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ПРОТОКОЛ   № 8 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

  

м. Львів                                                                                   31.03.2022 р. 

Голова засідання – к. держ.упр. (доктор філософії) Неділько Р.В. 

Завуч кафедри – Жубрид М.Т. 

Секретар засідання – Білобривка В.Ю. 

 

Присутні : Неділько Р.В. - к.н.д.у.; Безкоровайна У.Ю. – к.н.д.у., Федорик В.М. 

– доцент, к.іст.н., Бялий А.О., Жубрид М.Т.,  Костів З.П., Фітьо М.В., Музика 

О.І., Янків С.В., Федорович У.М., Тверда І.І. 

Порядок денний: 

1. Показове теоретичне заняття на тему «Клініко-лабораторна діагностика 

при сифілісі»  з дисципліни «Дерматологія з оцінкою результатів 

досліджень»  викладача Бялого  А.О.  

1. Слухали: 

Викладача Бялого  А.О., який представив теоретичне заняття на тему «Клініко-

лабораторна діагностика при сифілісі»  з дисципліни «Дерматологія з оцінкою 

результатів досліджень»  для студентів групи  ІІІ ЛД-21.   

Технічне забезпечення лекції – мультимедійна презентація.   

Теоретичне заняття проводилося на платформі ZOOM. 

Тема лекції : «Клініко-лабораторна діагностика при сифілісі» 

Актуальність теми захворюваності на сифіліс залишається однією з важливих 

проблем охорони здоров’я в багатьох країнах світу, включаючи й Україну. 

Захворювання, що передаються статевим шляхом, є складною 

медикосоціальною проблемою в зв’язку з їх значним поширенням. Сифіліс 

сьогодення – найбільш серйозне венеричне захворювання, що становить реальну 

загрозу здоров’ю нації. Сучасний сифіліс характеризується подовженням 

інкубаційного періоду, превалюванням прихованих та рецидивних форм.  За 

оцінкам ВООЗ, в світі щороку інфікується близько 15 млн осіб. За даними МОЗ, 

захворюваність на сифіліс в Україні має тенденцію до зниження. У 2017 році 

зареєстровано 3674 випадки, що становить 8,6 на 100 000 населення, тоді як у 

2018 році — 3228 випадків, що становить 7,6 на 100 000 населення. Дані свідчать, 

що у  2017 року в Україні темп зменшення захворюваності всіма клінічними 

формами сифілісу знизився в 1,5 рази, а захворюваність пізнім сифілісом 

залишилася стабільною. 



Мета лекції – оволодіти теоретичними знаннями з клініко-лабораторної 

діагностики сифілісу, сучасними методами медикаментозної терапії, та 

профілактики. 

План лекції : 

1.Загальна характеристика та історія розвитку сифілісу. 

2.Характеристика періодів сифілісу. 

3.Клініко-лабораторна діагностика сифілісу. 

4.Медикаментозна терапія та заходи профілактики сифілісу. 

 

Викладач висвітлила мету заняття,  актуальність проблеми,  етіологію, 

епідеміологію, шляхи та умови зараження,  основні скарги та клінічні симптоми, 

характерні для захворювання ; методи об’єктивного обстеження пацієнта при 

сифілісі; лабораторні методи  дослідження та взяття біологічного матеріалу для 

лабораторних досліджень;  принципи медикаментозної терапії та заходи 

профілактики сифілісу.   

Виступили: 

• Федорик В.І. доцент,  канд.іст.наук: викладення матеріалу лекції проведено 

на учасному рівні з використанням різноманітних засобів он-лайн навчання. 

Лекція побудована методично правильно, лектор дотримувалась плану 

викладання лекційного матеріалу. Органічний, позитивний контакт з 

аудиторією, показав інтерес ЗВО до проблеми, сприяло активації розумової 

та пізнавальної діяльності. 

 

• Неділько Р.В. канд.наук з держ.упр., доктор філософії: лектор прекрасно 

володіє лекційним матеріалом, що дозволяє йому бути в постійному 

контакті з аудиторією. Лектор висвітлив актуальність проблеми, шляхи та 

умови зараження, представив найсучасніші  методи лабораторної  

діагностики  сифілісу. Слід підкреслити, що в лекції озвучені нові протоколи 

і накази МОЗ України. Логічний, послідовний , доступний виклад матеріалу. 

Заняття супроводжувалось мультимедійною презентацією, використані 

інформативні малюнки, наводились цікаві практичні ситуації. 

 

• Жубрид М.Т. викладач:  на початку викладач окреслив мету, цілі, 

актуальність проблеми і послідовно розкрив їх впродовж лекції, 

дотримуючись плану. Технічне забезпечення заняття заслуговує високої 

оцінки. Лектором використана мультимедійна презентація як динамічна 

візуалізація лекційного матеріалу, відео-фільми актуального змісту, 

зворотній зв’язок за допомогою сучасних засобів комунікації. 

 

 

 



 

 

Ухвалили: 

1. Оцінити теоретичне заняття на тему «Клініко-лабораторна діагностика при 

сифілісі»  з дисципліни «Дерматологія з оцінкою результатів досліджень»  

викладача Бялого  А.О.  на «відмінно». 

2. Здати методичну розробку заняття в навчально – методичний відділ. 

 

 

  


