
11                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 

 
 APSNIM, 2020, №:4 (28)  

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ  

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ БУКОВИНСЬКОГО  

ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: 

ІСТОРИЧНІ ВІХИ ТА СУЧАСНІСТЬ (2010-2020 рр.) 

Ольга ДЕНИСЕНКО, Лілія ГУЛЕЙ, 

Марина ГАЄВСЬКА, Михайло ПЕРЕПІЧКА, 

Юлія КАРВАЦЬКА, Надія БРОДОВСЬКА, 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці (Україна) 

 

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF  

HE DERMATOVENEREOLOGY DEPARTMENT  

OF BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY:  

HISTORICAL MILESTONES AND MODERNITY (2010-2020) 

Olha DENYSENKO, Liliia HULEI, 
Maryna HAIEVSKA, Mikchajlo PEREPICHKA, 

Yuliia KARVATSKA, Nadiia BRODOVSKA, 
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi (Ukraine) 

ORCID ID  0000-0003-4871-9500      RESEARCHER ID  C-7443-2017 

ORCID ID  0000-0002-6925-8259      RESEARCHER ID  C-7571-2017 

ORCID ID  0000-0001-8051-9395      RESEARCHER ID  C-5537-2017 

ORCID ID  0000-0002-8143-4489      RESEARCHER ID  C-7650-2017 

ORCID ID  0000-0001-9691-0081      RESEARCHER ID  B-7939-2017 

ORCID ID  0000-0001-9321-649Х     RESEARCHER ID  O-6431-2018 

 

  
 

 

 

 

ISSN: 2411-6181(on-line); ISSN: 2311-9896 (print)  
Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian

-Romanian scientific journal, 2020, №:4(28), P.  11-15 

UDK [378.093.5:616.5](09)"2010/2020":378.4:61(477.85)БДМУ 

DOI  10.24061/2411-6181.4.2020.214 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2020,  № 4 (28), P. 11-15        
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Научные достижения кафедры дерматовенерологии Буковинского государственного медицинского университета: ис-

торические вехи и современность (2010-2020 гг.). Цель исследования. В статье подведены итоги научной деятельности 

кафедры дерматовенерологии Буковинского государственного медицинского университета за 75 лет своего существования. 

Авторы рассматривают основные научные достижения кафедры в историческом аспекте и за последние 10 лет. Методы иссле-

дования: хронологический, исторический и метод системного анализа. Научная новизна. Впервые комплексно освещены 

направления научной работы сотрудников кафедры в историческом аспекте и основные научные достижения за последние 10 

лет. Выводы. Показано, что приоритетными направлениями научной работы кафедры на разных исторических этапах ее суще-

ствования были научные исследования, посвященные решению актуальных проблем дерматовенерологической заболеваемо-

сти региона и страны – изучению аспектов этиопатогенеза и совершенствованию диагностики и лечения дерматомикозов, 

туберкулеза кожи, псориаза, аллергодерматозов, красной волчанки, акне, розацеа, сифилитической инфекции. Итогом выпол-

нения научной работы стала разработка новых усовершенствованных схем диагностики и лечения хронических дерматозов и 

внедрение их в медицинскую практику, защита кандидатских и докторских диссертаций, проведение научно-практических 

конференций, участие с докладами на международных форумах, изданные монографии, многочисленные научные публика-

ции, патенты и др., а также внедрение результатов научных исследований в педагогический процесс кафедры, что способству-

ет повышению эффективности подготовки медицинских специалистов разного уровня. 

Ключевые слова: Буковинский государственный медицинский университет, кафедра дерматовенерологии, научные 

исследования, дерматомикозы, туберкулез кожи, красная волчанка, аллергодерматозы, псориаз, красный плоский лишай, акне, 

розацеа, сифилис, изучение этиопатогенеза, усовершенствование лечения.  

Вступ. Кафедра дерматовенерології Чернівецького 

державного медичного інституту (з 2015 р. – Вищий 

державний навчальний заклад України “Буковинський 

державний медичний університет” (БДМУ)) заснована у 

квітні 1945 року. За 75 років своєї історії на кафедрі у різні 
періоди її існування працювали визначні педагоги та 

науковці, які внесли вагомий вклад не лише в підготовку 

висококваліфікованих медичних фахівців, але й в 

розвиток регіональної та вітчизняної 

дерматовенерологічної науки1. 

Основна частина. Першим завідувачем кафедри був 

доцент Безюк Микола Григорович, під керівництвом 

якого було створено матеріальну базу кафедри, 
організовано навчальний процес, започатковано наукову 

роботу2.  

Засновником наукової дерматовенерологічної школи 

 
History of Alma mater 

Історія Альма-матер 

1 Boychuk T.M., Denysenko O.I. “Storinky istoriyi ta naukovi zdobutky kafedry dermatovenerolohiyi Vyshchoho derzhavnoho navchalʹnoho zak-

ladu Ukrayiny «Bukovynsʹkyy derzhavnyy medychnyy universytet»” [Pages of history and scientific achievements of the Department of Derma-

tovenereology of the Higher State Educational Institution of Ukraine “Bukovynian State Medical University”], Naukovo-praktychna konferentsiya z 

mizhnarodnoyu uchastyu “Suchasni metody diahnostyky ta likuvannya komorbidnoyi patolohiyi v dermatovenerolohichniy praktytsi na 

pryntsypakh dokazovoyi medytsyny” (Chernivtsi, 01-02 chervnya 2017 r.) [Modern methods of diagnosis and treatment of comorbid pathology in 

dermatovenereological practice on the principles of evidence-based medicine: materials of a scientific-practical conference with international partici-

pation (Chernivtsi, June 1-02, 2017)]. Chernivtsi, 2017, P. 52–53 [in Ukrainian]. 
2 Denysenko O.I., Huley L.O., Hayevsʹka M.YU., Perepichka M.P., Vysochansʹka T.P., Karvatsʹka YU.P. “Istorychni vikhy ta naukovi zdobutky 

kafedry dermatovenerolohiyi Bukovynsʹkoho derzhavnoho medychnoho universytetu” [Historical milestones and scientific achievements of the 

Department of Dermatovenereology of Bukovynian State Medical University],  Klinichna ta eksperymentalʹna patolohiya [Clinical and experimental 

pathology], 2014, T.13, N 1(47), P. 218–223 [in Ukrainian]. 

http://orcid.org/0000-0002-6925-8259
http://orcid.org/0000-0002-8143-4489


12                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Denysenko O., Hulei L., Haievska M., Perepichka M., Karvatska Yu., Brodovska N. Scientific achievements... 

на Буковині вважають професора Гржебіна Зіновія 

Наумовича, який очолював кафедру з 1947 р. по 1956 р. 

Професор З.Н. Гржебін є автором понад 140 наукових 

праць, серед яких монографії, присвячені гістопатології 

шкіри, ураженню шкіри при дії бойових отруйних 
речовин, діагностиці й лікуванню піодермій та сифілісу. 

Під керівництвом професора З.Н. Гржебіна на кафедрі 

активно виконувалися наукові дослідження, присвячені 

найбільш актуальним проблемам дерматовенерологіч- 

ної патології регіону – вивченню аспектів етіопатогенезу 

та удосконаленню діагностики й лікування дерматомікозів, 

туберкульозу шкіри та сифілітичної інфекції, за 

результатами яких захистили кандидатські дисертації 

М.Н. Бухарович (1952 р.), Г.А. Троян (1953 р.), 

Ю.С. Касько (1954 р.) та О.В. Пацаренюк (1961 р.)3. 

У 1947 - 1965 рр. на кафедрі працював Бухарович 
Михайло Наумович, який вніс вагомий внесок у розвиток 

сифілідології – у 1952 р. захистив кандидатську 

дисертацію, присвячену нейросифілісу, а в 1964 р. – 

докторську, присвячену проблематиці серорезистентного 

сифілісу. З 1965 р. працював у Донецькому медичному 

інституті, біля 30 років завідував кафедрою 

дерматовенерології. Професор М.Н. Бухарович є автором 

понад 600 наукових праць, з них 5 монографій4.   

Упродовж 28 років (1957-1984 рр.) кафедру 

очолював професор Касько Ювеналій Семенович, якого 

вважають фундатором дерматовенерологічної науки на 
Буковині. Професор Ю.С. Касько є автором 76 наукових 

праць, тематикою його наукових досліджень були аспекти 

туберкульозу шкіри та лімфатичних вузлів. Під 

керівництвом професора Ю.С. Каська співробітники 

кафедри виконували наукову роботу, присвячену 

оптимізації діагностики та лікування алергічних і 

грибкових захворювань шкіри, червоному вовчаку, 

сифілісу та апробації нових лікарських засобів у 

дерматологічній практиці, що лягло в основу захищених 

кандидатських дисертацій С.П. Трефаненко (1969 р.), Л.М. 

Трутяк (1970 р.), І.І. Полянського (1971 р.) та О.М. 
Книговського (1984 р.), який завідував кафедрою у 1984-

1985 рр.5. 

У період 1986‒1995 рр. кафедру очолювала професор 

Бухарович Алла Михайлівна, автор 272 наукових праць. 

Під її керівництвом співробітники кафедри проводили 

наукову роботу з вивчення ефективності нових схем 

лікування сифілісу, удосконалення діагностики і лікування 

алергодерматозів, хвороб волосся у дітей тощо, за 

результатами яких опубліковано понад 180 наукових 

праць. У 1995‒1996 рр. кафедрою завідувала к.мед.н. 

Трутяк Лірія Миколаївна, науковим доробком якої є 
вивчення етіопатогенезу та оптимізація лікування екземи з 

урахуванням стану системи згортання крові6.  

У 1996-2001 рр. завідувачем кафедри був професор 

Дудченко Микола Олексійович. У цей період викладачі 

кафедри виконували наукову роботу з вивчення 

особливостей перебігу та оптимізації лікування сифілісу, 

псоріазу та алергодерматозів, що лягло в основу 98 

наукових праць та захищених двох кандидатських 

дисертацій (О.І. Денисенко – в 1998 р. та М.Ю. Гаєвська – 
в 2001 р., науковий керівник –  

проф. В.Г. Коляденко)7. 

З 2001 року по даний час кафедру очолює доктор 

медичних наук, професор Денисенко Ольга Іванівна. Після 

закінчення Чернівецького медичного інституту з 1985 р. по 

1991 р. працювала практичним лікарем-

дерматовенерологом Чернівецького обласного шкірно-

венерологічного диспансеру, з 1991 р. – викладає в 

Чернівецькому державному медичному інституті (нині – 

ВДНЗ України “Буковинський державний медичний 

університет”). У 1998 р. захистила кандидатську 
дисертацію, присвячену оптимізації лікування мікробної 

екземи, а в 2007 р. – докторську дисертацію, присвячену 

впливу ритмічної діяльності щитоподібної залози на стан 

про- та антиоксидантної систем крові у хворих на 

алергодерматози та розробці удосконалених схем їх 

лікування; у 2011 р. їй присвоєно вчене звання професора8.  

Денисенко О.І. є автором/співавтором 630 наукових 

публікацій, серед яких 5 монографій, у тому числі 

“Алергодерматози в йододефіцитному регіоні” (2010 р.)9, 

трьох національних підручників, 14 посібників, 20 

патентів, 12 нововведень. Під науковим керівництвом 
проф. Денисенко О.І. виконано та захищено 9 

кандидатських дисертацій (Г.В. Іринчин, 2006 р.;  

А.В. Приймак, 2008 р.; Т.П. Височанська, 2013 р.;  

Н.О. Волошина, 2016 р.; М.О. Дашко, 2016 р.;  

Ю.П. Карвацька, 2016 р.; Н.А. Степан, 2016 р.;  

Бродовська Н.Б., 2020 р.; Сторожук М.В., 2020 р.). З 2011 

р. проф. Денисенко є членом Спеціалізованої вченої ради  

Д 26.003.02 при Національному медичному університеті 

ім. О.О. Богомольця по захисту кандидатських та 

докторських дисертацій. Двічі нагороджена Почесною 

грамотою Міністерства охорони здоров’я України “За 
вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та 

високий професіоналізм” (2007 р., 2014 р.).  

Тематика сучасних наукових досліджень кафедри 

дерматовенерології відображає актуальні аспекти 

дерматології – вивчення патогенетичних ланок та 

удосконалення схем лікування хронічних дерматозів – 

псоріазу, екземи, червоного плескатого лишаю, вугрової 

хвороби та розацеа. Упродовж 2010-2020 років 

співробітники кафедри дерматовенерології виконували 

фрагменти сумісних із кафедрою пропедевтики внутрішніх 

хвороб БДМУ науково-дослідних робіт на тему: 
“Особливості циркадіанних оксидативних порушень, змін 

вегетативного тонусу у хворих на ревматоїдний артрит, 

подагру, дифузні ураження печінки невірусного 

походження і хронічні дерматози, обґрунтування 

3 Pishak V.P., Denysenko O.I., Brodovsʹka N.B., Vysochansʹka T.P. “Z.N. Hrzhebin – vyznachnyy naukovetsʹ, likar, pedahoh” [Z.N. 

Grzebin - a prominent scientist, physician, teacher], Klinichna ta eksperymentalʹna patolohiya [Clinical and experimental pathology], 

2009, V. VIII, N 1, P. 122–124 [in Ukrainian]. 
4 
Boychuk T.M., Denysenko O.I. “Storinky istoriyi ta naukovi zdobutky… ” op. cit., P. 52–53.  

5 Pishak V.P., Hayevsʹka M.YU., Perepichka M.P., Pryymak A.V., Karvatsʹka YU.P., Moldovan V.P. “YU.S. Kasʹko – fundator 

dermatovenerolohiyi na Bukovyni” [Y.S. Kasko is the founder of dermatovenereology in Bukovyna], Klinichna ta eksperymentalʹna 

patolohiya [Clinical and experimental pathology], 2009, V. VIII, N 2, P. 91–93 [in Ukrainian]. 
6 Boychuk T. M., ed. Bukovynskyi derzhavnyi medychnyi universytet: Istoriia i sohodennia (do 70-richchi [Bukovina State Medical Uni-

versity: History and Present (to 70th Anniversary], Chernivtsi: BDMU, 2014, P. 87–89 [in Ukrainian]. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Denysenko O.I. “Alerhodermatozy v yododefitsytnomu rehioni” [Allergodermatoses in the iodine deficiency region], Chernivtsi: BDMU, 

2010, 156 p. [in Ukrainian]. 



13                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
History of Alma mater 

вдосконалення терапії” (2010–2014 рр.) та “Клініко-

патогенетичне обґрунтування диференційованих 

способів лікування хворих на артеріальну гіпертензію, 

дифузні ураження печінки невірусного походження та 

хронічні дерматози з урахуванням стану ендокринної, 
імунної систем, кишкового біоценозу та метаболічних 

процесів” (2015-2019 рр.).  

Співробітники кафедри дерматовенерології 

Буковинського державного медичного університету 

постійно підтримують плідну співпрацю з ведучими 

науковими установами країни, є співвиконавцями 

комплексних НДР ДУ “Інституту дерматології та 

венерології НАМН України”. 

За результатами виконання науково-дослідної 

роботи за 2010-2020 рр. співробітниками кафедри 

дерматовенерології опубліковано 513 наукових праць, з 
них 4 – монографії10, 125 статей (з них 26 статей – у 

закордонних журналах, 14 статей – у виданнях, які 

включено до наукометричної бази SCOPUS11) та 384 тез 

(з них 21 – у міжнародних виданнях), а також 

оформлено 26 рацпропозицій12, отримано 5 патентів на 

корисну модель13, 4 нововведення включено в Реєстр 

галузевих нововведень. 

У рамках тематики науково-дослідної роботи 

кафедри в останні роки (2012-2020 рр.) на кафедрі 

виконано й захищено 6 кандидатських дисертацій 

(науковий керівник – проф. Денисенко О.І.), у тому 
числі: 1) Височанська Т.П. на тему: “Клініко-

епідеміологічні аспекти хронічно-рецидивуючих 

дерматозів (екземи, псоріазу) у хворих із різних фізико-

географічних районів Чернівецької області (Північної 

Буковини)” (2012 р.); 2) Степан Н.А. на тему: 

“Комплексне лікування хворих на екзему з урахуванням 

показників медіаторів запалення, прооксидантно-

антиоксидантного гомеостазу та клінічних 

особливостей дерматозу” (2016 р.); 3) Карвацька Ю.П. 

на тему: “Комплексне лікування хворих на вугрову 

хворобу в йододефіцитному регіоні” (2016 р.); 4) 
Волошина Н.О. на тему: “Комплексне лікування хворих 

на вугри звичайні із супутніми латентними 

захворюваннями гастродуоденального відділу системи 

травлення та герпес-вірусною інфекцією” (2016 р.); 5) 

Бродовська Н.Б. на тему: “Комплексне лікування 

хворих на червоний плескатий лишай з урахуванням 

прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, імунного 

статусу та клінічних проявів дерматозу” (2020 р.); 6) 

Сторожук М.В. на тему: “Оптимізація лікування хворих 

на розацеа з урахуванням показників медіаторів 

запалення, стану прооксидантно-антиоксидантного 
гомеостазу та особливостей клінічного перебігу 

дерматозу” (2020 р.).    

За участю співробітників кафедри 

дерматовенерології на базі БДМУ 03-04 жовтня 2012 

року проведено Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію з міжнародною участю “Структурно-

організаційна перебудова дерматовенерологічної 
служби в умовах реформування системи охорони 

здоров’я в Україні”, що увійшла до “Реєстру з’їздів, 

конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій… у 2012 році”, організаторами якої стали 

Національний медичний університет  

ім. О.О. Богомольця, Буковинський державний 

медичний університет та Всеукраїнська громадська 

організація “Українська асоціація лікарів-

дерматовенерологів і косметологів”. У роботі  

конференції взяли участь 412 учасників, з них 339 – з 

інших областей України та іноземні науковці, у тому 
числі проф. А. Джанетті – керівник клініки 

дерматовенерології в Університеті Modena and Reggio 

Emilia (Італія). З науковими доповідями на конференції 

виступили завідувач кафедри, проф. О.І. Денисенко, 

асистент Ю.П. Карвацька, аспірант Н.О. Волошина.  

Упродовж 01-02 червня 2017 року співробітниками 

кафедри дерматовенерології БДМУ проведено науково-

практичну конференцію з міжнародною участю 

“Сучасні методи діагностики та лікування коморбідної 

патології в дерматовенерологічній практиці на 

принципах доказової медицини”, що увійшла до 
“Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-

практичних конференцій… у 2017 році”. У роботі 

конференції взяли участь 234 учасники – співробітники 

кафедр дерматовенерології вищих медичних навчальних 

закладів та лікарі-дерматовенерологи практичної 

охорони здоров’я з усіх областей України, а також 

зарубіжні науковці із Словакії, Австралії, Алжиру, 

Грузії, Індії, Італії, США, Туреччини. З лекцією на тему: 

“Сифілітична інфекція – історія та сьогодення. Проблема 

серорезистентності (гіпотези, факти, коментарі)” 

виступив головний позаштатний спеціаліст МОЗ 
України зі спеціальності “дерматовенерологія”, 

президент Української асоціації лікарів-

дерматовенерологів і косметологів, завідувач кафедри 

дерматології та венерології Національного медичного 

університету імені О.О.Богомольця, проф.  

В.І. Степаненко. З доповіддю на тему: “Сучасні методи 

діагностики та диференційної діагностики бульозних 

дерматозів” виступив О. Галаговець – професор 

дерматовенерологічної клініки Університетської лікарні 

імені Луї Пастера з м. Кошіце, Словакія (MUDr. 

Alexander Halagovec DrSc. Dermatovene-rologická klinika, 
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice, Slovakia). 

Під час роботи конференції було заслухано 29 

10 Denysenko O.I. “Alerhodermatozy v yododefitsytnomu rehioni” [Allergodermatoses in the iodine deficiency region], Chernivtsi: BDMU, 2010, 

156 p. [in Ukrainian]; Karvatsʹka YU.P., Denysenko O.I. “Vuhrova khvoroba u zhyteliv yododefitsytnoho rehionu: aspekty etiopatohenezu ta 

likuvannya” [Acne in residents of iodine deficiency region: aspects of etiopathogenesis and treatment], Chernivtsi: BDMU, 2017, 128 p. [in Ukr-

Ukrainian]; Galagovec A.P., Kolyadenko V.G., Pritulo O.A., Denisenko O.I. Puzyrnye zabolevaniya kozhi [Blistering skin diseases], Kiev: Nau-

Naukova dumka, 2014, 482 p. [in Russion]; Shulenina O.V. “Atopichnyy dermatyt: suchasni aspekty etiopatohenezu, optymizovane likuvannya z 

urakhuvannyam neyrovehetatyvnykh ta metabolichnykh porushenʹ” [Atopic dermatitis: modern aspects of etiopathogenesis, optimized treatment 

taking into account neurovegetative and metabolic disorders], Chernivtsi: BDMU, 2017, 118 p. [in Ukrainian]. 
11 Türkay A., Karvatska Yu.P., Denysenko O.I. “Acute Onset of Generalize Pustular Psoriasis in a Patient with Previously Unknown HIV Infec-

tion”, Turkiye Klinikleri J. Dermatol., 2019, V. 29, N 2, P. 80–84. doi: 10.5336/dermato.2018 63989  [in English]. 
12 Zdobutky ratsionalizatoriv Vyshchoho derzhavnoho navchalʹnoho zakladu Ukrayiny “Bukovynsʹkyy derzhavnyy medychnyy universytet” 2014-

2019 r.r. [Achievements of innovators of the Higher State Educational Institution of Ukraine “Bukovynian State Medical University” 2014-2019], 

ukladachi: d.med.n., prof. Boychuk T.M., d.med.n., prof. Ivashchuk O.I., k.med.n., dots. Unhuryan V.P., Chernivtsi, 2019, 642 p. [in Ukrainian]. 
13 Vynakhidnytsʹka diyalʹnistʹ spivrobitnykiv Vyshchoho derzhavnoho navchalʹnoho zakladu Ukrayiny “Bukovynsʹkyy derzhavnyy medychnyy 

universytet” 2007-2018 rr. [Inventive activity of the staff of the Higher State Educational Institution of Ukraine "Bukovynian State Medical Uni-

versity" 2007-2018], ukladachi: d.med.n., prof. Boychuk T.M., d.med.n., prof. Ivashchuk O.I., k.fiz.-mat.n., dots. Makhrova YE.H., Chernivtsi, 

2019, 526 p. [in Ukrainian]. 
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тематичних доповідей, а також представлено 29 

стендових доповідей вітчизняних та зарубіжних 

науковців, з них 16 доповідей представили 

співробітники кафедри дерматовенерології БДМУ14. За 

матеріалами науково-практичної конференції видано 
збірник матеріалів конференції, який включає 108 тез, у 

тому числі 11 – зарубіжних авторів та 32 – 

співробітників кафедри дерматовенерології БДМУ15. 

Викладачі кафедри постійно підвищують свій 

професійний рівень шляхом участі у наукових фахових 

форумах, у тому числі – міжнародних. Упродовж 2010-

2020 рр. співробітники кафедри брали участь у 98 

науково-практичних конференціях (м. Київ,  

м. Дніпропетровськ, м. Івано-Франківськ, м. Львів,  

м. Святогірськ, м. Тернопіль, м. Харків, м. Херсон,  

м. Чернівці), а також у міжнародних, серед яких: ХVII 
Міжнародний конгрес по реабілітації в медицині та 

імунореабілітації, V Всесвітній форум по астмі та 

респіраторній алергії (Нью-Йорк, США, 2012); ХVIIІ 

Міжнародний конгрес по реабілітації в медицині та 

імунореабілітації (Лондон, Велика Британія, 2013); 23rd 

EADV Congress “Building Bridges” (Amsterdam, 

Netherlands, 2014); 12 th EADV (European Academy of 

Dermatology and Venereology) Spring Symposium 

(Valencia, Spain, 2015); 24rd EADV Congress 

(Copenhagen, Denmark, 2015); Міжнародна науково-

практична конференція “Інноваційні технології в 
медицині: Досвід Польщі та України” (Люблін, Польща, 

2017); 71-я научно-практическая конференция 

студентов, резидентов магистратуры, клинических  

ординаторов и молодых ученых с международным 

участием “Актуальные проблемы современной 

медицины” (Самарканд, Узбекистан, 2017); Confersnta 

“Zilile Medicale ale Sucevei” – Editia a VI-a, 2017 

(“Сучавські медичні дні”, Сучава, Румунія, 2017); VI 

International Scientific and Practical Conference 

(Ванкувер, Канада, 2020); Eurasian scientific congress. II 

International Scientific and Practical Conference 
(Барселона, Іспанія, 2020); VII International Scientific and 

Practical Conference (Ліверпуль, Велика Британія, 2020); 

VI International Scientific and Practical Conference (Осака, 

Японія, 2020); VI International Scientific and Practical 

Conference (Софія, Болгарія, 2020). 

Асистент кафедри, к.мед.н. Карвацька Ю.П. у 2019 

р. пройшла закордонне  стажування в м. Вроцлав 

(Республіка Польща) на тему: “Організація навчального 

процесу, програми підготовки, інноваційні технології та 

наукова робота в Медичному Університеті ім. Сілезьких 

Пястів (Вроцлав)” (“Organizacja procesu edukacyjnego, 
programów szkoleniowych, innowacyjnych technologii i 

pracy naukowej na Uniwersytecie Medycznym. Piastów 

Śląskich (Wrocław)”). 

У 2020 р. асистенти кафедри брали активну участь 

в інтерактивних українських та міжнародних заходах: 

серії вебінарів Clarivate Analytics; міжнародному 

вебінарі “COVID-19 & DERMATOLOGY. Від проявів 

на шкірі до змін на практиці. Досвід Китаю, Франції та 

США”; всеукраїнському онлайн-семінарі “Актуальні 

питання виявлення і лікування алергічних 

захворювань”; науково-практичній онлайн-конференції 

“Акне та себорейний дерматит”; проведенні 
Всеукраїнського Дня Меланоми на платформі  www.stop

-melanoma.net та заходах, проведених українським 

товариством дерматоонкології Medical Knowledge Hub; 

засіданні “Першої дерматрихологічної академії” та 

інших. 

До виконання наукової роботи кафедри активно 

залучаються лікарі-інтерни спеціальності 

“дерматовенерологія”, які навчаються на кафедрі. За 

участю лікарів-інтернів у 2010-2020 роках підготовлено 

й представлено 67 тематичних доповідей на 

підсумкових науково-практичних конференціях лікарів-
інтернів Чернівецької області, опубліковано близько 30 

наукових праць, з них 14 – у міжнародних фахових 

виданнях.   

Велика увага на кафедрі приділяється роботі 

студентського наукового гуртка, яким нині керує доцент 

Перепічка М.П. Основним напрямком роботи 

студентського наукового гуртка є не лише 

удосконалення теоретичних знань та практичних 

навичок з дерматології й венерології, але й залучення 

студентів-гуртківців до наукової роботи, публікації 

наукових праць, участі у фахових конференціях. 
Студенти-гуртківці неодноразово займали призові місця 

на Всеукраїнських студентських олімпіадах, 

конференціях та конкурсах студентських наукових 

робіт, зокрема: студент Пайонк М.П. нагороджений 

дипломом 3 ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт в галузі наук “Клінічна 

медицина” (2015 р.; науковий керівник – завідувач 

кафедри, проф. Денисенко О.І.); студентка Федорук 

В.О. зайняла І місце за представлені доповіді на VІ та 

VІІ Міжнародних медико-фармацевтичних конгресах 

студентів і молодих учених BIMCO 2019 та BIMCO 
2020 (2019 р., 2020 р., науковий керівник – завідувач 

кафедри, проф. Денисенко О.І.); студентка Bhatia 

Tamanna зайняла ІІІ місце на BIMCO 2020 та ІІІ місце у 

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт “Клінічна медицина” (2020 р., науковий 

керівник – асистент, к.мед.н. Карвацька Ю.П.). 

У рамках VI Міжнародного медико-

фармацевтичному конгресу студентів  і  молодих 

учених BIMCO 2019 співробітниками кафедри 

дерматовенерології було проведено майстер-класи, у 

тому числі лекція на тему “Сифілітична інфекція. 
Особливості сучасного перебігу” та практичні тренінги 

з обстеження хворих на сифіліс. 

Важливо відзначити, що розроблені 

співробітниками кафедри на підставі проведених 

наукових досліджень нові удосконалені способи 

обстеження та лікування хронічних дерматозів активно 

впроваджуються у медичну практику, що сприяє 

14  Vseukrayinsʹka naukovo-praktychna konferentsiya z mizhnarodnoyu uchastyu «Strukturno-orhanizatsiyna perebudova dermatovenerolohich-

noyi sluzhby v umovakh reformuvannya systemy okhorony zdorov'ya v Ukrayini» (3-4 zhovtnya 2012 roku, Chernivtsi) [All-Ukrainian scientific-

practical conference with international participation “Structural and organizational restructuring of the dermatovenereological service in the context 

of health care reform in Ukraine” (October 3 4, 2012, Chernivtsi)], Ukrayinsʹkyy zhurnal dermatolohiyi, venerolohiyi, kosmetolohiyi [Ukrainian 

Journal of Dermatology, Venereology, Cosmetology], 2012, N 4 (47), P. 13–18 [in Ukrainian]. 
15 Denysenko O.I., Boyko V.V., Perepichka M.P. Naukovo-praktychna konferentsiya z mizhnarodnoyu uchastyu “Suchasni metody diahnostyky ta 

likuvannya komorbidnoyi patolohiyi v dermatovenerolohichniy praktytsi na pryntsypakh dokazovoyi medytsyny” (1 2 chervnya 2017 r., Cherniv-

tsi) [Scientific-practical conference with international participation “Modern methods of diagnosis and treatment of comorbid pathology in derma-

tovenereological practice on the principles of evidence-based medicine” (1-2 June 2017, Chernivtsi)], Ukrayinsʹkyy zhurnal dermatolohiyi, vener-

olohiyi, kosmetolohiyi [Ukrainian Journal of Dermatology, Venereology, Cosmetology], 2017, N 3 (66), P. 7–8 [in Ukrainian]. 

http://www.stop-melanoma.net
http://www.stop-melanoma.net
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підвищенню ефективності діагностичних та терапевтичних 

заходів щодо таких пацієнтів. Також результати наукових 

досліджень використовуються у педагогічному процесі 

при викладанні хронічних дерматозів здобувачам різного 

освітнього рівня – студентам, лікарям-інтернам та лікарям-
слухачам, що значно підвищує рівень їх професійної 

підготовки з дерматовенерології.  

Висновки. Отже, пріоритетними напрямками 

наукової роботи кафедри дерматовенерології 

Буковинського державного медичного університету на 

різних історичних етапах її існування були наукові 

дослідження, присвячені вирішенню актуальних проблем 

дерматовенерологічної захворюваності регіону та країни – 

вивченню аспектів етіопатогенезу та удосконаленню 

діагностики й лікування дерматомікозів, туберкульозу 

шкіри, псоріазу, алергодерматозів, червоного вовчаку, 
акне, розацеа, сифілітичної інфекції. Підсумком виконання 

наукової роботи стала розробка нових удосконалених схем 

діагностики і лікування хронічних дерматозів та 

впровадження їх у медичну практику, захист 

кандидатських і докторських дисертацій, проведені 

науково-практичні конференції, участь з доповідями на 

міжнародних форумах, видані монографії, чисельні 

наукові публікації, патенти тощо, а також впровадження 

результатів наукових досліджень у педагогічний процес 

кафедри, що сприяє підвищенню ефективності підготовки 

медичних фахівців різного рівня. 
 
Denysenko Olha, Hulei Liliia, Haievska Maryna, Perepichka 

Mikchajlo, Karvatska Yuliia, Brodovska Nadiia. Scientific 

achievements of the dermatovenereology department of Bukovinian 

state medical university: historical milestones and modernity (2010-

2020). The aim of the study. The article summarizes the results of 

scientific activities of the Dermatovenereology Department of Bukovinian 

State Medical University for 75 years of its existence. The authors consider 

the main scientific achievements of the department in the historical aspect 

and and over the past 10 years. Research methods: the chronological, 

historical and and system analysis method. Scientific novelty. For the first 

time, the directions of the scientific work of the department staff in the 

historical aspect and the main scientific achievements over the past 10 years 

are comprehensively highlighted. Conclusions. It is shown that the priority 

directions of the department scientific work at different historical stages of 

its existence were scientific research devoted to solving the actual problems 

of the dermatovenereological morbidity in the region and the country 

overall - studying aspects of etiopathogenesis and improving the 

diagnostics and treatment of dermatomycoses, tuberculosis, psoriasis, 

allergic diseases, lupus erythematosus, acne, rosacea, syphilitic infection. 

The development of the new improved schemes of diagnostics and 

treatment of the chronic dermatoses and their implementation into the 

medical practice, the defence of PhD and doctoral dissertations, helding the 

scientific conferences, participation with reports at the international forums, 

the issued monographs, numerous scientific publications, patents, etc. were 

the results of scientific work, as well as the implemention of the research 

results into the pedagogical process of the department, which assist in 

increasing the efficiency of the future medical professionals training at 

different levels.  

Key words: Bukovinian State Medical University, Department of 

Dermatovenereology, scientific research, dermatomycoses, tuberculosis, 

lupus erythematosus, allergic diseases, psoriasis, lupus planus, acne, 

rosacea, syphilis, study of etiopathogenesis, improvement of treatment. 
 
Денисенко Ольга ‒ завідувач кафедри дерматовенерології 

Вищого державного навчального закладу «Буковинський державний 

медичний університет», доктор медичних наук, професор. Автор 
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