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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Офтальмологія» є опанування студентами необхідних знань та вмінь для оволодіння основами 

охорони зору людей різного віку, на основі вивчення вікової анатомії, фізіології органу зору, етіології та патогенезу захворювань, їх 

класифікацій, особливостей клінічної картини, а також здобуття та поглиблення знань, вмінь, навичок та інших компетентностей з медицини, 

необхідних у професійній діяльності, які встановлені освітньо-професійною програмою. 

Завданнями вивчення дисципліни «Офтальмологія» є вивчення теоретичних основ офтальмології як науки (термінологія, методи дослідження, 

загальні клінічні симптоми основних захворювань ока, принципи діагностики та лікування, профілактики захворюваності).  

 

 

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ, 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

У процесі реалізації програми дисципліни «Офтальмологія» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою 

програмою: 

Інтегральна компетентність  
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності в галузі охорони здоров’я  зі 

спеціальності «Медицина», або у процесі навчання, що передбачає здійснення діагностичного пошуку і характеризується комплексністю та 

складністю умов та вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Знання і розуміння предметної галузі та розуміння               професійної діяльності. 

ЗК9. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з   різних джерел, в тому числі до використання сучасних інформаційних 

технологій. 

Спеціальні (фахові) компетентності  

ФК1. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані. 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу           захворювання. 

ФК4. Здатність до визначення необхідного режиму праці, відпочинку та харчування при лікуванні та профілактиці захворювань. 

ФК5. Здатність до визначення принципів та характеру лікування, реабілітації та профілактики захворювань. 

ФК6. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

ФК7. Здатність до визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги. 
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ФК8. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. 

ФК9. Здатність до виконання медичних маніпуляцій. 

ФК10. Здатність розв'язувати медичні проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної  або              обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. 

ФК13. Здатність до проведення експертизи працездатності. 

ФК14. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм. 

ФК15. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяції. 

ФК21. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами. 

ФК22. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів. 

 
Навчальна дисципліна «Офтальмологія» забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньою 

програмою: 

РН1. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Володіти інформацією з фундаментальних і клінічних біомедичних наук, 

достатньою для здійснення ефективної професійної діяльності в умовах постійного оновлення фундаментальної та прикладної медичної 

інформації. Критично осмислювати наявні проблеми та результати досліджень в сфері своєї спеціальності. Нести відповідальність за 
професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем автономності. 

РН2. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми; за стандартними методиками, використовуючи попередні дані 

анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати попередній клінічний діагноз захворювання. 

РН3. Збирати скарги, анамнез життя та захворювання, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів та систем 

організму,на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу, враховуючи вік 

пацієнта. 

РН4. Встановлювати остаточний клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та аналізу отриманих суб’єктивних і 

об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики, дотримуючись відповідних етичних і 

юридичних норм, під контролем лікаря- керівника в умовах закладу охорони здоров’я 

РН5. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, функціональні та/або 

інструментальні) пацієнтів із захворюваннями                    органів і систем організму для проведення диференційної діагностики захворювань. 

РН6. Визначити головний клінічний синдром або чим обумовлена тяжкість стану потерпілого/постраждалого шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та оцінки стану людини за будь-яких обставин (в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами) у т.ч. в умовах 
надзвичайної ситуації та бойових дій, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу. 

РН7. Визначати характер та принципи лікування хворих (консервативне, оперативне) із захворюваннями, враховуючи вік пацієнта, в 

умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього 

клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами, у разі необхідності розширення стандартної схеми вміти обґрунтувати персоніфіковані рекомендації 

під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи. 

РН8. Визначати необхідний режим праці, відпочинку та харчування на підставі заключного клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних 
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етичних та юридичних норм, шляхом  прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та  стандартними схемами. 

РН12. Визначати тактику та надавати екстрену медичної допомогу при невідкладних станах в умовах обмеженого часу згідно з існуючими 

клінічними протоколами та стандартами лікування. 

РН13. Організовувати надання медичної допомоги та лікувально-евакуаційних заходів населенню та військовослужбовцям в умовах 

надзвичайних ситуації та бойових дій, в т.ч. у польових умовах. 
РН15. Виконувати медичні маніпуляції в умовах лікувального закладу, вдома або на виробництві на підставі попереднього клінічного 

діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення, дотримуючись відповідних етичних та юридичних 

норм. 

РН16. Визначати стан функціонування та обмежень життєдіяльності особи та тривалість непрацездатності з оформленням відповідних 

документів, в умовах закладу охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості професійної діяльності 

людини, тощо. Вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення на підставі нормативних документів. 

РН18. Відшуковувати необхідну інформацію у професійній літературі та базах даних інших джерелах, аналізувати, оцінювати та 

застосовувати цю інформацію. Застосовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення, статистичні методи 

аналізу даних для розв’язання складних задач охорони здоров’я. 

РН20. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових 
небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності. 

РН21. Зрозуміло і однозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до 
фахівців і нефахівців. 

РН24. Діяти у професійній сфері з урахуванням власної свободи і безпеки у співпраці й порозумінні з членами соціуму; вміти приймати 
рішення і нести за них відповідальність, ефективно працювати в команді. 

 

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання: 

      В результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати: 

 основні принципи організації офтальмологічної допомоги населенню України; 

 загальні елементи догляду за офтальмологічними хворими; 

 клініку, діагностику та лікування окремих захворювань ока; 

 методику та особливості обстеження офтальмологічного хворого; 

 структуру медичної карти стаціонарного хворого. 

 

Здобувачі вищої освіти повинні вміти: 

 діагностувати різноманітні механічні пошкодження органу зору; 

 надавати першу медичну допомогу при різноманітних механічних пошкодженнях органу зору; 

 проводити збір анамнезу та об’єктивне обстеження офтальмологічного хворого; 

 оформити карту стаціонарного хворого для пацієнта з захворюванням зорового аналізатору. 
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3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 

 

Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

3 90 14 28 48 4 8 Обов’язкова 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назви тем 
Кількість годин 

усього лекції практ. самост . роб. 

Тема 1. Анатомо-топографічні особливості органу зору. Функції 

органу зору. Методи дослідження. 13 2 4 7 

Тема 2. Рефракція та акомодація. Косоокість. Захворювання повік,  

слізних органів та орбіти 
15 2 6 7 

Тема 3. Захворювання кон'юнктиви. Захворювання рогівки, склери. 13 2 4 7 

Тема 4. Захворювання судинної оболонки. Захворювання 

кришталика. 13 2 4 7 

Тема 5. Глаукома. 13 2 4 7 

Тема 6. Захворювання сітківки, зорового нерву. Зміни органу зору 

при загальних захворюваннях. 13 2 4 7 

Тема 7. Пошкодження органу зору. Невідкладні стани в  

офтальмології та невідкладна допомога. 
10 2 2 6 

Усього годин 90 14 28 48 
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Підсумковий контроль - екзамен 

 

 

 

 

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 

пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 

комп’ютерними класами та бібліотекою. 

 

6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ з/п  

Назва теми 

Кількість годин 

1 Тема 1. Анатомо-топографічні особливості органу зору. Функції органу зору. Методи дослідження. 

Вміст орбіти: орбітальна клітковина, нерви, ціліарний вузол, окорухові м’язи, місце їхнього початку і прикріплення, 

іннервації, функції. Тенонова капсула, теноновий простір, їхнє значення. Тарзоорбітальна фасція, її значення. 

Основні причини зниження зору у людей різного віку і статі. Зорова сенсорна система (зоровий аналізатор, його 

головні та допоміжні структури). Головні структури (світлосприймаючий та аналізуючий апарат, фоторецептори та 

нейрони сітківки, зорові нерви, зовнішні колінчасті тіла, зорові зони кори). Допоміжні структури (окоруховий 

апарат та світлопроводячий апарат). 

4 

2 Тема 2. Рефракція та акомодація. Косоокість. Захворювання повік, слізних органів та орбіти. 

Вчення про рефракцію. Оптична система очей, її складові частини. Одиниця виміру рефракції - діоптрія. Поняття 

про фізичну рефракцію ока і вікова динаміка її розвитку. Об’єктивні і суб’єктивні методи визначення клінічної 

рефракції. Залежність клінічної рефракції від заломлюючої сили оптичних середовищ та довжини вісі ока. 

Характеристика клінічної рефракції та її різновиди: еметропія, міопія, гіперметропія. Астигматизм. Методи 

дослідження. Поняття про співрозмірну і неспіврозмірну клінічну рефракцію (еметропія, аметропія, анізометропія). 

Вікова характеристика та питома вага різних видів рефракції. 

6 

3 Тема 3. Захворювання кон'юнктиви. Захворювання рогівки, склери. 

Кон’юнктивіти. Гострий кон’юнктивіт, скарги, виділення, вигляд кон’юнктиви, кон’юнктивальна ін’єкція очного 

яблука і відміна від перикорнеальної. Етіологія. Методи лікування. Епідемічний кон’юнктивіт, викликаний 

паличкою Коха-Уікса. Кератити вірусної етіології. Аденовірусний кератокон’юнктивіт. Клініка. Перебіг. Лікування 

місцеве і загальне. Епідеміологія. Профілактика. Кератити, обумовлені захворюваннями кон’юнктиви, повік і 

мейбомієвих (тарзальних) залоз. Лікування. Профілактика. 

4 
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4 Тема 4. Захворювання судинної оболонки. Захворювання кришталика. 

Запалення судинного тракту (увеїт). Найчастіші причини виникнення увеїту у людей різного віку. Патогенетичні 

механізми розвитку увеїтів: інфекційно-метастатичні і токсико- алергічні. Класифікація увеїту за перебігом, 

локалізацією, клініко-морфологічною картиною, етіологією, імунологічним статусом. Основні клінічні ознаки увеїтів 

(іридоцикліту, хоріоїдиту, панувеїту). Принципи загального і місцевого лікування переднього і заднього увеїту 

залежно від етіології та характеру процесу. Наслідки. Профілактика. 

Катаракта вроджена та набута (стареча, вторинна, ускладнена, травматична), її розвиток, патогенез, класифікація. 

Методи лікування. Афакія, методи корекції. Катаракта вроджена (клініка, діагностика, лікування). Аномалії 

розвитку кришталика. 

4 

5 Тема 5. Глаукома. 

Класифікація. Відкритокутова та закритокутова глаукома (діагностика, клінічний перебіг). Гострий напад глаукоми. 

Диференціальна діагностика з гострим іридоциклітом. Лікування. Показання і строки хірургічного лікування. 

Диференціальна діагностика первинної відкритокутової глаукоми з початковою старечою катарактою. Перебіг. 

Лікування: режим закапування гіпотензивних крапель, показання до хірургічного та лазерного лікування, принципи 

хірургічного лікування. Режим хворого на глаукому. Диспансеризація. 

4 

6 Тема 6. Захворювання сітківки, зорового нерву. Зміни органу зору при загальних захворюваннях. 

Відшарування сітківки. Етіологія, патогенез, особливості офтальмологічної картини. Новоутворення сітківки. 

Особливості клінічного перебігу, офтальмоскопічної картини ретинобластоми. Сучасні методи діагностики та 

лікування. Дистрофії сітківки в ділянці жовтої плями (спадкові, вікові). Пігментна дистрофія сітківки. Застійний 

диск зорового нерва. Причини розвитку, стадії розвитку. Особливості кожної стадії. Диференційна діагностика з 

невритами зорового нерва. Особливості лікування. Атрофія зорового нерва. Аномалії розвитку диска зорового нерва 

(колобома, ямка, мієлінові волокна, псевдоневрит). 

4 

7 Тема 7. Пошкодження органу зору. Невідкладні стани в офтальмології та невідкладна допомога. 

Класифікація травм органа зору. Контузія повік. Крововиливи під шкіру повік, їх джерела. Підшкірна емфізема. 

Контузії очного яблука: пошкодження рогівки, склери, райдужки, субкон’юнктивальні розриви склери, пошкодження 

війкового тіла, крововиливи у скловидне тіло, пошкодження кришталика (травматична катаракта), струс сітківки, 

розриви та відшарування сітківки, пошкодження зорового нерва. Симптоми та методи діагностики. Сторонні тіла 

кон’юнктивальної порожнини та рогівки. Методи виявлення, виділення. 

2 

 Усього 28 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Офтальмологія» включаються: 
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1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо. 

7. Підготовка до підсумкового контролю. 

 

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 

№ з/п  

Назва теми 

Кількість годин 

1 Тема 1. Анатомо-топографічні особливості органу зору. Функції органу зору. Методи дослідження. 

Дослідження кольорового зору. Колір і його основні ознаки. Умови, необхідні для розпізнавання кольорів. 

Трихромазія нормального людського ока. Дихромазія. Пояснення помилок, допущених дихроматом. Діагностика 

кольоросліпоти. Поліхроматичні таблиці. Дослідження периферичного зору - поля зору. Нормальні межі поля зору, 

фізіологічна скотома. Способи визначення поля зору: контрольний, периметрія, кампіметрія. Концентричне 

звуження поля зору. Сектороподібні дефекти, половинне випадіння поля зору обох очей (геміанопсія), обмежені 

дефекти в полі зору (скотома). Види скотом (центральна, периферична, відносна, абсолютна, негативна, позитивна). 

7 

2 Тема 2. Рефракція та акомодація. Косоокість. Захворювання повік, слізних органів та орбіти 

Дослідження бінокулярного зору. Бінокулярний зір та його сутність. Схема роботи окорухових м’язів. Способи 

визначення бінокулярного зору: встановлювальний рух, проба за допомогою двох олівців, дослідження з “отвором у 

долоні”. Порушення бінокулярного зору. Зміни окорухового апарату, які найчастіше трапляються. Розлад 

глибинного (бінокулярного) зору. Уявна та прихована косоокість. Співдружня і паралітична косоокість. Принципи 

лікування співдружньої та паралітичної косоокості. Профілактика косоокості. 

7 

3 Тема 3. Захворювання кон'юнктиви. Захворювання рогівки, склери.  

Кон’юнктивіт хронічний. Необхідність виявлення і усунення хронічно діючих факторів. Хронічні кон’юнктивіти як 

професійна патологія. Трахома. Визначення. Етіологія. Патогенез. Чотири стадії розвитку трахоми. Наслідки. 

Ускладнення. Паратрахома. Етіологія. Патогенез, особливості діагностики та лікування. Дистрофічні зміни 

кон’юнктиви (крилоподібна пліва, пінгвекула). Показання до хірургічного лікування. Туберкульозні кератити. 

Гематогенний туберкульозний кератит. Патогенез. Клініка. Лікування. 

7 

4 Тема 4. Захворювання судинної оболонки. Захворювання кришталика. 

Дистрофічні захворювання райдужки та війкового тіла. Причини виникнення. Аномалії розвитку судинної оболонки 

(колобома райдужки, колобома війкового тіла, колобома хоріоїдеї, аніридія, полікорія, хоріодермія, альбінізм, 

7 
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залишкова зінична мембрана). Набута патологія скловидного тіла (крововилив, деструкція). Діагностика, сучасні 

методи лікування. Особливості сучасної офтальмохірургії. Вимоги до офтальмохірургічного обладнання, 

інструментів та шовного матеріалу. Показання до планових та ургентних оперативних втручань. Курація хворого з 

офтальмопатологією. 

5 Тема 5. Глаукома. 

Вроджена глаукома (етіологія, патогенез), особливості клініки та лікування.  Вторинна глаукома, клінічні 

форми, принципи діагностики та лікування. Сліпота внаслідок глаукоми. Профілактика, методи ранньої 

діагностики глаукоми. 

7 

6 Тема 6. Захворювання сітківки, зорового нерву. Зміни органу зору при загальних захворюваннях. 

Зміни ока при серцево-судинних захворюваннях (гіпертонічна і гіпотонічна хвороби, атеросклероз). Зміни органа 

зору при захворюваннях крові (лейкози, злоякісна анемія), токсикозах вагітних, хворобах нирок, у хворих на СНІД. 

Зміни органа зору при захворюваннях ендокринної системи (цукровий діабет, хвороби щитоподібної залози, 

гіпофіза).  

7 

7 Тема 7. Пошкодження органу зору. Невідкладні стани в офтальмології та невідкладна допомога. 

Проникаючі поранення очного яблука, абсолютні та відносні ознаки проникаючих поранень ока. Принципи надання 

спеціалізованої допомоги, ускладнення. Диспансеризація. Опіки ока та його придатків. Симптоми та клінічний 

перебіг опіків повік, кон’юнктиви, рогівки при кислотних, лужних та термічних опіках. Опіки променистою енергією 

(ультрафіолетове, інфрачервоне, рентгенівське, ультразвукове випромінювання). Перша допомога. Лікування 

патогенетичне, симптоматичне, медикаментозне, хірургічне. Ускладнення та сучасні методи лікування. 

6 

 Усього 48 

 

 

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  
Види контролю Складові оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального 

завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  
50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту. 

 

50% 

 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; 

робота у групах; ділова гра, розв`язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, іспит  
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Питання до іспиту 

 

1. Рогівка. Її будова, кровопостачання, властивості та функції. 

2. Судинна оболонка ока. М'язи райдужки та війкового тіла. Їх будова, кровопостачання, 

3. Сітківка, її будова, функції паличок та ковбочок. 

4. Анатомія зорового нерву, особливості його будови та топографії. 

5. Будова орбіти та її вміст. 

6. Будова кон'юнктиви. Клінічні ознаки її нормального стану. 

7. Анатомія сльозових органів. Методи дослідження сльозових шляхів. 

8. Дослідження гостроти зору. Формула гостроти зору. 

9. Периферійний зір та його дослідження. Види порушень поля зору. 

10. Кольоровідчуття, його порушення, методи дослідження. Теорії кольоровідчуття. 

11. Методи дослідження переднього відрізку ока (фокальне, бїфокальне освітлення, біомікроскопія). 

12. Види клінічної рефракції. Роль зовнішнього середовища в формуванні рефракції. 

13. Акомодація та її вікові зміни. Пресбіопія. 

14. Гіперметропія, її клініка, діагностика та корекція. 

15. Міопія, її клініка, причини розвитку, ускладнення, профілактика, прогресування. 

16. Астигматизм, його види та корекція. 

17. Головні умови бінокулярного зору. Значення бінокулярного зору у  виборі професії. Косоокість: класифікація, діагностика, клініка, 

лікування. 

18. Аномалії положення повік (ентропіон, ектропіон, птоз, лагофтальм). Причини їх виникнення, клініка, методи лікування. 

19. Запальні захворювання повік: ячмінь, халязіон, блефарит. Клініка, лікування. 

20. Дакріоцистит, етіологія, клініка, лікування. 

21. Запальні захворювання орбіти (остеопериостит, флегмона орбіти, тромбоз печеристої пазухи), клініка та лікування. 

22. Клінічний перебіг, етіологія та методи лікування гострих запалень слизової оболонки. 

23. Клінічні вияви, етіологія та методи лікування хронічних кон'юнктивітів. 

24. Стадії трахоми, їх клініка, загальні принципи лікування. Ускладнення трахоми з боку повік та рогівки. 

25. Класифікація, клініка та наслідки кератитів. 

26. Повзуча виразка рогової оболонки, її клініка та лікування. 

27. Паренхіматозний кератит, клініка та лікування. 

28. Герпетичні кератити. Їх діагностика та лікування. 

29. Серозний іридоцикліт. Його клінічні особливості, перебіг, діагностика, лікування. 

30. Клінічні ознаки фібринозного іридоцикліту, етіологія, патогенез, методи лікування. 

31. Аномалії положення кришталика, діагностика, ускладнення, лікування 
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32. Природжена катаракта. Клініка, діагностика, методи лікування. 

33. Стадії розвитку вікової катаракти. Діагностика та лікування. 

34. Травматична катаракта. Особливості її перебігу, ускладнення, хірургічне лікування. 

35. Вторинна катаракта, її клініка, причини виникнення, хірургічне лікування. 

36. Афакія, її ознаки, корекція. 

37. Офтальмоскопія, її види. Картина нормального очного дна. 

38. Шляхи відтоку внутрішньоочної рідини. 

39. Методи ранньої діагностики глаукоми. Значення диспансерного обстеження хворих на глаукому. 

40. Клінічні форми первинної глаукоми, лікування. 

41. Гострий напад глаукоми, його клініка, невідкладна допомога, лікування. Диференційна діагностика з іридоциклітом. 

42. Вторинна глаукома, її причини, клініка, лікування. 

43. Природжена глаукома, її причини, клініка і лікування. 

44. Ознаки проникаючих поранень очного яблука. Методи локалізації стороннього тіла в оці. Невідкладна допомога. 

45. Принципи видалення внутрішньоочних сторонніх тіл при проникаючих пораненнях очей. 

46. Симпатичне запалення, його клініка, профілактика, лікування. 

47. Контузії очного яблука. Їх прояви та лікування. 

48. Сторонні тіла рогівки та невідкладна допомога при них. 

49. Електроофтальмія, її клінічні прояви та перша допомога. 

50. Ендофтальміт та панофтальміт. Їх клініка, причини, лікування. 

51. Хімічні опіки очей, клініка, невідкладна допомога. 

52. Термічні опіки очей, клініка, невідкладна допомога. 

53. Виявлення агравації та симуляції. Контрольні методи перевірки гостроти зору. 

54. Клініка невриту зорового нерву. Причини, диференційна діагностика з застійним диском зорового нерву. 

55. Офтальмоскопічна картина застійного диску зорового нерву. Значення його у діагностиці пухлин мозку. 

56. Зміни очного дна при гіпертонічній хворобі, цукровому діабеті, захворюваннях крові, СНІД. 

57. Відшарування сітківки, етіологія, клініка, лікування. 

58. Гострі порушення кровообігу сітківки. Причини, клініка, лікування 

59. Ретинобластома. Діагностика. Клініка. Лікування. 
 

 
 

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 
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Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 
 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР1, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 
-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен  

 

50 

Всього балів  100 
 

 

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(для іспиту) 

Рівень знань оцінюється:  

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та 

опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та 

семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними 

завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній 

роботі;  

-  «добре» / «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні 

термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та 

                                                             
1 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, 

проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано» С -  від 74 до 81 балів. Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, 

допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у 

науково-дослідній роботі;  

- «задовільно» / «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність 

конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «задовільно» / «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

-  «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано»  FX – від 35 до 59 балів. Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

-  «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано»  F – від 0 до 34 балів. Студент не володіє 

навчальним матеріалом. 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно зараховано 

82-89 ( 8-9) B Добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx незадовільно не зараховано 

1-34 (2) F 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 
1. Офтальмологія: підручник / В.М. Сакович, В.М. Сердюк, Д.Г. Жабоєдов, Р.Л. Скрипник та ін.; за ред. Д.Г. Жабоєдова, В.М. Сердюка, 

Р.Л. Скрипник. – К. : ВСВ «Медицина», 2022. – 128 с. 

2. Офтальмологія: підручник / Г.Д. Жабоєдов, Р.Л. Скрипник, О.А. Кіча та ін., за ред. Д.Г. Жабоєдова, Р.Л. Скрипник. – К. : ВСВ 

«Медицина», 2018. – 296 с. 

3. Офтальмологія : практикум / Г. Д. Жабоєдов, В. В. Кірєєв; за ред. чл.-кор. НАМН України, проф. Г. Д. Жабоєдова, - К. :ВСВ 

„Медицина”, 2013. - 280 с. 

4. Офтальмологія : підручник / Г. Д. Жабоєдов, Р. Л. Скрипник, Т. В. Баран та ін.; за ред.  чл.-кор. НАМН України, проф. Г. Д. 



14 
 

Жабоєдова, д-ра мед. наук, проф. Р. Л. Скрипник. - К.:ВСВ „Медицина”, 2011. - 424 с. 

5. Будова зорової системи людини: навчальний посібник / В. В. Віт. 3-е видання. - Одеса: Астропринт, 2018. - 664 с .: іл. 

6. Патологія ока, його придатків та орбіти. Том 1, 2. : монографія / В.В. Віт. - Одеса: Астропринт, 2019. -1866 с. 

 

Додаткова: 

1. Офтальмологічна допомога в Україні за роки незалежності / Моісеєнко Р.О., Голубчиков М.В., Михальчук В.М., Риков С.О. та інші 

(всього 35 осіб) // Аналітично-статистичний довідник - Кропивницький: «Поліум», 2019. - 328 с. 

2. Сторінки нашої історії: До 80-річчя ДУ " Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України» / Н. Коваленко. 

- Одеса: Бондаренко М. А., 2018.- 386 с. 

3. Ретинобластома : монографія /під ред. Н.Ф. Бобрової. - Одеса : Видавничий центр, 2020.-324 с. 

 

 

Електронні інформаційні ресурси 

 

1. Національна наукова медична бібліотека України http://library.gov.ua/ 

2. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського http://www.nbuv. gov.ua/ 

3. Електронна база наукових публікацій Національної медичної бібліотеки Національного інституту здоров’я США; 

https://library.gov.ua/svitovi-e-resursy/dir category/general/ 

4. Освітній портал НМУ імені О. О. Богомольця http://nmuofficial.com/zagalni- vidomosti/biblioteky/ 
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