведення заняття за темою «Пухирні дерматози» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 

Предметне 

скло 

 

Мікроскоп 

Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів  

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА XII: «ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ СНІДУ» 

 

 

Актуальність теми  

Останнім часом ВІЛ-інфекція є однією з найважливіших проблем люд-

ства. За двадцятилітню історію існування цього захворювання на нашій пла-

неті ВІЛ-інфекція вразила близько 55 млн. та забрала життя майже 21,8 млн. 

чоловік. За останні два роки збудник захворювання активно поширюється 

всіма трьома шляхами: через кров споживачів ін’єкційних наркотиків, через 

статеві стосунки, від хворої матері до дитини. 

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Клиническая дерматология (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство. – Донецк: 

Донеччина, 2002. - 432 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Кожные болезни в практике врача (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). – Донецк: Каштан. - 2006. – 360 с. 

3. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в 

дерматовенерологии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

9. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

10. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

11. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

12. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

13. Цераидис Г.С. Гистопатология и клиническая характеристика 

дерматозов / Г.С.Цераидис, В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.А.Туманский. – 1-е 

изд. – Днепропетровск-Харьков-Запорожье, 2004. – 536 с. 
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14. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

Цілі навчання 

Мета (загальна)  
Вміти проводити опитування хворих на ВІЛ-інфекцію, уточнюючи ска-

рги, загальний і статевий анамнез. Вміти проводити клінічне обстеження 

хворих на ВІЛ-інфекцію. Вміти призначити комплексну терапію при ліку-

ванні хворих на ВІЛ-інфекцію та розробити план профілактичних заходів. 

 

Конкретні цілі – вміти: 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Знати етіологічні та патогене-

тичні чинники розвитку СНІД.  

 

1.Визначити шляхи та імовірні умови 

інфікування.  

 

2. Виділити характерні ведучі 

симптоми, клінічні особливості, 

уточнювати тривалість інкуба-

ційного періоду. 

 

2. Знати особливості загального  

перебігу ВІЛ-інфекції та її  

класифікацію.  

 

3. Демонструвати вміння визна-

чити СНІД-індикаторні захворю-

вання. 

 

3. Знати СНІД-індикаторні  

захворювання. 

 

4. Вибрати адекватні лабораторні 

методи дослідження для підтвер-

дження у пацієнтів ВІЛ-інфекції. 

 

4. Знати методи лабораторної діагно-

стики ВІЛ-інфекції, методи лаборато-

рної діагностики порушень імунної 

системи. 

 

5. Правильно інтерпретувати 

отримані результати клінічного й 

лабораторного дослідження при 

встановленні діагнозу хворим на 

ВІЛ-інфекції.  

 

5. Знати класифікацію, основні кліні-

чні прояви та орієнтуватися в дерма-

товенерологічних проявах ВІЛ-

інфекції.  

 

6. Обґрунтувати діагноз і приз-

начити комплексне лікування 

хворих на ВІЛ. 

 

 

6. Знати принципи лікування хворих 

на ВІЛ-інфекцію.  
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Технологічна карта проведення заняття за темою  

«Дерматологічні прояви СНІДу» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів 

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА XIII: «СИФІЛІС. ПЕРВИННИЙ СИФІЛІС» 

 

 

Актуальність теми 

За останні роки в багатьох країнах світу відмічається високий рівень 

захворювання сифілісом. Незважаючи на профілактичні заходи, що прово-

дяться, число хворих не зменшується. Частіше стали зустрічається випадки 

атипового та ускладненого перебігу сифілісу. Численні клінічні помилки діа-

гностики сифілісу лікарями різних спеціальностей перешкоджають своєчас-

ному призначенню лікування та показують недостатній рівень підготовки 

фахівців. У зв’язку с цим, велике значення має засвоєння навиків розпізна-

вання клінічних прояв первинного сифілісу, проведення диференційної діаг-

ностики, принципів лікування та проведення профілактичних заходів.  

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Сифилис (иллюстрированное руководство) / 

Р.Ф.Айзятулов. - Донецк: Донеччина, 1998 - 228 с., ил. 

2. Айзятулов Р.Ф. Сексуально-трансмиссивные заболевания (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство) 

/ Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2004. - 400 с., ил.  

3. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенероло-

гии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

9. Ковалева Л.Н. Сифилис / Л.Н.Ковалева, С.В.Гончаров, В.В.Кресюн.-

Одесса: Одесский мед университет, 2003.-204 с. 

10. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

11. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

12. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 
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13. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

14. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

 

Цілі навчання 

Мета (загальна) 

Вміти поставити попередній діагноз первинного сифілісу, проводити 

диференціальну діагностику, намітити тактику ведення хворого та принципи 

лікування, провести необхідні профілактичні дії.  

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Знати етіологічні та патогене-

тичні чинники розвитку пер-

винного сифілісу. 

 

 

1.Визначити шляхи та імовірні умови 

інфікування.  

 

2.Виділити ведучі симптоми 

при первинному сифілісі. 

 

 

2.Вибрати зі скарг, даних анамнезу й 

об'єктивного дослідження ознаки, що 

свідчать про наявність у пацієнта пер-

винного сифілісу. 

 

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

первинному сифілісі. 

 

 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження.  

 

4.Проводити диференціальну 

діагностику первинного сифілі-

су. Поставити попередній діаг-

ноз.  

 

 

4. Розпізнавати симптоми при інших 

шкірних та венеричних хворобах.  

 

5.Обгрунтувати принципи ве-

дення хворих із первинним си-

філісом. 

 

 

5. Застосовувати медикаментозні засо-

би етіологічної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії. 
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Технологічна карта проведення заняття за темою 

«Сифіліс. Первинний сифіліс» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 

Предметне 

скло 

 

Мікроскоп 

Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів  

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА XIV: «СИФІЛІС ВТОРИННИЙ» 

 

 

Актуальність теми 

Вторинний період сифілісу (syphilis II secundaria) - стадія захворюван-

ня, обумовлена гематогенним розповсюдженням блідої трепонеми з місця її 

первинного вогнища. Характерним є поліморфні висипання (папули, плями, 

пустули) на шкірі і слизових та їх певна стадійність. Прояви вторинного пе-

ріоду сифілісу на сучасному етапі часто протікають атипово з екстрагеніта-

льною проявою висипань, що є причиною діагностичних помилок лікарями 

різних спеціальностей. Звідси велике значення для лікарів має засвоєння 

знань розпізнавання прояв вторинного сифілісу, принципів лікування, прове-

дення диференційної діагностики та проведення профілактичних заходів. 

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Сифилис (иллюстрированное руководство) / 

Р.Ф.Айзятулов. - Донецк: Донеччина, 1998 - 228 с., ил. 

2. Айзятулов Р.Ф. Сексуально-трансмиссивные заболевания (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство) 

/ Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2004. - 400 с., ил.  

3. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенероло-

гии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

9. Ковалева Л.Н. Сифилис / Л.Н.Ковалева, С.В.Гончаров, В.В.Кресюн.-

Одесса: Одесский мед университет, 2003.-204 с. 

10. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

11. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

12. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 



 46 

13. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

14. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

Цілі навчання. Мета (загальна) 

Вміти поставити попередній діагноз вторинного сифілісу, проводити 

диференціальну діагностику, намітити тактику ведення хворого та принципи 

лікування, провести необхідні профілактичні дії.  

 

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Знати етіологічні та патогене-

тичні чинники розвитку вто-

ринного сифілісу. 

 

 

1.Визначити шляхи та імовірні умови 

інфікування.  

 

2.Виділити ведучі симптоми 

при вторинному сифілісі. 

 

 

2.Вибрати зі скарг, даних анамнезу й 

об'єктивного дослідження ознаки, що 

свідчать про наявність у пацієнта вто-

ринного сифілісу. 

 

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

вторинному сифілісі. 

 

 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження.  

 

4.Проводити диференціальну 

діагностику вторинного сифілі-

су. Поставити попередній діаг-

ноз.  

 

 

4. Розпізнавати симптоми при інших 

шкірних та венеричних хворобах.  

 

5.Обгрунтувати принципи ве-

дення хворих із вторинним си-

філісом. 

 

 

5. Застосовувати медикаментозні засо-

би етіологічної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії. 
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Технологічна карта проведення заняття за темою «Сифіліс вторинний» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів: 

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА XV: «СИФІЛІС ТРЕТИННИЙ» 

 

 

Актуальність теми 

Третинний період сифілісу (пізній сифіліс, syphilis tertiaria seu 

gummosa) – це тяжке хронічне системне інфекційне захворювання, при якому 

в уражених органах розвиваються деструктивні патологічні зміни з порушен-

ням  їх функцій. Третинний період сифілісу є наслідком відсутності або не-

повноцінності лікування ранніх форм сифілісу. Настає звичайно через 5-15 

років після інфікування, але іноді характерні порушення для цього періоду 

можуть з’явитися і значно пізніше. Настанню третинних уражень сприяють 

погані санітарно-гігієнічні умови, алкоголізм, тяжкі хронічні захворювання, 

гострі інфекції, а також ранній дитячий і старечий вік. Без лікування третин-

ний період сифілісу триває протягом усього життя хворого. Цей період сифі-

літичної інфекції супроводжується деструктивними проявами в системах і 

органах, внаслідок цього приводить до інвалідизації хворого та іноді леталь-

ного кінця.  

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Сифилис (иллюстрированное руководство) / 

Р.Ф.Айзятулов. - Донецк: Донеччина, 1998 - 228 с., ил. 

2. Айзятулов Р.Ф. Сексуально-трансмиссивные заболевания (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство) 

/ Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2004. - 400 с., ил.  

3. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенероло-

гии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

9. Ковалева Л.Н. Сифилис / Л.Н.Ковалева, С.В.Гончаров, В.В.Кресюн.-

Одесса: Одесский мед университет, 2003.-204 с. 

10. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 
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11. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

12. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

13. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

14. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

Цілі навчання. Мета (загальна) 

Вміти поставити попередній діагноз третинного сифілісу, проводити 

диференціальну діагностику, намітити тактику ведення хворого та принципи 

лікування, провести необхідні профілактичні дії.  

 

 

Конкретні цілі-вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання  

необхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Знати етіологічні та патогене-

тичні чинники розвитку тре-

тинного сифілісу. 

 

1.Визначити шляхи та імовірні умови 

інфікування.  

 

2.Виділити ведучі симптоми 

при третинному сифілісі. 

 

 

2.Вибрати зі скарг, даних анамнезу й 

об'єктивного дослідження ознаки, що 

свідчать про наявність у пацієнта тре-

тинного сифілісу. 

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностичного пошуку й інтер-

претувати одержані дані при 

третинному сифілісі. 

 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження.  

 

4.Проводити диференціальну 

діагностику третинного сифілі-

су. Поставити попередній діаг-

ноз.  

 

4. Розпізнавати симптоми при інших 

шкірних та венеричних хворобах.  

 

5.Обгрунтувати принципи ве-

дення хворих на третинний си-

філіс. 

 

 

5. Застосовувати медикаментозні засо-

би етіологічної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії. 
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Технологічна карта проведення заняття за темою «Сифіліс третинний» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів  

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА XVI: «СИФІЛІС ВРОДЖЕНИЙ» 

 

 

Актуальність теми 

Вроджений сифіліс (ПС, syphilis congenita) - це коли інфікування блі-

дою трепонемою відбулося від хворої матері в період внутрішньоутробного 

розвитку майбутньої дитини. Проблема вродженого сифілісу стає найбільш 

актуальною як в Україні та і в зарубіжних країнах у зв’язку із поширенням 

захворювання на сифіліс серед підлітків. Зараження відбувається внаслідок 

проникнення блідих трепонем в організм плоду від хворої на сифіліс матері 

через пупкову вену або по лімфатичним щілинам. Дитину можна вилікувати 

від вродженого сифілісу, якщо як можна раніше провести специфічне ліку-

вання, поки зміни в організмі не набули незворотного характеру. Незважаю-

чи на те, що діагностика вродженого сифілісу є найбільш вивченою пробле-

мою, встановлення діагнозу, особливо у немовлят, які не мають специфічних 

для вродженого сифілісу симптомів та відсутність «золотого стандарту» в ді-

агностиці, викликають чимало питань у фахівців. Ранній облік вагітних з 

обов’язковим клініко-серологічним обстеженням на сифіліс дозволяє вчасно 

виявити хворобу у вагітної жінки, призначити повноцінне лікування та запо-

бігти народження хворої дитини.  

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Сифилис (иллюстрированное руководство) / 

Р.Ф.Айзятулов. - Донецк: Донеччина, 1998 - 228 с., ил. 

2. Айзятулов Р.Ф. Сексуально-трансмиссивные заболевания (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство) 

/ Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2004. - 400 с., ил.  

3. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенероло-

гии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

5. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

6. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

7. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

8. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

9. Ковалева Л.Н. Сифилис / Л.Н.Ковалева, С.В.Гончаров, В.В.Кресюн.-

Одесса: Одесский мед университет, 2003.-204 с. 
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10. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

11. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

12. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

13. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

14. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  

 

Цілі навчання 

Мета (загальна) 
Вміти розпізнавати клінічні прояви вродженого сифілісу, поставити 

попередній діагноз, проводити диференціальну діагностику, намітити такти-

ку ведення та принципи лікування, провести необхідні профілактичні дії.  

 

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Знати етіологічні та патогене-

тичні чинники розвитку вро-

дженого сифілісу. 

 

1.Визначити шляхи та імовірні умови 

інфікування.  

2. Виділити ведучі симптоми 

при вродженому сифілісі. 

 

2. Вибрати зі скарг, даних анамнезу й 

дослідження ознаки, що свідчать про 

наявність вродженого сифілісу. 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностики при вродженому 

сифілісі. 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження.  

4. Проводити диференціальну 

діагностику вродженого сифілі-

су. Поставити попередній діаг-

ноз.  

4. Розпізнавати симптоми при інших 

шкірних та венеричних хворобах.  

5. Обґрунтувати принципи ве-

дення хворих із вродженим си-

філісом. 

 

5. Застосовувати медикаментозні засо-

би етіологічної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії. 
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Технологічна карта проведення заняття за темою «Сифіліс вроджений» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів 

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА XVII: «ГОНОРЕЯ» 

 

 

Актуальність теми 

Незважаючи на те, що медицина сьогодні знаходиться на найвищому 

рівні та зробила крок далеко вперед, гонорея досі не втрачає своєї актуально-

сті. На жаль, при гонореї симптоми у жінок можуть бути гострими, вона про-

тікає в більшості випадків стерто, тому часто ускладнюється, а жінки стають 

основним джерелом передачі інфекції. Лікування гонореї необхідно як жін-

кам, так і чоловікам, тому що головним її наслідком є безпліддя. 

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Сексуально-трансмиссивные заболевания (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство) 

/ Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2004. - 400 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

3. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенероло-

гии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

4. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

5. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

6. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

7. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

8. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

9. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

10. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

11. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

12. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  
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Цілі навчання  

Мета (загальна)  
Вміти розпізнавати клінічні прояви гонореї, поставити попередній діа-

гноз, проводити диференціальну діагностику, намітити тактику ведення хво-

рого та принципи лікування, провести необхідні профілактичні дії.  

 

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Знати етіологічні та патогене-

тичні чинники розвитку гоно-

реї. Визначити шляхи та імовір-

ні умови інфікування. 

 

 

1.Знати морфологічні та біологічні 

особливості збудника гонореї. 

 

 

2. Виділити ведучі клінічні 

симптоми при гонореї. 

 

 

2. Вибрати зі скарг, даних анамнезу й 

дослідження ознаки, що свідчать про 

наявність гонореї. 

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностики при гонореї.  

 

 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження.  

4. Проводити диференціальну 

діагностику гонореї. Поставити 

попередній діагноз.  

 

4. Розпізнавати симптоми при інших 

хворобах.  

5. Обґрунтувати принципи ве-

дення хворих на гонорею.  

 

5. Застосовувати медикаментозні засо-

би етіологічної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії. 
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Технологічна карта проведення заняття за темою «Гонорея» 

 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 

Предметне 

скло 

 

Мікроскоп 

Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів 

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 
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ТЕМА XVIII: «НЕГОНОРЕЙНІ УРАЖЕННЯ» 

(хламідіоз, мікоплазмоз, трихомоніаз, гарднерельоз, 

кандидоз урогенітальний) 

 

Актуальність теми  

Негонококові захворювання сечостатевої сфери – це важлива медико-

соціальна проблема, обумовлена значною поширеністю. До складу входять 

інфекції, що передаються статевим шляхом (хламідіоз, мікоплазмоз, трихо-

моніаз, гарднерельоз, кандидоз), а також різноманіття пов'язаних з ними 

ускладнень, в тому числі екстрагенітальних (ураження суглобів, серцево-

судинної системи та інші) і несприятливих наслідків (пошкодження фертиль-

ності, ектопічна вагітність). 

 

Джерела інформації 

1. Айзятулов Р.Ф. Сексуально-трансмиссивные заболевания (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство) 

/ Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2004. - 400 с., ил.  

2. Айзятулов Р.Ф. Справочник дерматовенеролога (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение). Иллюстрированное руководство / 

Р.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2008. - 404 с., ил.  

3. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенероло-

гии / Ю.Ф.Айзятулов. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.  

4. Детская дерматовенерология. Справочник / Под редакцией 

Д.П.Кроучука, А.Дж.Манчини; пер. с англ. под. ред. Н.Г.Короткого. – М.: 

Практическая медицина, 2010. – 608 с.: ил.  

5. Дудченко М.О. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

М.О.Дудченко, К.В.Васильєва, І.Б.Попова та інш. – Полтава, 2011. – 319 с.  

6. Дерматологія, венерологія. Підручник /За ред. В.І.Степаненка. – Киев: 

КІМ, 2012. – 848 с., 253 ил.  

7. Калюжна Л.Д. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів 

дерматовенерологів / За заг. ред. проф.Л.Д.Калюжної. – К.: Грамота, 2014. – 

304 с. : іл.  

8. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем. Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ю.Ф.Айзятулова. – Донецк:«Каштан», 2013. – 712 с. 

9. Рыжко П.П. Атлас кожных и венерических болезней / П.П.Рыжко, 

Я.Ф.Кутасевич, В.М.Воронцов. – Харьков: Прапор, 2008. – 208 с. 

10. Святенко Т.В. Атлас. Кожные и венерические болезни / Т.В.Святенко, 

А.А.Франкенберг, В.Г.Шлопов. – Днепропетровск-Донецк, 2010. – 422 с. 

11. Федотов В.П. Дерматовенерологія. Навчальний посібник / 

В.П.Федотов, А.Д.Дюдюн, В.І.Степаненко. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 

600 с., іл., 2 табл.  

12. Шкірні та венеричні хвороби / М.О.Дудченко, В.Г.Коляденко, 

Г.В.Скибан та інш. – Полтава-Київ, 2004. – 314 с.  
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Цілі навчання. Мета (загальна)  

Вміти поставити попередній діагноз інфекцій, що передаються стате-

вим шляхом, проводити диференціальну діагностику між ними, намітити та-

ктику ведення хворого та принципи лікування, необхідні профілактичні дії.  

 

 

Конкретні цілі–вміти: 

 

 

Для досягнення цілей навчання не-

обхідні базисні знання-уміння: 

 

 

1.Знати етіологічні та патогене-

тичні чинники розвитку хламі-

діозу, мікоплазмозу, трихомоні-

азу, гарднерельозу та кандидо-

зу. Визначити шляхи та імовірні 

умови інфікування. 

 

 

1.Знати морфологічні та біологічні 

особливості збудника хламідіозу, мі-

коплазмозу, трихомоніазу, гарднере-

льозу та кандидозу. 

 

 

2. Виділити ведучі клінічні 

симптоми при хламідіозі, міко-

плазмозі, трихомоніазі, гардне-

рельозі та кандидозі.  

 

 

2. Вибрати зі скарг, даних анамнезу й 

дослідження ознаки, що свідчать про 

наявність хламідіозу, мікоплазмозу, 

трихомоніазу, гарднерельозу та канди-

дозу.  

 

3. Скласти індивідуальну схему 

діагностики хламідіозу, мікоп-

лазмозу, трихомоніазу, гардне-

рельозу та кандидозу.  

 

 

3. Визначити необхідний обсяг і послі-

довність методів обстеження.  

4. Проводити диференціальну 

діагностику. Поставити попере-

дній діагноз.  

 

4. Розпізнавати симптоми при інших 

хворобах.  

5. Обґрунтувати принципи ве-

дення хворих на хламідіоз, мі-

коплазмоз, трихомоніаз, гард-

нерельоз та кандидоз.  

 

5. Застосовувати медикаментозні засо-

би етіологічної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії. 
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Технологічна карта проведення заняття за темою  

«Негонорейні ураження» 

(хламідіоз, мікоплазмоз, трихомоніаз, гарднерельоз, 

кандидоз урогенітальний) 

 

№ 

п/п 

 

Етапи роботи 

 

Час 

у 

хви-

ли- 

нах 

Навчальні посібники,  

підручники 

Місце  

проведення 

заняття 

   
Засоби 

навчання 

Облад- 

нан- 

ня за- 

няття 

 

1. 

 

Визначення рівня підготовки до  

заняття 

30 

 

Тести, клас-

терні задачі 

 Навчальна 

кімната 

2. Основний етап заняття.  

Самостійна робота (курація хворих): 

-збір скарг та анамнезу захворювання; 

-об'єктивне дослідження хворого; 

-визначення провідного синдрому; 

-диференціальна діагностика; 

-постановка попереднього діагнозу; 

-визначення тактики ведення хворого; 

-надання невідкладної допомоги 

150 

 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні  

завдання, 

діагностичні 

алгоритми 

 

Предметне 

скло 

 

Мікроскоп 

Диспан- 

серне  

відділення 

 

3. Аналіз та корекція самостійної роботи 

(розбір та аналіз тематичних хворих). 

Аналіз уміння: 

- збирати скарги та анамнез  

захворювання; 

- проводити фізикальне дослідження 

хворого; 

- визначати провідний синдром; 

- проводити диференціальну  

діагностику; 

- ставити попередній діагноз; 

- визначати тактику ведення хворого; 

- надавати невідкладну допомогу 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історії хво-

роби та  

хворі, клас-

терні зав-

дання, діаг-

ностичні  

алгоритми 

 

 

Навчаль-

накімната 

 

4. Підведення підсумків роботи та  

їх оцінка 

16   Навчальна 

кімната 

 

Методика проведення самостійної роботи студентів  

Форми та засоби проведення: виконання цільових навчальних завдань протя-

гом 30 хв, курація хворих протягом 150 хв. У процесі виконання студентами 

самостійної роботи викладач здійснює контроль, надає консультативну до-

помогу й виявляє типові помилки. 

Оцінювання студентів  

За заняття студент отримує 1 оцінку. 

Оцінюванню підлягає основний етап заняття. 

 

2 


