
Шановні колеги! 

Сьогодні трихоскопія стає золотим стандартом у 

діагностиці захворювань волосся та скальпу і фактично 

є керівництвом до алгоритмів ведення трихологічних 

пацієнтів і є однією з необхідних практичних навичок 

для трихолога. 

У зв'язку з актуальністю та високою 

затребуваністю знань та навичок у цьому напрямі було 

створено просунутий дводенний освітній курс з 

трихоскопії. 



АВТОРКА КУРСУ 

Авторкою та лекторкою курсу 

є Юлія Сергіївна Овчаренко,  

професор Харківського 

національного університету ім. В.М. 

Каразіна (ХНУ),  

керівник клінічного, 

дослідницького та освітнього центру 

«Інститут трихології»,  

Президент Українського 

товариства дослідження волосся 

(UHRS),  

Віце-президент товариства 

дослідження волосся Східної Європи 

та Азії (EЕАHRS),  

радник членського комітету 

Європейського товариства 

дослідження волосся (EHRS),  

скарбник Всесвітнього 

товариства трихоскопії, 

співзасновник «Школи Алопеції», 

автор та співавтор понад 100 

публікацій, 7 монографій, 

присвячених трихології, включаючи 

перекладне видання Атласу з 

трихоскопії Лідії Рудницької. 



ПРОГРАМА ПРОСУНУТОГО КУРСУ З ТРИХОСКОПІЇ 

1 ДЕНЬ 10.00 – 18.00 

1. Алгоритм проведення трихоскопії

Сучасні можливості трихоскопії 

Устаткування для трихоскопії 

Трихоскопічні структури 

Нормальні показники у трихоскопії 

Артефакти, що ускладнюють діагностику 

Алгоритмічні диференційно-діагностичні системи 

БРЕЙК-КАВА 

2. Локальні форми втрати волосся нерубцевого та рубцевого типів

Гніздова алопеція 

Тракційна алопеція (трихотілломанія та інші форми самоіндукованої втрати 

волосся) 

Класична форма червоного плоского лишаю 

Дискоїдний червоний вовчак 

Декальвуючий фолікуліт 

Підриваючий фолікуліт та періфолікуліт 

БРЕЙК-КАВА 

3. Дифузні форми втрати волосся нерубцевого та рубцевого типів

  Андрогенетична алопеція у чоловіків та жінок 

    Телоген еффлувіум 

    Анаген еффлувіум 

 Інволюційна алопеція 

    Прихована форма гніздової алопеції 

    Фіброзуюча алопеція типового розподілу 



 

2 ДЕНЬ 10.00 – 18.00 

4. Крайові форми втрати волосся нерубцевого та рубцевого типів 

Фронтальна фіброзуюча алопеція 

Офіазис, сісаїфо 

Тракційна алопеція 

 Маргінальна рубцуюча алопеція 

 

5. Запальні захворювання шкіри голови 

Себорейний дерматит 

 Псоріаз 

Мікоз волосистої частини голови 

Синдром червоного скальпу 

Ерозивний пустульозний дерматоз скальпу 

 

БРЕЙК-КАВА 

6. Генетичні та тракційні аномалії волосяного стрижню 

Монілетрікс 

Псевдомонілетрікс 

Вовноподібне волосся 

Pili torti 

Інвагинуючий трихорексіс  

Вроджений вузловатий трихорексіс 

Pili trianguli et canaliculi 

Гетерохромії волосся  

Трихотіодістрофія 

Pili annulati 

 

БРЕЙК-КАВА 

7.   Трихоскопічна вікторина 

Курс складається із 6 теоретичних модулів, великої добірки авторських клінічних 
випадків, вікторини та інтерактивних блоків, які дозволять закріпити вивчений 
матеріал. Цей курс розроблено для лікарів трихологів, дерматовенерологів, 
дерматокосметологів, лікарів загальної/сімейної практики, лікарів-інтернів та 
студентів медичних ВНЗ, які цікавляться методом трихоскопії. Після проходження 
курсу видається іменний сертифікат та 20 атестаційних балів.   




