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Короткий зміст дисципліни: Метою викладання вибіркової навчальної
дисципліни «Косметологія» є формування у студентів медичних знань, вмінь та
навичок із розуміння косметологічних аспектів будови і функцій шкіри, правил
догляду за шкірою, етіопатогенетичних чинників розвитку косметичних вад
шкіри, методів їх косметологічної корекції та профілактики.
Основними завданнями викладання вибіркової навчальної дисципліни
«Косметологія» є вивчення:
- косметологічних аспектів будови і функцій шкіри, вікових особливостей
шкіри, причин передчасного старіння шкіри;
- правил догляду за різними типами шкіри;
- основ етіопатогенезу розвитку косметичних змін шкіри та її додатків;
- основ етіопатогенезу, клініки, діагностики та принципів лікування найбільш
поширених дерматозів інфекційного та неінфекційного генезу, які призводять
до косметичних вад шкіри та її додатків (себорея, вугри звичайні і рожеві,
вірусні захворювання, новоутворення шкіри, дисхромії тощо);
- аспектів етіопатогенезу змін волосся, різновидів алопецій, їх діагностики,
принципів медикаментозної та косметологічної корекції;
- застосування апаратних методів у косметології, показання та протипоказання
до їх призначення.
Орієнтовний перелік тем навчальних занять:
Тематичний план лекцій (6 год.):
1. Введення в косметологію. Косметологічні аспекти будови і функцій шкіри.
Причини косметологічних змін шкіри. Ураження шкіри при дерматозах

інфекційного та неінфекційного генезу, які призводять до косметичних вад
шкіри. Принципи обстеження та лікування пацієнтів із косметологічними
змінами шкіри (2 год.).
2. Хвороби сальних залоз (себорея, вугрова хвороба). Розацеа. Причини
розвитку, клінічні прояви, принципи діагностики та лікування (2 год.).
3. Хвороби волосся (алопеції). Дисхромії. Причини розвитку, клінічні прояви,
принципи діагностики та лікування (2 год.).
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Тематичний план практичних занять (14 год.):
Косметологічні аспекти будови і функцій шкіри, вікові особливості шкіри,
причини передчасного старіння та косметологічних змін шкіри (2 год.).
Правила догляду за різними типами шкіри та волоссям. Принципи загального
та місцевого лікування косметологічних захворювань (2 год.).
Застосування апаратних методів у косметології, показання та протипоказання
до їх призначення (2 год.).
Аспекти етіопатогенезу, клініка, принципи лікування та косметичної корекції
себореї, вугрів звичайних (акне) та розацеа (2 год.).
Аспекти етіопатогенезу, клініка, принципи лікування та косметичної корекції
вірусних дерматозів (бородавки, контагіозний молюск) та доброякісних
новоутворень шкіри (2 год.).
Аспекти етіопатогенезу, клініка, принципи лікування та косметичної корекції
дисхромій шкіри (2 год.).
Аспекти етіопатогенезу, клініка, принципи лікування та косметичної корекції
хвороб волосся (алопецій) (2 год.).

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати вибіркова
навчальна дисципліна «Косметологія»:
 інтегральна: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі
та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я,
або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю
умов та вимог;
 загальні:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
7. Здатність працювати в команді.
8. Навички міжособистісної взаємодії.
9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
10. Здатність спілкуватись іноземною мовою.
11. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
14. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
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спеціальні (фахові, предметні): використання теоретичних знань та
практичних умінь із клінічної дерматовенерології при наданні медичної
допомоги населенню із косметичними вадами шкіри в межах компетенції
лікаря загальної практики:
Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта з косметичними
вадами шкіри.
Здатність до встановлення попереднього діагнозу захворювань шкіри чи її
додатків, які супроводжуються косметичними вадами шкіри.
Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та
інструментальних досліджень та оцінки їх результатів при косметичних вадах
шкіри.
Здатність проводити диференційну діагностику косметичних вад шкіри,
визначати тактику ведення пацієнта із косметичними вадами шкіри,
призначати медикаментозне лікування чи спрямовувати пацієнта до лікарякосметолога.
Здатність до діагностування невідкладних станів.
Навички надання екстреної медичної допомоги.
Навички виконання медичних маніпуляцій, нанесення на шкіру зовнішніх
лікарських форм (присипка, збовтувальна суміш, паста, мазь, примочка,
пластир, лак).
Здатність до ведення медичної документації.
Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.

Перелік науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть
проведення навчальної дисципліни «Косметологія»:
1. Денисенко О.І. – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.
2. Гаєвська М.Ю. – доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент.
3. Карвацька Ю.П. – доцент кафедри, кандидат медичних наук.
4. Перепічка М.П. – доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент.
5. Бродовська Н.Б. – асистент кафедри, кандидат медичних наук.
6. Гулей Л.О. – асистент кафедри, кандидат медичних наук.
7. Сторожук М.В. – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Завідувач кафедри
дерматовенерології,
д.мед.н., професор
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