
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державна установа "Інститут очних хвороб і 
тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної 
академії медичних наук України"

Освітня програма 47699 Цикл фахової підготовки "Спеціалізований 
курс з офтальмології"

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 222 Медицина

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 3843

Повна назва ЗВО Державна установа "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 
Філатова Національної академії медичних наук України"

Ідентифікаційний код ЗВО 02012094

ПІБ керівника ЗВО Пасєчнікова Наталія Володимирівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/3843

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 47699

Назва ОП Цикл фахової підготовки "Спеціалізований курс з офтальмології"

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 222 Медицина

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Вчений секретар, відповідальний за роботу зі здобувачами 

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

відсутня

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Одеса, Французький бульвар 49/51

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

Партнерський заклад (якщо 
програма реалізовується у співпраці 
з іншим закладом вищої освіти)

Одеський національний медичний університет 188

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 56499

ПІБ гаранта ОП Пасєчнікова Наталія Володимирівна

Посада гаранта ОП Директор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

filatovinstitut@ukr.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(048)-776-04-35

Додатковий телефон гаранта ОП +38(048)-746-51-07
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» (далі ДУ «ІОХІТТ 
ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН») є провідною установою України, яка здійснює науково-дослідну, клінічну, 
організаційно-методичну та освітню діяльність з проблем офтальмології. Спеціалізована вчена рада при установі 
була створена в 1976 році. За 45 років в раді було проведено офіційний захист 69 докторських і 420 кандидатських 
дисертацій.
 ОНП підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 
спеціальністю 222 «Медицина» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови КМ 
України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Постанови КМ України від 30.12.2015 р. № 1187 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Постанови КМ України від 
23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та методичних рекомендацій Національної 
академії педагогічних наук України «Розроблення освітніх програм» (2014 р.). 
 Програма підготовки докторів філософії розрахована на 4 роки  і включає освітню та наукову складові. Головне 
завдання ОНП– підготовка фахівців ступеня доктор філософії в галузі охорони здоров’я за спеціальністю 222 
«Медицина» (спеціалізація «офтальмологія») високої кваліфікації, здатних витримувати високу конкуренцію на 
ринку праці, інтегрованих в європейський та світовий науково-медичний простір, здатних  до самостійної наукової, 
дослідницької, практичної діяльності в галузі охорони здоров’я та педагогічної роботи у профільних закладах вищої 
освіти. 
Виконання ОНП здійснюється на підставі договору про співробітництво з підготовки здобувачів вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому) рівні від 04 листопада 2016 р. між ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» та 
Одеським Національним медичним університетом МОЗ України (ОНМедУ).
 Обсяг ОП у кредитах складає 51кредит ЄКТС: ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» - 27 кредитів ЄКТС (цикл 
фахової підготовки), ОНМедУ – 24 кредита ЄКТС (загальний цикл підготовки), дисципліни за вибором складають не 
менше 25 %.
 Навчальний план затверджений Вченою радою ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» (протокол від 07.03. 2017 
р. № 2), узгоджений з ОНМедУ (протокол від 16.03. 2017 р. № 8).
 Перший набір було розпочато у вересні 2017 року після отримання ліцензії на у сфері вищої освіти на третьому 
(освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України 119-л від 09.06.2017р.)
 Розробниками циклу фахової підготовки з спеціалізованого курсу «офтальмологія» є провідні вчені ДУ «ІОХІТТ ІМ. 
В.П. ФІЛАТОВА НАМН»: Пасєчнікова Н.В. – голова проектної групи (гарант), чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., 
професор; Науменко В. О., д.мед.н., професор; Дрожжина Г. І., д.мед.н., професор; Зборовська О. В., д.мед.н.; Бойчук 
І.М., д.мед.н.; Коновалова Н.В., д.мед.н.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих на 
навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 3 2 1 2 0

2 курс 2019 - 2020 4 2 2 1 0

3 курс 2018 - 2019 3 2 1 1 0

4 курс 2017 - 2018 1 1 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень програми відсутні
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

47699 Цикл фахової підготовки "Спеціалізований курс з 
офтальмології"

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 402210 1193

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

402210 1193

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма programme.pdf 9nhKuAJ8MilsN3wR+xi+MIunFJ2GQxb76za2GoWbPDs
=

Навчальний план за ОП plan.pdf +UnfxhN+yhWCon3X0SWbAYf3666C3UCOp7URkj/BQB
k=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

chornobay.pdf 21Jqvf5/ruA81oCIpOjFTSczSGcndAi1sNhRyzKJhLk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

kayali.pdf PQpqxIphzPCE7OirEGMEb3eGIKU/JgKQdbEFuvgiC0w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

kurilstsiv.pdf E+JL9a+rnfQN3N4c9MXYD8Jy3r0tgmVsvqoC1rXTUQs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

yassin.pdf 18eSkLh9ve6eayy/x8eO1k6jHkgqV2R4w6leFrNvE64=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

ОНП включає навчальні дисципліни з загального циклу підготовки (ОНМедУ), циклу фахової підготовки 
«Спеціалізований курс з офтальмології» та наукового дослідження (ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»).
Мета ОНП – здобуття теоретичних знань, практичних навичок,  інших компетентностей, достатніх для аналізу 
наявних та створення нових ідей, що вирішують проблеми у офтальмологічній галузі, оволодіння методологією 
наукової діяльності для участі у науково-дослідницькій роботі, проведення власного наукового дослідження та 
захисту дисертаційної роботи в галузі офтальмології.
Унікальність програми фахової підготовки - поєднання теоретичної підготовки, що охоплює поширені 
офтальмологічні патології і надає необхідні теоретичні знання, з практичною підготовкою на базі спеціалізованої 
установи під керівництвом провідних вчених, які належать до відомої в світі наукової школи академіка В.П.Філатова, 
можливість ознайомитись з унікальними технологіями лікування очних захворювань, що нерідко випереджують 
світову медичну практику, отримання незамінного практичного досвіду лікування очної патології будь-якої 
складності. 
Здобувачам надається можливість виконання власних досліджень в рамках 4 фундаментальних та 8 прикладних 
науково-дослідних робіт (http://institut-filatova.com.ua/ua/nauchnaya_rabota/), що виконуються в установі. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі та результати ОНП співзвучні з «Планом заходів  щодо реалізації Стратегії реформування та розвитку 
офтальмологічної галузі, медицини і науки на період до 2022 року» (http://institut-
filatova.com.ua/img/1623050469_strategy.pdf ), відповідають Постійним цілям та «Політиці у сфері якості  ДУ 
«ІОХІТТ ім. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» . (http://institut-filatova.com.ua/img/asp/1622715944_politic.pdf), Положенню 
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«Про організацію освітнього процесу в ДУ «ІОХІТТ ім. В.П.Філатова НАМН» (http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf) і передбачають максимальне задоволення потреб замовників та 
суспільства у сфері охорони здоров’я, освоєння світових досягнень в офтальмології,  надбання та розвиток вмінь та 
навичок в сфері розробки і впровадження власних медичних технологій, наукової роботи, підвищення кваліфікації, 
навчання, оволодіння компетентностями та якостями необхідними для  розвитку дослідницького середовища, що 
базується на поєднанні освіти та якісних наукових досліджень, підготовку креативних фахівців-дослідників, які 
здатні розв’язувати нестандартні завдання, генерувати оригінальні, конкурентоспроможні, суспільно важливі 
рішення, дотримуючись постулатів доброчесності, посилення роботи щодо запобігання академічному плагіату та 
поширенню псевдонаукових положень в офтальмології.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були 
враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Здобувачі вищої освіти завжди мають можливість внести пропозиції до ОНП на сайті установи у розділі 
«Анкетування. Зворотній зв’язок. Дисципліна очима здобувача вищої освіти» 
(https://docs.google.com/forms/d/1r2Zq1DyYT01tl05bPHoSstoN-AtDOd9evsBZ2uf5sTA/viewform?edit_requested=true), 
при обговорені у наукових відділах та на засіданні вченої ради установи. Перший набір на ОНП відбувся в 2017 році, 
наразі в установі створені спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 
дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії - ДФ 41.556.001 по захисту аспіранта Когана М. Б., наказ МОН 
України 494 від 30.04.2021р. та ДФ 41.555.002 по захисту аспіранта Мен Гуанцзюня, наказ МОН 566 від 24.05.2021р. 
Захист Когана М.Б. відбудеться 10.06.2021р.
Тематика наукових досліджень ОНП перебуває у нерозривному зв’язку із основними напрямами науково-дослідних 
робіт які виконуються в установі і знаходяться на вістрі сучасної офтальмологічної науки. Значна частина здобувачів  
залишається працювати  в установі. Мотивація та підтримка молодих науковців забезпечує спадкоємність в 
підготовці наукових кадрів, їх омолодження,  що в подальшому надасть великі переваги розвитку наукової школи 
установи та методології наукових досліджень. 

- роботодавці

Інтереси роботодавців в ОНП забезпечуються завдяки формуванню кадрів високої кваліфікації, дослідників 
високого рівня, які здатні генерувати конкурентоспроможні, плідні для суспільства ідеї, а також залучення 
аспірантів до виконання наукових тем, міжнародних проектів та науково-практичних розробок. Зворотній зв'язок із 
роботодавцями забезпечується за рахунок проведення і участі в спільних заходах (міжнародних та 
загальноукраїнських конференціях, конгресах, семінарах, засіданнях обласних офтальмологічних товариств), 
особистого спілкування тощо.

- академічна спільнота

Одним із стейкхолдерів виступає НАМН України, яка контролює забезпечення установою державного замовлення на 
підготовку докторів філософії. 
Академічна спільнота установи  є основним навчальним середовищем здобувачів третього освітньо-наукового рівня 
вищої освіти. Традиційно, більшість випускників аспірантури після захисту дисертації здійснюють наукову 
діяльність в установі або інших (в т.ч. навчальних) закладах галузі охорони здоров’я. Робочі програми ОНП 
обговорювались на засіданнях у наукових відділах та лабораторіях установи, на вченій раді установи.

- інші стейкхолдери

Серед інших стейкхолдерів - два заінтересовані міністерства: Міністерство охорони здоров’я, зацікавлене  в 
підготовці кадрів високої кваліфікації, та Міністерство освіти та науки, зацікавлене в вихованні дослідників високого 
рівня, здатних вирішувати нестандартні завдання, продукувати якісні конкурентоспроможні  ідеї, розробляти новітні 
медичні технології.  Також серед інших стейкхолдерів – органи місцевого самоврядування з усіх регіонів України, 
зацікавлені в підготовці висококваліфікованих медичних кадрів.  

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання за ОНП враховують сучасні тенденції розвитку офтальмологічної галузі та 
запити ринку праці: вміння стратегічно мислити, адаптацію до різних методів і технологій навчання, використання 
сучасних  програм, вміння здійснювати дослідницьку діяльність на ґрунті доказової медицини шляхом аналізу 
наявних та синтезу нових конкурентоспроможних ідей та гіпотез, високий рівень soft skills: комунікативну 
компетентність, креативність, написання якісних текстів, досвід роботи у команді, участь у професійних заходах, 
тощо. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

За 85 років  ДУ «ІОХІТТ ім. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»  привнесла значний вплив на становлення світової 
офтальмологічної науки. Діяльність установи високо оцінена у світі. Установа є членом всесвітньої Міжнародної 
ради офтальмологів  (International Council of Ophthalmology, Європейська штаб-квартира), засновником та членом 
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Асоціації офтальмологів країн Причорномор'я  (Black Sea Ophthalmological Society). Установа має високий кадровий 
потенціал - 82 наукових співробітників (1 член-кореспондент НАМН України, 29 докторів наук (у т.ч. 12 професорів), 
55 кандидатів наук. Провідні фахівці  установи є дійсними членами європейських та світових офтальмологічних 
організацій. Установа надає методичну та практичну допомогу офтальмологічним установам України, організує 
виїзну і кураторську роботу, проводить  моніторинг надання офтальмологічної допомоги дорослому та дитячому 
населенню України, організує стажування лікарів-офтальмологів для вдосконалення професійних знань і навичок, 
надає методичну допомогу по впровадженню нововведень  офтальмологами України під час їх перебування на 
стажуванні, передатестаційних циклах, на конференціях. Головним офтальмологам областей України надсилаються 
пропозиції по впровадженню, методичні рекомендації, інформаційні листи розроблені фахівцями установи та  
затверджені НАМН України. Наприклад,  в 2019 році співробітниками установи проведено 37 виїзних семінарів з 
актуальних проблем офтальмології для 1562 офтальмологів областей України. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за ОНП були враховані: Закони України  «Про 
вищу освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності»; Постанови Кабінету Міністрів України: «Про 
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», «Про затвердження 
порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 
(наукових установах)», методичні рекомендації Національної академії педагогічних наук України «Розроблення 
освітніх програм» тощо. 
Врахований досвід програм за даною спеціальністю в медичних університетах України та врахований досвід 
аналогічних іноземних програм, які мають освітньо-наукову орієнтацію в галузі офтальмології: 
The University of Manchester (PhD Ophthalmology programme), (https://www.manchester.ac.uk/study/postgraduate-
esearch/programmes/list/10949/phd-mphil-ophthalmology/programme-details/#course-profile); University College 
London, (Ophthalmology PhD studentships) (https://www.ucl.ac.uk/ioo/study/postgraduate-research); 
University of Liverpool (Eye and Vision Sciences PhD programmes, (https://www.liverpool.ac.uk/study/postgraduate-
research/degrees/eye-and-vision-sciences/).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

ОПН створювалася з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій до кваліфікаційного рівня доктора 
філософії. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної 
рамки кваліфікацій і передбачає концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або 
професійної діяльності.  Всі освітні компоненти програми спрямовані на формування у здобувачів фахових 
компетентностей, виховання  дослідницьких якостей науковця (здатність до аналізу наявних ідей, вміння 
сформулювати наукову гіпотезу, досвід проведення клінічно-дослідної роботи, пошук креативних рішень, 
використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях, вміння 
презентувати результати досліджень тощо), вміння та навички роботи як самостійно, так і в колективі, що дозволяє 
здійснювати науково-дослідницьку діяльність з дотриманням професійної етики й академічної доброчесності, 
соціальної відповідальності, безперервний саморозвиток, самовдосконалення. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

51

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, 
визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за 
наявності)?

0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

15

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
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(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Програма підготовки докторів філософії розрахована на 4 роки  і включає освітню (загально-наукові (філософські) 
компетентності, мовні, набуття універсальних навичок дослідника), фахову та наукову складові. Наукова складова 
передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та 
оформлення його результатів у вигляді дисертації.
Обсяг освітньої складової  програми складає 51 кредит ЄКТС: ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» – 27 кредитів 
ЄКТС, ОНМедУ - 24 кредити ЄКТС. Обсяг вибіркових курсів складає  29 %.
Загальних цикл дисциплін (ОНМедУ) включає 4 обов’язкові дисципліни («Філософія та методологія науково-
медичного пізнання» (6 кредитів), «Англійська мова» (6 кредитів), «Медична інформатика та математична 
статистика» (3 кредити), «Управління проектами в системі охорони здоров’я» (3 кредити)) та  2 дисципліни за 
вибором по 3 кредиту кожна. Блок вибіркових дисциплін складається з 8 дисциплін («Професійна етика наукової 
діяльності лікаря», «Особливості медичного перекладу», «Медична апаратура»,«Українська мова за професійним 
спрямуванням», «Ораторська майстерність науковця», «Інтелектуальна власність в галузі охорони здоров’я», 
«Медичне право», «Педагогіка вищої школи»).
Цикл фахової підготовки включає 6 обов’язкових дисциплін по 3 кредити кожний («Патологія рогівки ока, сучасні 
методи діагностики, консервативного та хірургічного лікування»,«Патологія кришталика, сучасні методи 
мікрохірургії катаракти. Глаукома, патогенез і сучасні методи лікування», «Запальні та дистрофічні захворювання 
ока», «Будова зорової системи людини та основи патологічної анатомії», «Травми ока. Особливості 
посттравматичних процесів і методи їх лікування», «Онкологічні захворювання ока, його придатків і орбіти, 
діагностика та лікування») та 3 вибіркових (по 3 кредити кожний). Блок вибіркових дисциплін складається з 8 
дисциплін за напрямками: опіки очей, вікова макулярна дегенерація, вітреоретинальна патологія, діабетичні 
ураження ока, лазерні технології лікування захворювань ока, розлад бінокулярного зору, порушення рефракції 
органа зору, функціонально-діагностичні дослідження органа зору. ОПН спрямована на виховання здатності до 
наукової діяльності тавміння співпрацювати в межах фахової спільноти, оволодіння необхідними компетентностями 
науковця, формування у здобувачів глибинних навичок проведення наукового дослідження у галузі офтальмології з 
застосуванням сучасних методів дослідженьна світовому рівні та комунікації його результатів для подальшого 
практичного використання.
ОНП відрізняється активними методами навчання, в т.ч. навчанням через дослідження. ОНП спрямована на 
розвиток навичок та вмінь, достатніх для виконання оригінального наукового дослідження, вирішення нетипових 
наукових проблем, продукування оригінальних ідей.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Широкий перелік вибіркових дисциплін дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію, враховуючи 
потреби та дослідницькі інтереси кожного здобувача. В рамках ОНП аспірант  обирає з 4 блоків навчальних 
компонент 5 дисциплін (15 кредитів) згідно Навчальному плану (29,4% від загального обсягу).  (http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595500374_plan.pdf) 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

В індивідуальний план здобувача включаються вибіркові дисципліни, які здобувач в рамках ОНП висловив бажання 
вивчати (письмова заява). Інформує здобувача про можливість вибору індивідуальної траєкторії науковий керівник. 
На протязі місяця  здобуачі за участю наукового керівника складають і оформлюють індивідуальні плани, які 
обговорюються у відділі чи лабораторії де працює науковий керівник здобувача, обираються вибіркові  дисципліни 
фахової підготовки та погоджуються вибіркові дисципліни загальної підготовки в ОНМедУ. Кількість дисциплін за 
вибором та їх обсяг представлені в Пояснювальній записці до навчального  плану (http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595494378_zapyska.pdf).
В ОНМедУ здобувач обирає 2 дисципліни за вибором (перший рік навчання), в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА 
НАМН» - 3 дисципліни за вибором (другий рік навчання). Інформація щодо переліку вибіркових компонентів ОНП 
надана на сайті установи в Навчальному плані (http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595500374_plan.pdf).
Робочі програми дисциплін представлені на сайтах обох закладів у розділі «Аспірантура».(http://institut-
filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/)ОНМедУ (https://onmedu.edu.ua/robochi-programi/)
Здобувачі можуть реалізувати право на академічну мобільність з метою здобуття кредитів ЄКТС та/або відповідних 
компетентностей відповідно до  «Положення про порядок реалізації права академічну мобільність в ДУ «ІОХІТТ ІМ. 
В.П. ФІЛАТОВА НАМН»
(http://institut-filatova.com.ua/img/1622790030_mobile.pdf).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОНП та Навчальний план передбачають здобуття загально-наукових (філософських), мовних компетентностей, 
набуття універсальних навичок дослідника, засвоєння циклу фахової підготовки «Спеціалізований курс з 
офтальмології», дозволяють здобути компетентності, необхідні для подальшої професійною діяльності, ОНП 
наповнена новітніми розробками та унікальними методиками діагностики та лікування, що нерідко випереджують 
світовий рівень. В ході виконання наукового дослідження за темою дисертації здобувачі опановують найновітніші 
здобутки наукових досліджень в галузі офтальмології,  виступають з доповідями на з‘їздах, конференціях, конгресах, 
як в Україні так і за кордоном. Приймають активну участь у роботі Ради молодих вчених установи. 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
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навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОНП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, що відповідають заявленим 
компетентностям, цьому сприяє вивчення дисциплін із загального блоку: «Професійна етика наукової діяльності 
лікаря», «Управління проектами в системі охорони здоров’я», «Педагогіка вищої школи», «Ораторська майстерність 
науковця». Здобуття мовних компетентностей достатніх для представлення та обговорення результатів наукової 
роботи іноземною мовою забезпечується під час вивчення англійської мови. ОНП циклу фахової підготовки 
«Спеціалізований курс з офтальмології» передбачає широку пропозицію вибіркових дисциплін, що дає можливість 
здобувачам обрати напрям для формування особистого спрямування у сфері майбутньої наукової та професійної 
діяльності, брати на себе відповідальність, працювати в команді, управляти своїм часом, логічно, критично та 
креативно мислити, самостійно приймати рішення тощо.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній. Згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010 доктор філософії зі спеціальності 
«Медицина» є професіоналом в галузі медицини (код 2229.1, 2229.2). У змісті ОНП враховано важливість розвитку 
знань та умінь у професійній діяльності у системі охорони здоров’я. Здобувачі набувають інтегральних 
компетентностей: розв’язання комплексних задач та проблем в галузі офтальмології, оволодіння методологією 
наукової діяльності, вміння здійснювати в цій галузі дослідницько-інноваційну діяльність, практичне впровадження 
отриманих результатів. Загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, проведення 
досліджень на відповідному рівні, здатність спілкуватися іноземною мовою, навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних груп різного рівня, здатність працювати в міжнародному контексті та 
автономно, здатність бути критичним і самокритичним, здатність до практичного застосовування знань, вміння 
вирішувати проблеми, здатність діяти відповідально та свідомо, здатність генерувати нові ідеї (креативність) тощо.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Загальний обсяг ОНП складає 51 кредит. Обсяг ОНП загальної підготовки в ОНМедУ- 24 кредити - 1-ий рік 
навчання. Обсяг ОНП циклу фахової підготовки «Спеціалізований курс з офтальмології» в ДУ«ІОХІТТім. В.П. 
ФІЛАТОВА НАМН» складає 27 кредитів – 2-ий рік навчання (5 дисциплін у 3-му семестрі, 4 – у 4-му семестрі). У 
співвідношенні між часом для аудиторних занять загальної та професійної підготовки та самостійною роботою 
переважають практичні (семінарські) заняття, які складають від 25% до 65% загального обсягу,  що дає можливість 
формувати вміння та навички практичного застосування теоретичних знань. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

ОНП не передбачає підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/1620737176_pravila.pdf

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому до аспірантури в ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» розроблені відповідно до Умов прийому 
на навчання до вищих навчальних закладів України, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах). 
Вступні іспити складаються:1) з іспиту із спеціальності 222 «Медицина», спеціалізація «офтальмологія» в обсязі 
програми рівня вищої освіти магістра і має за мету з’ясування рівня професійних компетентностей, базових знань і 
практичних навичок, готовності до засвоєння програми третього рівня освіти та передбачає складання усного 
екзамену (співбесіди);2) іспиту з іноземної мови - в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти.
Докладна співбесіда за дослідницькою пропозицією дозволяє виявити вступників із найбільшим фаховим 
потенціалом. Освітня програма, інформація про вступну компанію, та результати вступної компанії на кожному етапі 
розміщуються на сайті установи(http://institut-filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється Положенням «Про організацію 
Сторінка 8



науково-освітнього процесу в ДУ «ІОХіТТ ім. В.П.Філатова НАМН» (http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf) та Положенням «Про порядок реалізації права на академічну 
мобільність» (http://institut-filatova.com.ua/img/1622790030_mobile.pdf).
Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної 
мобільності ґрунтується на положеннях Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні 
та з метою удосконалення процедури визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, 
виданих навчальними закладами інших держав, є доступними для всіх учасників освітнього процесу під час 
реалізації ОНП. Процедура визнання іноземних документів про освіту суттєво реформована відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту». Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном 
ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа про освіту, що 
здійснюється відповідно до наказу Міністерстваосвіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання 
визнання в Україні іноземних документів про освіту».

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Практики  застосовання вказаних правил не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

При вступі до аспірантури сертифікат з іноземної мови, який засвідчує володіння не нижче рівня В2 зараховується як 
іспит, складений на «відмінно». Це відображено у Правилах прийому до аспірантури в ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. 
ФІЛАТОВА НАМН», які є доступними на сайті установи (http://institut-
filatova.com.ua/img/vstup/1620737176_pravila.pdf).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Здобувачу Когану М.Б. був зарахований сертифікат, що підтверджує володіння німецькою мовою на рівні С1, 
виданий постійною комісією при Міністерстві освіти Німеччини, як вступний іспит з іноземної мови, зданий на 
«відмінно».

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню 
програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Складовою навчання і викладання ОНП є проблемно-орієнтоване  навчання  з  набуттям  компетентностей,  
достатніх  для  продукування  нових  ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі. Оволодіння 
методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів українсько та іноземною мовами. Проведення 
самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази установи. Індивідуальне наукове керівництво, 
підтримка і консультування науковим керівником. В ОНП обрані оптимальні, з точки зору досягнення програмних 
результатів, форми та методи навчання і викладання, які наведені в навчальному плані та робочих програмах з 
кожної дисципліни  – лекції, практичні заняття та семінари. Наприклад, групи  з фахової підготовки невеликі (1-3 
особи), заняття проводяться у комбінованій формі, коли лекційний матеріал обговорюється із залученням 
здобувачів, у вигляді запитань і відповідей, обговорення та дискусії. Практична частина навчання дає можливість 
опановувати та опрацювати набуті вміння та навички в спеціалізованих відділеннях та досягнути програмних 
результатів. Регулює освітній процес «Положення про організацію освітнього процесу в ДУ«ІОХІТТ ім. В.П. 
ФІЛАТОВА НАМН»
 (http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf). Форми організації навчання представлені в 
Навчальному плані (http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595500374_plan.pdf).

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Переважання в ОНП семінарських та практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань, які розвивають 
аналітичні здібності та навички роботи в колективі, самостійна робота, можливість вибору  дисциплін із 
запропонованого переліку, проведення самостійної клінічно-дослідної роботи, яка сприяє розвитку ключових 
навичок наукової  діяльності: формулювання наукової гіпотези, мети і завдання наукового дослідження, розробка 
його дизайну та плану, аналіз результатів із використанням статистичних методів, впровадження, презентація 
результатів дослідження тощо, свідчить про реалізацію студентоцентрованого підходу в освітньому процесі. Рівень 
задоволеності визначається постійно, в особистих співбесідах протягом навчання та шляхом опитування здобувачів 
вищої освіти (анкетування, яке здійснюється наприкінці навчання та форма зворотнього зв’язку доступна протягом 
усього періоду навчання на сайті установи «Анкетування. Зворотній зв'язок. «Дисципліна очима здобувача вищої 
освіти»)
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(https://docs.google.com/forms/d/1r2Zq1DyYT01tl05bPHoSstoN-AtDOd9evsBZ2uf5sTA/viewform?edit_requested=true) 
Наразі, за результатами анкетування та опитування в рамках особистих співбесід, рівень задоволеності здобувачів 
вищої освіти методами навчання і викладання задовільний. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Відповідність методів навчання і викладання на ОНП принципам академічної свободи в установі забезпечується 
Положенням
«Про організацію освітнього процесу» (http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf). 
Академічна свобода полягає в тому, що аспіранти і викладачі можуть розраховувати на академічну свободу та повагу 
до їх рішень у виборі тематики і методів дослідження, вибіркових дисциплін, академічної мобільності, участі в 
наукових заходах тощо.
Викладачі мають право визначати зміст навчальних дисциплін, обирати відповідні методи навчання і викладання.
Колегіальні форми оцінювання, відкритість в обговоренні будь-яких проблемних моментів допомагають побудувати 
атмосферу толерантності і довіри. На сайті установи протягом усьго року доступна форма зворотнього зв’язку, де 
кожний здобувач маю можливість надати пропозиції та зауваження щодо методів навчання і викладання.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо змісту і очікуваних результатів, а також критеріїв оцінювання є обов’язковою складовою та 
представлена на сайтах ОНМедУ в «Положенні про організацію освітнього процесу здобувачами вищої освіти в 
Одеському національному медичному університеті» (http://files.odmu.edu.ua/site/polojosvit2015.pdf) та установи в 
Положенні «Про організацію освітнього процесу в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» http://institut-
filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/, «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії  та доктора наук», «Правилах прийому до аспірантури», Робочих програмах. Інформація здобувачам 
надається при організації вступної кампанії, на початку кожного семестру та наявна в постійному доступі на дошці 
об’яв та на офіційному сайті.  Протягом першого тижня після зарахування в аспірантуру куратор навчального 
процесу проводить загальні збори здобувачів, де знайомить їх з цілями та умовами, змістом і очікуваними 
результатами, а також критеріями оцінювання. Інформація щодо змісту та очікуваних результатів, а також критеріїв 
оцінювання повідомляється і роз’яснюється викладачами під час занять та індивідуальних консультацій. На протязі 
місяця  аспіранти за участю наукового керівника  оформлюють індивідуальні плани, які обговорюються у відділі чи 
лабораторії де працює науковий керівник здобувача, обирають вибіркові дисципліни фахової підготовки та 
погоджують вибіркові дисципліни загальної підготовки в ОНМедУ. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Академічна частина навчання триває два роки (чотири семестри), робота над дисертацією – усі чотири роки. Робота 
над дисертацією передбачає виконання власного наукового дослідження, яке проводиться згідно з індивідуальним 
планом наукової роботи здобувача, в якому визначені зміст, обсяг та строки виконання ОНП. Під час виконання 
дослідження здобувач отримує консультації щодо змісту і методології наукових досліджень від наукового керівника. 
За результатами дослідження здобувач готує наукові статті, підготовка та публікація яких є невід’ємною складовою 
ОНП.
Здобувачі під час навчання приймають  участь у науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах різного 
рівня. У здобувачів є пріоритетна  можливість публікації результатів наукових досліджень іноземною мовою у 
«Офтальмологічному журналі», якій входить до наукометричних баз SCOPUS, EBSCO, Google Scholar, Index 
Copernicus, засновником якого є установа (http://www.ozhurnal.com/en/archive).
Згідно Наказу Міністерства освіти та науки України № 670 від 16.05.2019 щодо забезпечення доступу до електронних 
наукових баз даних в режимі он-лайн укладено договір з Державною науково-технічною бібліотекою України та 
отримано доступ до бази даних SCOPUS та Web of Science.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів відбувається на основі наукових досягнень вітчизняних та світових фахівців-
науковців в офтальмологічній галузі. Викладання дисциплін викладачі виконують за авторськими програмами, 
зміст яких постійно зазнає змін та доповнень внаслідок власної  науково-дослідної роботи викладачів, їх  участі в 
національних та міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах, міжнародній співпраці.  
Наприклад, оновлення освітніх компонентів викладачами відбувалося  на ґрунті 14 монографій виданих 
співробітниками установи, з яких 9 належать викладачам циклу фахової підготовки: Віт В.В. Патологія ока, його 
придатків і орбіти. Том 1, 2.- 2019.- 1866с; Сердюченко В.І.,  Ностопирєва О.І. Рефрактогенез у школярів, які 
проживають на радіаційно забрудненій  території. 2019.- 104с.; Якименко С.А. Кератопротезування.- 2018.- 164с.; 
Високочастотне електрозварювання біологічних тканин в офтальмології: авторський колектив: Н. В. Пасєчнікова, В. 
О. Науменко, Н. Ф. Боброва, В. О. Віт, А. П. Малецький, М. М. Уманець, Т. А. Сорочинська, Н.І. Молчанюк, Віра С. 
Пономарчук, Є. П. Чеботарьов, О. С. Пухлик, В. В. Мирненко./ За ред. чл.-кор. НАМН України, проф. 
Н.В.Пасєчнікової; 2018.-  192с.; Сердюченко В.И., Дегтярева Н.М. Акомодаційна езотропія: клініка, діагностика, 
лікування:.- 2018.- 60 с.; Пономарчук В.С. Фосфенелектродіагностика в офтальмології, 2018. -104 с..; Будова зорової 
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системи людини: навчальний посібник / В.В. Віт. 3-е видання. - 2018. - 664 с.; Фундаментальні аспекти розвитку та 
лікування діабетичної ретинопатії: монографія / Е. В. Мальцев, О. В. Зборовська, О.Е. Дорохова.-2018.-220с. Новий 
модифікований метод фосфенелектропунктури в лікуванні акомодаційної дисфункції / В. С. Пономарчук, О. Ю. 
Терлецька, 2018.-72с.  Належність до європейської та світової офтальмологічної спільноти, участь у міжнародних 
наукових дослідженнях та проектах забезпечують обізнаність викладачів та керівників щодо новітніх тенденцій та 
досягнень в офтальмологічній галузі, дозволяють вносити відповідні зміни у наукові програми, консультувати 
здобувачів щодо вдосконалення дизайну та методології досліджень, новітніх технологій, тенденцій щодо 
представлення результатів досліджень тощо.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності пов’язана із міжнародними зв’язками, які постійно розширюються. Установа є 
членом всесвітньої Міжнародної ради офтальмологів (InternationalCouncilofOphthalmology, Європейська штаб-
квартира), засновником та членом Асоціації офтальмологів країн Причорномор'я (BlackSeaOphthalmologicalSociety). 
Провідні фахівці установи, в т.ч. викладачі,  є дійсними членами таких авторитетних європейських та світових 
офтальмологічних організацій як Європейське офтальмологічне товариство, Американська асоціація офтальмологів, 
Королівська колегія офтальмологів Великобританії, Європейське товариства фахівців з лікування сітківки 
«EURETINA», Європейське та Американське товариство Катарактальної та Рефракційної хірургії, Всесвітня 
Глаукомна Асоціація (WGA), Європейська Асоціація офтальмоонкологів (EOOG), Європейське товариство дитячих 
офтальмологів (EPOS), тощо.
ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» підписано двосторонні договори про наукове співробітництво зі Шпиталем 
кантону Вінтертур, учбовий шпиталь університету, м. Цюріх (Швейцарія); з LV Prasad Eye Institute, під керівництвом  
та управлінням Hyderabad Eye Institute, м. Хайдарабад (Індія); з університетом м. Лінчьопінгу (Швеція), 
Меморандум про взаєморозуміння між Department of оphthalmology Faculty of Medicine Univercity of Cologne, м. 
Кельн (Німеччина);з NationalEyeInstitute (США).
Здобувач Коган М.Б. брав в 2018 і2019 рр. участь у роботі конгресу офтальмологічного товариства  Німеччини DOG-
116; DOG-117 (e-poster); в 2020р. -DOG-118 (e-poster)online.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти чітко викладені у 
Положенні «Про організацію освітнього процесу в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»
(http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf) та ОНМедУ в Положенні «Про організацію 
освітнього процесу здобувачами вищої освіти
в Одеському національному медичному університеті» (http://files.odmu.edu.ua/site/polojosvit2015.pdf).
Контролі заходи з освітньої складової програми здійснюються шляхом іспитів та заліків з навчальних дисциплін за 
ЄКТС з врахуванням сумарної кількості кредитів та рівню засвоєння кожної навчальної дисципліни. При вивченні 
кожної конкретної навчальної дисципліни оцінюванню в балах підлягає рівень знань, умінь і навичок здобувача, що 
визначається під час проведення контрольних заходів у ході освітнього процесу згідно з відповідними критеріями.
Оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів відбувається за національною шкалою: "відмінно", "добре", 
"задовільно", "незадовільно" та за шкалою ЄКТС з зазначенням отриманих балів.
При оцінюванні наукової складової враховується апробація результатів досліджень на наукових конференціях, 
публікації результатів досліджень у фахових наукових виданнях, згідно існуючих вимог до опублікування 
результатів дисертацій.
Контроль за ОНП здійснюється науковим керівником двічі на рік (піврічна та річна атестації). Аспіранти двічі на рік 
звітують про виконання ОНП відповідно до індивідуального плану на засіданні наукового відділу, щорічний звіт 
обговорюється та затверджується вченою радою установи).
Основний контрольний захід – атестація здобувача на підставі публічного захисту дисертації у спеціалізованій 
вченій раді.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти висвітлені в  
Положенні «Про організацію освітнього процесу в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» 
(http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf) та ОНМедУ в «Положенні про організацію 
освітнього процесу здобувачами вищої освіти
в Одеському національному медичному університеті» (http://files.odmu.edu.ua/site/polojosvit2015.pdf). Форми 
контролю та критерії оцінювання зазначаються в індивідуальному плані здобувача. В робочих програмах 
відображено, що має знати і вміти здобувач, програмні результати навчання, перелік контрольних запитань, форма 
та критерії оцінювання. Поточний контроль здійснюється викладачами дисциплін під час проведення лекцій, 
практичних, та семінарських занять у формі опитування, виступів та доповідей на семінарських та практичних 
заняттях, експрес-контролю тощо. Підсумковий контроль з освітньої складової програми включає семестровий 
контроль та атестацію здобувача з освітньої програми та здійснюється у формі іспиту або диференційованого заліку. 
Науковий керівник постійно проводить роз’яснювальну роботу щодо алгоритмів контролю та оцінювання в 
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індивідуальному порядку з метою забезпечення їх чіткого розуміння. Впевненість в чіткості та зрозумілості форм 
контрольних заходів та критеріїв оцінювання для здобувача досягається шляхом його опитування після наданого 
роз’яснення.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання  є обов’язковою складовою індивідуального 
плану та представлена в Положенні «Про організацію освітнього процесу в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» 
який постійно знаходиться у вільному доступі на офіційних сайтах закладів (http://institut-
filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf) та в Положенні «Про організацію освітнього процесу 
здобувачами вищої освіти
в Одеському національному медичному університеті» (http://files.odmu.edu.ua/site/polojosvit2015.pdf). Інформація 
надається учасникам на початкових етапах освітнього процесу (при організації вступної кампанії, на початку 
навчального року, на початку кожного семестру, на дошці об’яв), повідомляється і роз’яснюється викладачами на 
початку вивчення дисципліни, індивідуальних консультацій тощо. Термін проведення контрольних заходів 
представлені в розкладі навчальних занять. 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням «Про організацію освітнього процесу вДУ 
«ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН», який постійно знаходиться у вільному доступі на офіційному сайті установи 
(http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf) та Положенням «Про організацію освітнього 
процесу здобувачами вищої освіти в Одеському національному медичному університеті» 
(http://files.odmu.edu.ua/site/polojosvit2015.pdf). Проведення контрольних заходів для компонентів ОНП  
регулюються розладом занять, який представлено на сайті установи (http://institut-
filatova.com.ua/ua/obuchenie/aspirantura/).
В Робочій програмі надана інформація про вимоги до навчальної дисципліни, опис, тематичний план та зміст 
програми, мета та завдання навчальної дисципліни (компетентності), очікувані результати навчання, методи та 
критерії оцінювання, питання до підсумкового контролю, рекомендована література та інформаційні ресурси.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується відкритістю інформації щодо форм контролю, критеріїв оцінювання а 
також виконанням принципів академічної доброчесності та етичних норм, що сформульовані у Положенні «Про 
академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН».  
(http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318721_dobroches.pdf).
У разі оскарження об’єктивності екзаменаторів, виникнення конфлікту інтересів чи створення конфліктної ситуації 
для розгляду оскарження має бути створена відповідна комісія, що працює на засадах об’єктивності, прозорості та 
демократичності. Протокол засідання комісії та її рішення оформлюються письмово, а копія надається здобувачу на 
ознайомлення.
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів за ОНП, а також конфлікту інтересів не 
було. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Можливість повторного проходження контрольних заходів регламентується Положенням «Про організацію 
освітнього процесу вДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН», 
(http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf). Виконання здобувачем усіх видів навчальної 
діяльності, що зазначені в навчальній програмі є обов’язковим. Здобувачі, які не з'явились на екзамен без поважної 
причини, вважають такими, що одержали незадовільну оцінку. Здобувачам, які під час сесії одержали не більше двох 
незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. Іспит чи 
залік складається повторно не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий — комісії, яку 
призначенає директор. Академічна заборгованість є підставою до відмови в переведені на наступний рік і як 
наслідок до захисту дисертації. Здобувач, який при складанні підсумкового екзамену отримав незадовільну оцінку 
вважається таким, що не виконав ОНП, відраховується і йому видається академічна довідка за його вимогою. 
Застосування відповідних правил на ОНП не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
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Здобувач вищої освіти в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»  має право на оскарження процедури проведення 
та результатів контрольних заходів.  Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів 
регулюється Положенням «Про організацію освітнього процесу в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» (п.4.6). 
(http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf).
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації серед здобувачів ОНП не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Документом, що містить політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності є «Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у ДУ 
«ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» (http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318721_dobroches.pdf).
«Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук» 
(http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318166_polozhenie.pdf).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної 
доброчесності?

В сфері протидії порушенням академічної доброчесності  в установі керуються Положенням «Про академічну 
доброчесність та етику академічних взаємовідносин у ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» і використовують 
наступні рішення та технології: постійне інформування викладачів та здобувачів щодо потреби запобігання 
академічній недоброчесності, неприпустимості плагіату; інформування здобувачів науковими керівниками щодо 
правильного оформлення посилань та цитувань матеріалів в наукових роботах, ретельний аналіз та вибір тем 
проектів з точку зору унеможливлення запозичень; наявність ліцензованої програми Рlagiarism detector для аналізу 
наукових робіт здобувачів та перевірка на наявність в них плагіату.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

У ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» чітко і зрозуміло визначено політику, стандарти і процедури дотримання 
академічної доброчесності, до дотримання яких заохочуютьсяусі учасники освітнього процесу під час реалізації 
ОНП: професорсько-викладацький склад, наукові працівники, докторанти, здобувачі вищої освіті. Академічна 
доброчесність постійно популяризується на засіданнях Ради молодих вчених. Відповідно до «Положення про 
академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» 
(http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318721_dobroches.pdf) наукові керівники наголошують на 
необхідності дотримання академічної доброчесності, неприпустимості плагіату, фабрикації та фальсифікації 
наукових результатів. В рамках популяризації академічної доброчесності, здобувачі разом з  працівниками установи 
приймають участь у семінарах, присвячених важливості дотримання норм академічної доброчесності (вебінари 
Clarivate Analitics).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Документи, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності – це Положення про 
академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» та 
«Положення про організацію освітнього процесу в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН».
За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до академічної 
відповідальності, згідно ч. 6 ст. 42 Закону України «Про освіту».
При виявленні порушень працівники та особи, які навчаються в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН», можуть 
звернутись безпосередньо до керівника наукового відділу, лабораторії, заступника директора, директора ДУ «ІОХІТТ 
ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН», голови Ради молодих вчених тощо.
У разі, якщо викладач, науковий керівник, завідувач відділу, директор установи, керівник структурного підрозділу 
установи не уповноважений приймати рішення про призначення окремих видів академічної відповідальності, 
наказом директора створюється одноразово сформована Комісія з академічної доброчесності.
Випадків порушення академічної доброчесності наразі не виявлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Добір викладачів ОНП регламентується Статутом установи, Положенням «Про організацію освітнього процесу в ДУ 
«ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН», 
(http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf)., Положенням про атестацію наукових 
працівників установи (http://institut-filatova.com.ua/img/1623067773_science.pdf),
Положення про підвищення кваліфікації співробітників установи (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-
13#Text)
Основним критерієм відбору викладачів для ОНП є наукова спрямованість і кваліфікація (наукова та професійна) 
наукового працівника достатня для успішної реалізації ОНП. Викладачі ОНП добираються із наукових працівників 
установи, які є визнаними професіоналами в своїй галузі, мають великий науковий, викладацький, та лікарський 
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досвід, що підтверджується відповідними науковими ступенями (кандидати та доктора наук), званнями (професор, 
старший науковий співробітник), кваліфікаційними свідоцтвами, сертифікатами участі в національних та 
міжнародних конференціях у якості доповідача, наявністю публікацій в українських фахових виданнях та 
міжнародних виданнях, що індексуються в базах Scopus та Web of Science, керівництвом науково-дослідницьких 
робіт, які проводяться в установі, участю у міжнародних проектах, стажуваннях тощо.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»є найпотужнішим роботодавцем в галузі офтальмології (наукові працівники 
–  82, з яких  член-кореспондент  НАМН -1; докторів наук  - 29,  з них  професорів – 12; кандидатів наук – 55.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Кадровий склад ОНП формується з наукових працівників установи, які мають вчений ступінь, наукове звання та 
вагомий науковий доробок. Також, здобувачі освіти беруть участь у наукових семінарах та конференціях, відвідують 
цикли лекцій провідних українських та іноземних спеціалістів у галузі офтальмології.
Наприклад, здобувачам надається можливість брати участь у щорічних конференціях з міжнародною участю 
«Філатовські читання», яка внесена до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій 
НАМН України і МОЗ України та акредитована Європейською Радою з Акредитації Безперервної медичного 
розвитку European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) з можливістю отримання 13 
європейських CME кредитів (http://event.tou.org.ua/ua/).
Здобувачі мають доступ до YouTube каналів: «Інститут Філатова»,
(https://www.youtube.com/channel/UCUWSIaONXw0cw-o3j2VcS4A)   «Королівські читання» 
(https://www.youtube.com/channel/UCBtXqqkbhpmUjLEizuBpgOQ). На каналах регулярно проводяться відео-
презентації, вебінари та інші освітні заходи, основним завданням яких є поширення знань в сфері офтальмології. Всі 
презентації висвітлюють найсучасніші досягнення в сфері офтальмології. Провідні спеціалісти діляться своїм 
практичним досвідом в прямому ефірі, що дозволяє слухачам в режимі реального часу задавати питання, 
обмінюватися досвідом та активно приймати участь в обговоренні важливих питань.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Викладачі ОНП постійно підвищують рівень своєї кваліфікації. Викладачі відвідують тренінги, майстер-класи, 
вебінари, обмінюються досвідом. Установа заохочує наукових працівників до підготовки та публікування  
методичних розробок, інформаційних листів, монографій, наукових статей тощо. Установа узгодила з науко-
технічною бібліотекою України доступ до міжнародних наукометричних баз, повнотекстових книг, журналів через 
ресурси Scopus, WebofScience та Springer. Викладач д.мед.н. Король А.Р. за останні два роки прорецензував 16 
наукових статей у журналах, які входять до баз  Scopus, WebofScience (Q2, Q3).
Кожні 5 років за професійним спрямуванням викладачі проходять атестацію в атестаційній комісії НАМН України.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Розвиток викладацької майстерності стимулюється матеріальними та моральними заохоченнями у вигляді премій, 
подяк директора, грамот директора, а також за поданням керівництва на відзначення регіональними та відомчими 
відзнаками.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Матеріально-технічна база установи повністю пристосована для підготовки за спеціальністю 222 - Медицина. 
Фінансування оптимальних потреб регулюється планово-економічним відділом і відбувається за кошти державного 
бюджету, доходів від надання платних освітніх послуг. 
Фінансове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення достатнє для досягнення визначених ОНП 
цілей та програмних результатів навчання.
Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням 
відповідає потребам. 
Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних 
носіях, завдяки фондам бібліотеки, веб-ресурсам установи (розроблена навчальна платформа 
(https://filatov.academy/)  для проведення конференцій, яка  планується використовуватися як навчальний ресурс 
установи в т.ч. для здобувачів), вільного доступу до мережі Інтернет за допомогою безкоштовного Wi-Fi на всій 
території установи. В наявності безкоштовний доступ до Scopus та Web of Science. Загальний фонд наукової 
бібліотеки нараховує 78703 примірників наукової літератури, фонд наукової літератури – 29824 примірників, фонд 
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навчальної літератури  – 4502 примірників, фахові періодичні видання – 36 примірників.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище, створене в установі, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОНП, 
завдяки сприятливій та доброзичливій атмосфері, збалансованості матеріальних ресурсів та сприйняттяздобувачів 
освіти як рівноправних партнерів у вибудові їх освітньої траєкторії.
Установа забезпечує вільний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до необхідної інфраструктури, 
інформаційних ресурсів, які потрібні для навчання  та наукової діяльності в межах ОНП.
Для того щоб виявити потреби та інтереси здобувачів в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» здійснюється усне 
опитування здобувачів вищої освіти та викладацького составу та пропозиції щодо їх задоволення  виносяться до 
керівництва установи (організаційно-методичний відділ). Також на вересень 2021 року заплановано цільове 
опитування та анкетування для виявлення потреб та інтересів здобувачів в рамках моніторингу ОНП. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»  забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти(включаючи психічне здоров’я) вибагливим дотриманням норм техніки безпеки та 
постійним інструктуванням здобувачів.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Вся необхідна здобувачам освітня та організаційна інформація знаходиться на офіційному веб-сайті закладу й 
оперативно оновлюється. З метою надання консультативної та соціальної підтримки створені всі умови для 
необмеженого спілкування здобувачів на будь-якому рівні. З особистих питань здобувачі можуть звернутися до 
вченого секретаря, завуча по роботі з аспірантами, наукових керівників, керівництва установи. Здобувачам з інших 
країн за потребою надається місце в гуртожитку. Аспіранти очної форми навчання отримують стипендію. 
Комунікація викладачів із здобувачами здійснюється безпосередньо під час занять, консультацій тощо та є дієвим 
механізмом підтримки. Також, керівництво та профспілковий комітет установи залучається до усього кола питань. В 
установі діє юридична служба, яка надає безкоштовну юридичну кваліфіковану допомогу здобувачам освіти з 
різноманітних питань. Інформаційна підтримка здобувачів вищої освіти реалізовується завдяки вільному доступу до 
наявних паперових та електронних інформаційних ресурсів.
З метою реалізації освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів, 
вирішення конфліктних  питань, захисту їх прав в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» існує орган громадського 
самоврядування здобувачів, а саме Рада молодих вчених. 
На вересень 2021 року заплановано цільове опитування та анкетування для виявлення потреб та задоволеності 
здобувачів вищої освіти (освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка) в рамках 
моніторингу ОНП. 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП (якщо 
такі були)

Корпуси установи поєднані переходами таким чином, що здобувачі з обмеженними можливостями пересування 
можуть дістатися місць навчання скориставшись ліфтами в одному з корпусів. Сходи на вході в корпуси обладнані 
пандусами або рейками. В цьому році  закінчується будівництво нового корпусу, також поєднаного з іншими 
корпусами переходом і облаштованого підйомниками, сучасними ліфтами, місцями загального користування 
пристосованими до потреб осіб з особливими потребами.
Особи з особливими освітніми потребами наразі не навчаються.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика і процедури врегулювання конфліктних ситуацій ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» визначені в 
Положенні «Про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин  у ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА 
НАМН» (http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318721_dobroches.pdf).
Взаємовідносини між здобувачами вищої освіти, науковими працівниками, викладачами і співробітниками установи 
ґрунтуються на взаємоповазі та співпраці, тактовності і коректності, ввічливості та взаємодопомозі. В ДУ «ІОХІТТ 
ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» не допускається дискримінація наукових працівників,  співробітників, здобувачів вищої 
освіти за національною, расовою, релігійною, гендерною та іншими ознаками в індивідуальному порядку і в рамках 
діяльності суспільно-політичних і студентських організацій. 
Під час реалізації освітньої програми випадків конфліктних ситуацій не було зафіксовано.
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8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП регламентується Положенням 
«Про організацію освітнього процесу в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»
(http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Процедура внесення пропозицій та змін викладена у Положенні «Про організацію освітнього процесу у ДУ «ІОХІТТ 
ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН». 
Перегляд ОНП здійснюється не менш одного разу протягом терміну дії, але не пізніше передостаннього семестру. 
Підставою для оновлення може бути: ініціатива і пропозиції гаранта ОНП  або викладачів програми; результати 
оцінювання ії якості; пропозиції роботодавців, здобувачів, зміни інфраструктурного, кадрового характеру. 
Передбачено, що перегляд освітніх програм відбувається за результатами їх постійного моніторингу. Моніторинг та 
удосконалення ОНП установи організовує організаційно-методичний відділ із залученням здобувачів вищої освіти, 
представників ради молодих вчених, випускників, академічної спільноти та інших зацікавлених сторін. Результати 
обговорюються та затверджуються зміни до ОНП на Вченій раді установи. 
Робочі програми дисциплін в установі переглядались та оновлювались в вересні 2020 р.р. В 2020 році була 
затверджена нова редакція Робочої програми та  актуалізовані дані по темам НДР, які виконуються в установі, що 
дало можливість здобувачам обирати напрями дослідницькій роботи. В Робочих програмах додано розділ «Питання 
підсумкового контролю», розширенні посилання на електронні інформаційні ресурси та список літератури. 
Перегляд ОНП заплановано на осінь 2021 року на час завершення першого чотирирічного циклу програми. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі приймають участь у діяльності органу громадського самоврядування установи  (Рада молодих вчених) та 
Вченої ради установи. При обговоренні на засіданнях Ради молодих вчених здобувачі можуть вносити пропозиції та 
надавати рекомендації щодо змісту ОНП, можливих недоліків, оновлення. Пропозиції від здобувачів також 
формулюються в особистому спілкуванні. Завдяки проведенню моніторингу задоволеності ОНП здобувачами, їх 
побажання та інтереси враховувуються  при планових переглядах ОНП. В 2020 році були враховані побажання 
здобувачів  більш детально представити питання підсумкового контролю по дисциплінам.
Здобувачі вищої освіти завжди мають можливість внести пропозиції до ОНП на сайті установи у розділі 
«Анкетування. Зворотній зв’язок. Дисципліна очима здобувача вищої освіти»
(https://docs.google.com/forms/d/1r2Zq1DyYT01tl05bPHoSstoN-AtDOd9evsBZ2uf5sTA/viewform?edit_requested=true)

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Здобувачі установи беруть участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП завдяки можливості 
обговорювати ці питання на  раді молодих вчених ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» та подавати пропозиції 
до змісту ОНП, можливих недоліків, оновлення, урегулювання конфліктних ситуацій тощо.
Голова  ради молодих вчених ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»  входить до складу Вченої ради установи та 
має смогу обговорювати  та впливати на  рішення вченої ради стосовно спірних ситуацій між учасниками освітнього 
процесу.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН», як один із роботодавців,  безпосередньо контролює процедуру перегляду 
ОНП та інших процедур забезпечення її якості. Також члени проектної групи і гарант ОНП безпосередньо є членами 
фахових офтальмологічних товариств, результати роботи яких враховуються при створенні та плановому перегляді 
ОНП. Інші потенційні роботодавці беруть участь в публічному захисті дисертаційних робіт в якості опонентів. Вони 
можуть вносити пропозиції щодо вдосконалення (перегляду) ОНП. Також, на базі установи щорічно проводяться 
науково-практичні конференції, семінари, круглі  столи, що також є платформою для обговорення ОНП, внесення 
пропозицій з актуалізації змісту окремих дисциплін, удосконалення інформаційного забезпечення.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

ОНП 222 «Медицина» третього освітнього рівня в 2021 році завершує перший цикл навчання, тому інформації щодо 
кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників відсутні. В 2021 році закінчують навчання 2 
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аспіранти: Коган М. Б., захист відбудеться 10.06.2021р., здобувача працевлаштоване в установі, іноземний здобувач 
Мен Гуанцзюнь планує повернутися на батьківщину (КНР).
Процедура збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників установи здійснюється через особисті зв’язки 
наукових керівників, викладачів навчально-наукового процесу з випускниками та шляхом можливості спілкування 
під час фахових конференцій. Типовими траєкторіями влаштування випускників ОНП – робота в якості лікарів-
офтальмологів в галузі надання офтальмологічної допомоги, викладачів на кафедрах офтальмології медичних 
університетів, наукових співробітників у наукових установах, в тому числі в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН».    

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

В результаті поточного моніторингу забезпечення якості освіти шляхом обговорення з учасниками освітнього 
процесу недоліків не виявлено. В вересні 2020 року було проведене цільове опитування та анкетування для 
виявлення недоліків в ОНП та/або освітній діяльності з реалізації ОНП в рамках моніторингу ОНПна сайті установи 
у розділі «Анкетування. Зворотній зв’язок. Дисципліна очима здобувача вищої освіти»
(https://docs.google.com/forms/d/1r2Zq1DyYT01tl05bPHoSstoN-AtDOd9evsBZ2uf5sTA/viewform?edit_requested=true).
У результаті  виявлено достатній рівень задоволеності здобувачів ОНП (1 аспірант – 3-го року навчання; 2 аспіранта 
– 2-го року навчання). 
Плановий моніторинг задоволеності здобувачами всіма компонентами ОНП забезпечує можливість оперативного 
реагування на недоліки. Натомість, установою планується вдосконалення процедури моніторингу ОНП та 
врахування потреб та побажань здобувачів.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОНП 222 Медицина проводиться вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучаються до процедур забезпечення якості ОНП шляхом залучення до 
зовнішнього рецензування наукових робіт здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, запрошення 
видатних науковців до участі у наукових подіях, що проводяться на базі установи, зокрема конференції «Філатовські 
читання», «Актуальні питання офтальмології», з’їзди Товариства офтальмологів України, засідання місцевої спілки 
Товариства офтальмологів України, що створює умови для науково-інформаційного обміну. Представники 
академічної спільноти також залучаються для проведення лекцій, семінарів, тренінгів тощо.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Згідно з  Статутом, Положенням«Про організацію освітнього процесу вДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»
(http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf).
Система внутрішнього забезпечення якості освітирозподіляється між наступними структурними підрозділами ДУ 
«ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»:
директор установи (гарант освітньої програми, відповідальність за забезпечення якості навчання);
заступник директора з наукової роботи (координація та контроль якості науково-навчального процесу);
Вчена рада установи (розробка політики внутрішнього забезпечення якості освіти, обговорення та затвердження 
робочих програм, Індивідуальних планів ОНП здобувачів);
учений секретар (організація освітнього процесу, організація конкурсу в аспірантуру, щорічної атестації згідно 
індивідуальних планів аспірантів, підготовка матеріалів приймальних комісій, подання результатів до НАМН 
України);
організаційно-методичний відділ (проведення опитувань здобувачів, випускників, роботодавців; забезпечення їх 
професійного розвитку; моніторинг освітніх програм та якості викладання; контроль дотримання академічної 
доброчесності; залучення випускників до освітнього процесу); 
відділ науково-медичної та патентної інформації (відповідальний за інформаційні системи, бібліотечні та інші 
інформаційні ресурси);
рада молодих вчених (просування ініціатив з боку здобувачів вищої освіти, участь у забезпеченні якості ОНП).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов`язки усіх учасників освітнього процесу регулюються наступними документами установи: Статутом, 
Правилами внутрішнього розпорядку, 
(http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1623163890_workschedule.pdf)
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Положеннями «Про організацію освітнього процесу в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» 
(http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595497143_pologenie1.pdf); 
«Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  та доктора наук в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. 
ФІЛАТОВА НАМН»» 
(http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318166_polozhenie.pdf); 
«Про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»» 
 (http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318721_dobroches.pdf); 
«Про наукову, науково-технiчну діяльність в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»» 
 (http://institut-filatova.com.ua/img/1622790046_science.pdf).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Всі освітні програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій від усіх зацікавлених 
сторін. На сайті розміщено оголошення: «Відгуки та пропозиції до освітньої програми» 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbR_niWCazczixAzThL9r8g5gCbiYiJ4IPUd8k64qMJaalLQ/viewform) 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595495208_prog1.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

До наукових інтересів аспірантів відносяться можливості: проблемно-орієнтованого навчання з набуттям 
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності; проведення власного наукового дослідження, результати якого мають 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення; оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності; 
оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів українською та іноземною мовами; 
використовування новітніх технологій та програмних продуктів, можливостей мережі Інтернет. Всі ці інтереси 
забезпечені при визначенні орієнтації ОНП, формуванні програмних  компетентностей та програмних результатів, 
розробці навчального плану.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Обсяг освітньої  програми складає 51 кредит ЄКТС: ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» – 27 кредитів ЄКТС, 
ОНМедУ –24 кредити ЄКТС. 
(http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595500374_plan.pdf). 
Загальний цикл підготовки здобувачів вищої освіти включає обов’язкові навчальні дисципліни, що безпосередньо 
спрямовані на підготовку здобувачів до дослідницької діяльності і включає: загально-наукові (філософські) 
компетентності, мовні, набуття універсальних навичок дослідника і забезпечуються ОНМедУ згідно з договором про 
співробітництво з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні; фахову та наукову 
складові (ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»). Наукова складова передбачає проведення власного наукового 
дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації.
Цілі та результати ОНП передбачають максимальне задоволення потреб замовників та суспільства у сфері охорони 
здоров’я, освоєння світових досягнень в офтальмології, надбання та розвиток вмінь та навичок в сфері розробки і 
впровадження власних медичних технологій, наукової роботи, підвищення кваліфікації, оволодіння 
компетентностями та якостями необхідними для розвитку дослідницького середовища, що базується на поєднанні 
освіти та якісних наукових досліджень, підготовку креативних фахівців-дослідників, які здатні розв’язувати 
нестандартні завдання, генерувати оригінальні, конкурентоспроможні, суспільно важливі рішення, дотримуючись 
постулатів доброчесності. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Зміст ОНП забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності дотриманням 
академічної та професійної доброчесності, оволодінням знаннями та компетентностями щодо нормативно-правової 
бази організації навчального процесу.
Підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності забезпечують наступні компоненти ОНП: 
спеціалізований курс з офтальмології (ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН»), філософія та методологія науково-
медичного пізнання, управління проектами в системі охорони здоров’я, вибіркові дисципліни - педагогіка вищої 
школи, ораторська майстерність науковця, професійна етика наукової діяльності лікаря. Ця складова ОНП 
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забезпечується згідно договору про співробітництво з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-
науковому) рівні між ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» та ОНМедУ та представлена в Навчальному плані
http://institut-filatova.com.ua/img/pdf/1595500374_plan.pdf.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом керівника закладу ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА 
НАМН»призначається науковий керівник з числа наукових працівників з науковим ступенем. Теми наукових 
досліджень здобувачів є фрагментами НДР, які виконуються в установі і в роботі яких беруть участь керівники 
здобувачів. Теми наукових досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії розглядаються на 
засіданнях експертної комісії та комісії з питань біоетики, проходять обов’язкове затвердження на засіданні вченої 
ради установи. Наприклад, здобувач Рязанова Л.Ю. виконує дисертаційну роботу за темою «Особливості клінічного 
перебігу кератитів та виразок рогівки при ревматоїдному артриті» в рамках НДР«Особливості патогенезу 
дистрофічних (кератоконус), запальних (бактеріальні та грибкові кератити) та аутоімунних захворювань рогівки 
(ревматоідний артрит, синдроми Стівенса-Джонсона, Лайела) та розробка нових методів їх лікування», 2020-2022 
рр. Науковим керівником здобувача та НДР є д.мед.н., проф. Дрожжина Г.І.

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

У межах ОНП для проведення апробації результатів наукових досліджень ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА 
НАМН»надаються наступні можливості:
- в установі діють біоетична та експертна комісії для попередньої експертизи плану дисертаційної роботи здобувачів, 
остання розглядає актуальність запропонованого дослідження,очікувані наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення плануємої дисертаційної роботи здобувача; установою видається журнал «Офтальмологічний журнал», 
включений до Переліку наукових фахових видань України (Категорія А). Журнал входить до наукометричних баз 
SCOPUS, EBSCO, E-Library, до реферативної бази Бібліотека ім. Вернадського(http://www.ozhurnal.com/en/archive). 
Усім статтям у випусках присвоюють унікальні цифрові ідентифікатори DOI, веб-сайт журналу оновлено відповідно 
до вимог МОН України. Журнал має англомовну версію з відкритим доступом статей; 
- щорічно установою проводяться наукові, науково-практичназ міжнародною участю конференції за Реєстрами 
МОН, у яких здобувачі можуть брати участь з метою апробації результатів дисертації (Філатовські читання, 
Актуальні питання офтальмології, З’їзд офтальмологів України);
- установа має доступ до науково-метричних баз Scopus та WebofScience з можливістю використання їх ресурсів 
(підбір наукових видань для публікації, пошук та аналіз літератури, генератор бібліографічних списків тощо);
- установа забезпечує можливість проведення досліджень у 6 сучасних лабораторіях, віварії, відкритий доступ до 
бібліотеки. 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Можливість долучення здобувачів до міжнародної академічної спільноти забезпечується завдяки проведенням 
установою науково-практичної конференції «Філатовські читання» та З’їзду офтальмологів України з міжнародною 
участю  Інструментом приєднання здобувачів установи до міжнародної академічної спільноти є можливість 
публікації результатів наукових досліджень іноземною мовою у «Офтальмологічному журналі», засновником якого є 
установа, журнал входить до наукометричних баз SCOPUS, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus 
(http://www.ozhurnal.com/en/archive). Установою були вжиті заходи для розширення міжнародного співробітництва, 
підписано двосторонні  договори про наукове співробітництво з Шпиталем кантону Вінтертур, учбовий шпиталь 
університету, м. Цюріх (Швейцарія); з LV Prasad Eye Institute, під керівництвом  та управлінням Hyderabad Eye 
Institute, м. Хайдарабад (Індія); з університетом м. Лінчьопінгу (Швеція), Меморандум про взаєморозуміння між 
Department of оphthalmology Faculty of Medicine Univercity of Cologne, м. Кельн (Німеччина); з National Eye Institute 
(США).
Установа має доступ до науково-метричних баз Scopus та Web of Science з можливістю використання їх ресурсів та 
заохочує здобувачів до активного використання соціальних наукових ресурсів, зокрема Publons, Scopus, Researchgate. 
Аспірант Коган М.Б. в 2018 і 2019 рр. брав участь у роботі конгресу офтальмологічного товариства  Німеччини DOG-
116; DOG-117 (e-poster); в 2020р. - DOG-118 (e-poster) online.

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукова діяльність в установі здійснюється відповідно до  «Положення про наукову, науково-технічну та інноваційну 
діяльність  в ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАМН» 
(http://institut-filatova.com.ua/img/1622790046_science.pdf). Теми наукових досліджень здобувачів є фрагментами 
НДР, які виконуються в установі і в роботі яких беруть участь керівники аспірантів. Участь наукових керівників 
аспірантів у дослідницьких проектах відображена у щорічному Звіті установи, де представлено публікації в фахових 
журналах, доповіді на конференціях, конгресах, патенти, інформаційні листи, акти впровадження тощо. Наприклад, 
здобувач Коган М.Б. опублікував 15 наукових робіт, з яких в співавторстві з науковим керівником к.мед.н. 
Задорожним О.С. - 12 робіт. Представлені в наукових публікаціях результати досліджень були фрагментом науково-
дослідної роботи де здобувач і науковий керівник були співвиконавцями. Результати роботи керівника та здобувача 
Когана М.Б. впроваджено в клінічну практику відділу посттравматичної патології ока установи; очного підрозділу 

Сторінка 19



хірургічного відділення № 2 КУ «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання», м. Старобільськ, 
Луганська область; клінічного високоспеціалізованого центру мікрохірургії ока з блоком очної травми та гострої 
патології органів зору КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради», м. 
Вінниця.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Дотримання академічної доброчесності забезпечене Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку, Положенням 
«Про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у ДУ «ІОХІТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА 
НАМН»(http://institut-filatova.com.ua/img/vstup/asp21/1623318721_dobroches.pdf).
В науковій роботі установа використовує наступні практики дотримання академічної доброчесності:
- перевірка текстових документів –дисертаційних робіт на наявність плагіату (наявність ліцензованої програми 
Рlagiarism detector);
- формування умов для розвитку взаємної довіри й поваги між науковими керівниками та здобувачами;
- інформування учасників ОНП про неприпустимість порушення доброчесності та етики академічних 
взаємовідносин.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

В установі за час ОНП не виявлено жодних порушень академічної доброчесності науковими керівниками здобувачів.   
Моніторінг, щодо дотримання вимог доброчесності, здійснюється до прийому на роботу, у подальшому - 
організаційно-методичним відділом.
Якщо фіксується порушення академічної доброчесності особа притягується до дисциплінарної відповідальность, 
згідно законодавству. 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОНП:

Наявність наукової школи та можливість долучитися до Філатовської наукової школи, яка існує з 1936 року та має 
міжнародне визнання; наявність спеціалізованої ради зі захисту кандидатських та докторських дисертаційних робіт, 
що забезпечує науковцям установи подальшого розвитку та самовдосконалення; унікальне кадрове забезпечення 
ОНП, що включає визнаних професіоналів з досвідом дослідницької діяльності в галузі офтальмології які мають 
підтверджений рівень наукової і професійної активності; унікальне спеціалізоване матеріально-техничне 
забезпечення. 
Наукові дослідження проводяться у  наукових підрозділах, які входять до інфраструктури установи (9 наукових 
відділів, 7 науково-дослідних лабораторій, віварій), що дозволяє охопити та вивчити всі можливі патології органа 
зору в одній установі. Наявність поліклінічної служби, центру невідкладної офтальмологічної допомоги, лікарні на 
475 ліжок, безпрецедентно великий потік пацієнтів (щороку консультативна поліклініка нараховує більше 160 000 
візитів, а клінічні відділення надають високоспеціалізовану високотехнологічну допомогу більше ніж 15 000 
пацієнтів)  дають здобувачам можливість бачити максимально велику кількість хворих з різноманітними очними 
патологіями з усіх регіонів України та закордону. Це робить дану ОНП програму єдиною в цій галузі.

Слабкі сторони ОНП:

Наразі в установі відсутня міжнародна академічна мобільність аспірантів та практика викладання англійською 
мовою (хоча потенціал багатьох викладачів дозволяє).
Планується вдосконалення форми інформування здобувачів – розробка силабусів. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

- проведення планового моніторингу ОНП із залученням наукових працівників, професіоналів-практиків, 
роботодавців, здобувачів.
- реалізація наукового партнерства, висвітлення результатів спільних наукових досліджень з іноземними 
партнерами, представлення наукових здобутків установи на міжнародних наукових та науково-практичних 
конференціях, семінарах і виставках.
- підвищення професійного, наукового та методичного рівня наукових працівників;
- розширення застосування інтернет-ресурсів та ІТ-технологій у освітньому процесі.
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Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Пасєчнікова Наталія Володимирівна

Дата: 10.06.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Медичне право навчальна 
дисципліна

Робоча_програма_
Медичне_право_20

-21.pdf

jvckFMxTx0n/TYa4B
AWWGv0ZrQwjptqE

lYQgPbkiasU=

1) мультимедійний проектор 
Epson EB-W05;
2) інформаційне забезпечення – 
ресурси бібліотеки ОНМедУ, в 
тому числі електронні фонди
(https://library.odmu.edu.ua/catal
og/

Інтелектуальна 
власність в галузі 
охорони здоров'я  

навчальна 
дисципліна

Робоча_програма_
Iнтелектуал_на_в
ласнiст__20-21.pdf

46zh2eSXblhR76bWs
2vsX4PZMr7ffT9CZ1

5MsVXMZN0=

1) мультимедійний проектор 
Epson EB-W05;
2) інформаційне забезпечення – 
ресурси бібліотеки ОНМедУ, в 
тому числі електронні фонди
(https://library.odmu.edu.ua/catal
og/

Медична апаратура навчальна 
дисципліна

VND_und_Medichn
a-

aparatura_med.pdf

MTow+bTUr2P8ngN
LoKfoZCaBzp1S3FEq

hykTSqAATxM=

1) мультимедійний проектор 
Epson EB-W05;
2) інформаційне забезпечення – 
ресурси бібліотеки ОНМедУ, в
тому числі електронні фонди 
(https://library.odmu.edu.ua/catal
og/

Ораторська 
майстерність науковця

навчальна 
дисципліна

VND_und_Oratorsk
a-majsternist-
naukovcja.pdf

NIamKy+GVdZCBvB
psxbwBoZUTRuoNS1

9+/BpeYN0900=

1) мультимедійний проектор 
Epson EB-W05;
2) інформаційне забезпечення – 
ресурси бібліотеки ОНМедУ, в
тому числі електронні фонди 
(https://library.odmu.edu.ua/catal
og/)

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

OK9_Ukrainska-
mova-za-

profesijnim-
sprjamuvannjam.pdf

VhO3dRhm2VBRw
WE1f1PkNwckuLQh
m6E+/NwviEkAZ/k

=

1) мультимедійний проектор 
Epson EB-W05;
2) інформаційне забезпечення – 
ресурси бібліотеки ОНМедУ, в 
тому числі електронні фонди
(https://library.odmu.edu.ua/catal
og/)

Медична інформатика 
та математична 
статистика

навчальна 
дисципліна

OK8_Medichna-
informatika-ta-
matematichna-

statistika_medicina.
pdf

o1vdm69rBYHZRQz
GET8ik6UsLJscf8bP

hbGgyXWbnQc=

1) мультимедійний проектор 
Epson EB-W05;
2) інформаційне забезпечення – 
ресурси бібліотеки ОНМедУ, в 
тому числі електронні фонди
(https://library.odmu.edu.ua/catal
og/

Управління проектами 
в системі охорони 
здоров’я

навчальна 
дисципліна

OK7_Upravlinnja-
proektami-v-sistemi-

ohoroni-zdorov-
ja.pdf

DXpSHij7IDuRRSF0
EM3HfSMzS08H/Lv

nyo7zWqJVPvs=

1) мультимедійний проектор 
Epson EB-W05;
2) інформаційне забезпечення – 
ресурси бібліотеки ОНМедУ, в
тому числі електронні фонди 
(https://library.odmu.edu.ua/catal
og/)

Педагогіка вищої 
освіти

навчальна 
дисципліна

OK6_Pedagogika-
vishhoi-

osviti_medicina.pdf

M33MJZOzyWxs+nx
Ej6RaCtkmL6mbOt0

3RROADFavS94=

1) мультимедійний проектор 
Epson EB-W05;
2) інформаційне забезпечення – 
ресурси бібліотеки ОНМедУ, в
тому числі електронні фонди 
(https://library.odmu.edu.ua/catal
og/)

Особливості 
медичного перекладу

навчальна 
дисципліна

OK5_Osoblivosti-
medichnogo-

perekladu_medicina.
pdf

Ymud43DuZ8iMBDo
hUxQnT+r+ryjGnz2

LTj0Ug+iiLOQ=

1) мультимедійний проектор 
Epson EB-W05;
2) інформаційне забезпечення – 
ресурси бібліотеки ОНМедУ, в



тому числі електронні фонди 
(https://library.odmu.edu.ua/catal
og/)

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

OK4_Inozemna-
mova_medicina.pdf

EXdPKeSUYw1csYa0
xELEo2fskaItPp0gS

XivPV8GgxQ=

1) мультимедійний проектор 
Epson EB-W05;
2) інформаційне забезпечення – 
ресурси бібліотеки ОНМедУ, в
тому числі електронні фонди 
(https://library.odmu.edu.ua/catal
og/)

Професійна етика 
наукової діяльності в 
галузі охорони 
здоров’я

навчальна 
дисципліна

OK3_Profesijna-
etika-nauk.-

dijalnosti.pdf

/H2NVcQCRQWTov
Vt02fbnt7vIjvbjbL1V

hSz+zk4EIQ=

1) мультимедійний проектор 
Epson EB-W05;
2) інформаційне забезпечення – 
ресурси бібліотеки ОНМедУ, в
тому числі електронні фонди 
(https://library.odmu.edu.ua/catal
og/

Філософія та 
методологія науково-
медичного пізнання

навчальна 
дисципліна

OK1_Filosofija_ta_
metod._n.-

med._piznannja.pdf

jQVuB6rQOU2E0RP
sLWwO/gNxt13mAO

7mupnGB5tjsLQ=

1) мультимедійний проектор 
Epson EB-W05;
2) інформаційне забезпечення – 
ресурси бібліотеки ОНМедУ, в 
тому числі електронні фонди
(https://library.odmu.edu.ua/catal
og/

Функціонально-
діагностичні 
дослідження органа 
зору

навчальна 
дисципліна

function.pdf PIoMk6NDKfRdMi0
Ovx6j2f4SjHZpWvhc

gV0y1QyxAJI=

Багатофункціональна система 
електрофізіологічної 
діагностики зорового 
аналізатора RETIport 21 
Реографічний комплекс «Реоком»
Діагностична УЗ система 
«Compuscan»
Аналізатор поля зору Humphrey 
7502-i
Периметр проекційний Карл Цейс
Лампа щілинна – 2 шт.
Адаптометр АРП – 2 шт.
Офтальмоскоп ОР-2
Офтальмоскоп - 4шт.
Анамалоскоп АН-59
Периметр Гольдмана
Макулотестер – 2 шт.
Електростимулятор лікувально-
діагностичний "Фосфен КНСО-2".

Порушення рефракції 
органу зору

навчальна 
дисципліна

refraction.pdf Z3R/9pIb6hBn0VN
WXCXmXu9KOwcK
Ou8LP3N7H5lOIP4=

Щілинна лампа – 2 шт.
Рефрактометр Хартінгера– 2 
шт.
 Кольоротест
Великий безрефлексний  
офтальмоскОНП– 2 шт.
Синоптофор– 2 шт.
Ретинометр- прилад для 
дослідження ретинальної 
гостроти зору
Ретинометр  «Неinе» – 2 шт.
Ортопто-офтальмоскоп
Плеоптосиноптофор
Призменний компенсатор– 2 шт.

Вітреоретинальна 
патологія, 
діагностика, 
хірургічне лікування

навчальна 
дисципліна

vitreo.pdf vf6ghjsn/+JcbfEaqx
Y+zA0ERXZYzbtYoS

5FcA7JbkY=

Офтальмоскоп
Щілинна лампа
Операційний мікроскоп «Takagi - 
16» фірми «Nidek», Японія
Вітреотом «Accurus» фірми 
«Alcon», США
Інфрачервоний діодний лазер 
«Мілон» ( «АТ Милон», Росія)
Цангові інструменти фірми 
«Grieshaber», Швейцарія
Ширококутова безконтактна 
офтальмологічна система BIOM 
- 3, фірми «Oculus», Німеччина
комп'ютерний комплекс 
«RetiScan» (Roland Сonsult, 
Німеччина, 2009).

Травми ока. навчальна trauma.pdf RcjhBi6JkJOPWpR4 Офтальмоскоп    НБО-2            



Особливості 
посттравматичних 
процесів і методи їх 
лікування

дисципліна 0UPbVo29VvcSYGF
WE6Pd5C99Cbs=

Щілинна лампа Карл Цейс
Металлодетектор-локатор

Патологія 
кришталика, сучасні 
методи мікрохірургії 
катаракти. Глаукома, 
патогенез і сучасні 
методи лікування

навчальна 
дисципліна

cataract.pdf 2dOP54WpHicdoc4o
QELDnp/15iXoVhvh

QVJ1qw7poSs=

Офтальмоскоп
Щілинна лампа
Авторефрактометри 
комп’ютерні HRK-7000, RC-5000 
(Японія)
Система навігації Vireon Image 
Guided System (Alkon,США, 2014)

Онкологічні 
захворювання ока, 
його придатків і 
орбіти, діагностика та 
лікування

навчальна 
дисципліна

onko.pdf 5zWME/+nr5l3bXD
ZvMwZU96caeJ9Hgf

/RCPbrRZhbok=

Проектор знаків для дослідження 
гостроти зору
Фотокоагулятор, Німеччина 
Щілинна лампа, Карл Цейс
Офтальмоскоп ручний Opton – 2 
шт.
Апарат СВЧ – терапія «Луч-3» - 
2 шт.

Будова зорової 
системи людини та 
основи патологічної 
анатомії

навчальна 
дисципліна

construction.pdf DIQ6imesAFcIzZZvV
mOJcYYPSUVlAAiun

BLB9TJxV5E=

Електронний мікроскоп ПЕМ 
100-01 (Україна, 2008)
Термостат ТС-80-М-2
Мікротом МБІ-2
Мікротом МБІ-15
Мікротом люмінесцентний
Мікротом Labove
Мікротом Jenamed
LKBUltratome

Запальні і дистрофічні 
захворювання ока

навчальна 
дисципліна

uveits.pdf KAnlzhbptt07OyL/lu
4RFXwa8W9WOIeB

2wWywNvR2LU=

Офтальмоскоп
Щілинна лампа
Проектор знаків

Патологія рогівки ока, 
сучасні методи 
діагностики, 
консервативного та 
хірургічного 
лікування

навчальна 
дисципліна

cornea.pdf hroLumIpHoLw8ZF
LJxqLU5BjkkwJEoC

7kG27I9O8QQs=

Офтальмоскоп
Щілинна лампа
Конфокальний мікроскоп
(Японія, 2011)

Вікова дегенерація 
макули, сучасні 
методи лікування

навчальна 
дисципліна

macula.pdf bfbBNPCQEC6I5Th
m+UA21XuaojzM4L
xauDPxawebUBk=

Лазерний стимулятор АТП-1 
«Дельта»
Офтальмологічний лазер – СМ-4
Щілинні лампи – 5 шт.
Optopol – ОКТ
Q-LAS LASAER
Alcon purepoint – 532
Supra – 577V

Патогенез, 
класифікації, клініка, 
медикаментозне і 
хірургічне лікування 
опіків очей і їх 
наслідків

навчальна 
дисципліна

burns.pdf dEhzWfjd5xG0J5icJ
E2Chm3xKS9dFa4V

D+3SFapESy0=

Щілинна лампа
Індикатор ВОТ
Тонограф Glan-Test-60

Діабетичні ураження 
ока. Сучасні методи 
лікування діабетичної 
патології ока

навчальна 
дисципліна

diabet.pdf tXv5nCVNWX7vhNV
aJ31EfmlxtVgrVzmr

Quc49ku9yr0=

Лазерний стимулятор АТП-1 
«Дельта»
Офтальмологічний лазер – СМ-4
Щілинні лампи – 5 шт.
Optopol – ОКТ
Q-LAS LASAER
Alcon purepoint – 532
Supra – 577V

Лазерні технології 
лікування 
захворювань ока

навчальна 
дисципліна

laser.pdf 9MAlmx0oWEIa18F
mcTjjuAEaNBVDBW

1Ey+gWhZDv/6o=

Лазерний стимулятор АТП-1 
«Дельта»
Офтальмологічний лазер – СМ-4
Щілинні лампи – 5 шт.
Optopol – ОКТ
Q-LAS LASAER
Alcon purepoint – 532
Supra – 577V

Сенсорні та окорухові 
порушення, розлад 
бінокулярного зору, 
сучасні методи 

навчальна 
дисципліна

binocul.pdf K0diQbxIS1BkwPTld
TykGPvkFu37nuPYO

loGSFcJO+4=

Апарат Рота з таблицями І.А. і 
Ю.І. Вязовських для перевірки 
гостроти зору для далини – 6 
шт.



лікування Авторефрактометр – 1 шт.
Набір  окулярних скелець для 
підбору окулярів – 3 шт.
Окулярні оправи – 5 шт.
Синоптофор – 2 шт.
Кольоротест -  3 шт. 
Великий безрефлексний 
офтальмоскоп – 1 шт.
Щілинна лампа – 2 шт.
Електроофтальмоскоп – 2 шт.
Скіаскопічні лінійки - 2 шт.
Великий безрефлексний 
офтальмоскоп – 1 шт.
Синоптофор- 2 шт.
Макулостимулятор (КЕМ) – 2 
шт.
Макулотестер – 1 шт. 
Бівізотренер – 2 шт.
Бінариметр – 1 шт.
Апарат «Фіалка» - 1 шт. 
Мускултренер – 1 шт. 
Амбліотренер – 1 шт.
Акомодаційні лінійки для 
розвитку резервів акомодації – 4 
шт.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

39723 Зборовська 
Олександра 
Володимирів
на

Завідувач 
відділення
м, Основне 
місце 
роботи

Відділення 
запальних 

захворювань 
ока

Диплом 
доктора наук 

ДД 001712, 
виданий 

01.03.2013, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 025311, 

виданий 
16.09.2004

9 Запальні і 
дистрофічні 
захворювання 
ока

Освіта – 
Національний 
медичний університет 
ім. О.О. Богомольця. 
1996 р., «Лікувальна 
справа».
Кандидат медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, 
«Ефективність нового 
методу діагностики та 
лазерного лікування 
хворих на 
центральний 
хоріоретинит»,  
2004р.

Доктор медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 - 
офтальмологія, 
«Експериментально-
клінічне 
обґрунтування та 
ефективність 
антимікробної фото- 
динамічної терапії у 
хворих тяжкими 
кератитами та 
ендофтальмітами», 
2012р.

Підвищення 
кваліфікації: - 
Вища категорія зі 
спеціальності 
«офтальмологія» - 



атестація в 
атестаційній комісії 
НАМН України, 
05.01.2015 р.

Основні публікації (за 
відповідністю 
дисципліни):
1. Зборовская А.В. 
Заболеваемость глаз у 
больных с 
туберкулезом легких и 
ВИЧ- инфекцией / 
А.В. Зборовская, Н.В. 
Коновалова, Т.С. 
Пилькевич, А.Э. 
Дорохова, Л.А. 
Юрченко // 
Офтальмол. журн.– 
2016.– № 6.– С. 29–31.
2. Зборовская А.В. 
Применение 
биологической 
терапии в лечении 
увеитов. Современные 
тенденции / А.В. 
Зборовская, Дорохова 
А.Э. // 
Офтальмологический 
журнал. – 2017. – №5., 
С. 60–65.
3. Korol A. Intravitreal 
aflibercept for choroidal 
neovascularization 
associated with 
chorioretinitis: a pilot 
study / A. Korol, T. 
Kustryn, O. Zborovska, 
O. Dorokhova, N. 
Pasyechnikova // 
Clinical ophthalmology. 
– 2017. – V. 11. – Р. 
1567–1568.
4. Асмолова А.А. 
Верхнечелюстной 
постимплантационны
й синдром: 
офтальмологический 
аспект / А.А. 
Асмолова, А.В. 
Зборовская, А.Э. 
Дорохова, А.В. 
Пасечник // 
Офтальмологический 
журнал. – 2018. – №6. 
– С. 40–43.
5. Бойчук И.М. 
Особенности 
движений глаз при 
возможном наличии 
посттравматического 
стресового 
расстройства (ПТСР) 
(у лиц проживающих 
на территории 
проведения АТО) / 
И.М. Бойчук, А.В. 
Зборовская, А.Э. 
Дорохова // 
Офтальмологический 
журнал. – 2019. – №1. 
– С. 52 – 55.
6. Dorokhova O., 
Zborovska O., Meng 
Guanjun Changes in 
temperature of the 
ocular surface in the 
projection of the ciliary 
body in the early stages 
of induced non-
infectious uveitis in 



rabbits J.ophthalmol.
(Ukraine).2020;3:47-
52. 
http://doi.org/10.31288
/oftalmolzh202034752
7. Zborovska, O.V., 
Pilkevich, T.S., 
Kuryltsiv, N.B., 
Samoluk, N.A. 
Proliferative diabetic 
retinopathy in 
unsuspected diabetes 
mellitus: a case report 
J.ophthalmol.
(Ukraine).2019;2:67-
69. 
http://doi.org/10.31288
/oftalmolzh201926769
8. Zborovska O. The 
Technology of Objective 
Diagnosis, Treatment 
and Prevention of PTSD 
in Members of the 
Armed Forces under 
Conditions of Hybrid 
War / O. Zborovska, I. 
Boichuk, V. Naumenko, 
O. Dorokhova // 
International Journal of 
Research and 
Innovation in Applied 
Science - IJRIAS. – 
2019. – V 4. – Р. 7–11. 
URL: 
https://www.rsisinterna
tional.org/journals/ijria
s/DigitalLibrary/Vol.4&
Issue1/07-11.pdf 
9. Zborovska O. The 
Objectivization of the 
Complex PTSD 
Diagnostic by 
Identifying 
Ophthalmological 
Biomarkers / O. 
Zborovska, I. Boichuk, 
V. Naumenko, O. 
Dorokhova // 
International Journal of 
Research and 
Innovation in Applied 
Science -IJRIAS. – 
2019. – V 4. – Р. 68–71. 
URL: 
https://www.rsisinterna
tional.org/journals/ijria
s/DigitalLibrary/Vol.4&
Issue2/68-71.pdf
10.Бойчук И.М. 
Особенности 
движений глаз при 
возможном наличии 
посттравматического 
стресового 
расстройства (ПТСР) 
(у лиц проживающих 
на территории 
проведения АТО) / 
И.М. Бойчук, А.В. 
Зборовская, А.Э. 
Дорохова // 
Офтальмологический 
журнал. – 2019. – №1. 
– С. 52 – 55.
11.Danyk Y. Technology 
for detection and 
prevention of 
consequences of hybrid 
war syndrome / Y. 
Danyk, O. Zborovska, 
V. Naumenko, O. 



Dorokhova, O. Lashin 
// Fundamental and 
Applied Researches in 
Practice of Leading 
Scientific Schools. – 
2019. – V 31(1). – Р. 
35–43. 
https://doi.org/https://
doi.org/10.33531/farpls
s.2019.1.08
12.Zborovska O. The 
Technology of Objective 
Diagnosis, Treatment 
and Prevention of PTSD 
in Members of the 
Armed Forces under 
Conditions of Hybrid 
War / O. Zborovska, I. 
Boichuk, V. Naumenko, 
O. Dorokhova // 
International Journal of 
Research and 
Innovation in Applied 
Science - IJRIAS. – 
2019. – V 4. – Р. 7–11. 
URL: 
https://www.rsisinterna
tional.org/journals/ijria
s/DigitalLibrary/Vol.4&
Issue1/07-11.pdf

Монографії:
1. Фундаментальные 
аспекты развития и 
лечения 
диабетической 
ретинопатии: 
монография / Э.В. 
Мальцев, А.В. 
Зборовская, А.Э. 
Дорохова – Одесса: 
Астропринт, 2018. -
220 с.: ил.
Н.В. Пасечникова, 
А.В. 2. Зборовская, 
Т.А. Яковенко 
Инфекционные 
задние увеиты. 
Монография. 
Четверта хвиля. Київ, 
2006. - 48 с.
1. Патент № 112120 
МПК  (2016.01) A61F 
9/00 Спосіб 
одночасного 
моделювання 
аутоімунного  увеїту 
різного ступеня 
тяжкості  
2. Патент № 84221 
МПК (2013.01):A61B 
3/00, A61B 10/00.
Спосіб лікування 
екзогенного 
стафілококового 
ендофтальміту
3. Патент № 86083 
МПК (2013.01):A61B 
5/00
Спосіб визначення 
виду діабетичного 
макулярного набряку 
у хворих на цукровий 
діабет іі типу.

 Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:



Підготувала 4 
кандидатів медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 – 
офтальмологія.
Кандидатські:
1.Прейс Н.І. 
«Оптимізація 
диференційної 
діагностики та 
лікування дифузного 
та ускладненого 
діабетичного набряку 
макули», 2014р.
2.Курильців Н.Б. 
« Ефективність нового 
методу бактеріального 
ендофтальміту 
(експериментальне 
дослідження),2014р.
3. Дорохова О.Е. 
«Особливості проявів і 
ступінь вираженості  
нейродегеративних 
змін сітківки при 
різних моделях 
цукрового діабету», 
2015р.
4.Чорнобай М.О. 
«Ефективність фото 
динамічної терапії в 
лікуванні 
бактеріальних 
кератитів  з 
врахуванням змін 
кислотно-лужного 
балансу слізної 
плівки», 2015р.
Вчений секретар 
спецради      Д 
41.556.0101 із захисту 
кандидатських і 
докторських 
дисертацій із 
спеціальності 
«офтальмологія» в ДУ 
«Інститут очних 
хвороб і тканинної 
терапії ім. В.П. 
Філатова НАМН 
України».
Членкіня  редакційної 
ради журналу 
«Офтальмологічний 
журнал». Входить до 
складу правління ГО 
"Товариство 
офтальмологів 
України". Членкіня 
Європейського 
товариства фахівців з 
сітківки «Євроретіна».

Державні нагороди: 
Державна премія 
України в галузі науки 
і техники (2020).

90044 Бушуєва 
Наталія 
Миколаївна

Старший 
науковий 
співробітни
к, Основне 
місце 
роботи

Лабораторія 
розладу 

бінокулярного 
зору

Диплом 
доктора наук 

ДH 001711, 
виданий 

22.06.1995, 
Диплом 

кандидата наук 
MД 007846, 

виданий 
18.07.1979, 

Атестат 
старшого 
наукового 

42 Сенсорні та 
окорухові 
порушення, 
розлад 
бінокулярного 
зору, сучасні 
методи 
лікування

Освіта – Таджикський 
державний медичний 
інститут,1965р. за 
спеціальністю 
«лікувальна справа».

Кандидат медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, 
«Застосування 
ціанокрилат клеїв при 
пошкодженнях 



співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
066099, 
виданий 

03.10.1990

рогівкової оболочки і 
склери»,1979р.

Доктор медичних 
наук зі спціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, «Критерії 
прогресуючої 
короткозорості у дітей 
і підлітків та 
хірургічні методи 
лікування з 
використанням 
біоінертного 
синтетичного 
матеріалу»,1995р.

Підвищення 
кваліфікації:
Вища категорія зі 
спеціальності 
«Офтальмологія» - 
атестація в 
атестаційній комісії 
НАМН України, 
02.01.2018 р.

Основні публікації (за 
відповідністю 
дисципліни):
1. Bushuyeva N. 
Accommodative 
convergence pupillary 
eye system and 
psychological status of 
healthy school aged 
children / N. 
Bushuyeva, N. 
Pasechnikova, D. 
Shakir, O. Ushan // 
Acta Ophthalmologica, 
Volume 96, Issue S261, 
December 2018  
Version of Record 
online : 12 Dec 2018, 
DOI: 
10.1111/aos.13972_56
2. Bushuyeva N. 
Comparing outcomes of 
treatments with 
ETRANS-based 
electrical stimulation 
versus electrical 
phosphene stimulation 
in patients with 
accommodative 
dysfunction / Shakir 
Dukhayer, Bushuyeva,  
Ponomarchuk, N.I. 
Khramenko // 
J.ophthalmol. 
(Ukraine).2018;1:31-35. 
DOI: 
10.31288/oftalmolzh201
813135.
3. Bushuyeva N. 
Comparative analysis of 
the morphometric 
parameters of the 
macular area of the 
retina in patients with 
refractive, axial, mixed 
and combined tipes of 
myopia / N. Bushuyeva, 
O. Maliieva. // Acta 
Ophthalmologica, 
Volume 94, Issue S256, 
October 2016, Version 
of Record online : 14 
SEP 2016, DOI: 
10.1111/j.1755-



3768.2016.0296
4. Dukhayer S., 
Bushuieva N.M., 
Slobodianyk S.B Pupil 
response to 
accommodation and 
convergence in children 
and adolescents with 
accommodative 
disorders. // 
Oftalmologicheskii 
Zhurnal (5),2020.- с. 
21-28.

Участь у 
конференціях:
1. Приймала участь у 
симпозіумі «Актуальні 
питання дитячої 
офтальмології», який 
проходив 17.02.2017 р. 
у м. Дніпро.
2. Бойчук І.М., 
Бушуєва Н.М., Алуі 
Тарак. Метод 
«визначення фігурі на 
фоні» та здатність 
зорово сприйняттів у 
дітей з аметропією та 
амбліопією. // 
«Рефракційній пленер 
2019» науково-
практична 
конференція з 
міжнародною участю 
17-19 жовтня - Київ, 
2019. - С. 15-17 
3. Бушуєва Н. М., 
Сенякина А.С., 
Слободяник С.Б., 
Духаєр Шакір. 
Особливості зіничної 
реакції при акомодації 
у здорових дітей з 
різним типом балансу 
вегетативної нервової 
системи // 
Всеукраінська 
науково-практична 
конференція 
офтальмологів 
«Актуальні питання 
офтальмології» 9-10 
жовтня2019 Івано-
Франківськ. - С.20 
4. Бушуєва Н.М., 
Бойчук І.М., Алуі 
Тарак. Метод 
«визначення фігури 
на фоні » та здатність 
зорового сприйняття у 
дітей з аметропією та 
амбліопією. // 
«Рефракційний 
пленер 2019» науково-
практична 
конференція з 
міжнародною участю 
17-19 жовтня – Київ, 
2019. – С. 15-17 67. 
5. Бушуєва Н.М., 
Гузун О.В., Храменко 
Н.І., Духаер Ш. 
Дінаміка 
функціональних 
показників зорового 
аналізатора при 
лікуванні студентів з 
аккомодатівной 
астенопії // Матеріали 



науково-практ. конф. 
з міжнародною 
участю «Філатовські 
читання 2019» 23-24 
травня 2019. Одеса. - 
С.209-201. 
6. Бушуєва Н.М., 
Сенякина А.С., 
Слободяник С.Б., 
Духаєр Шакір 
Значения показників 
зіниць при акомодації 
у здорових дітей з 
різним типом балансу 
вегетативної нервової 
системи 
«Рефракційний 
пленер-2019». 17-19 
жовтня, м. Київ. С. 22-
24
7. Бушуєва Н.М., 
Храменко Н.І., 
Слободяник С.Б., 
Духаер Шакір 
Визначення 
вегетативної 
іннервації та вибір 
відповідного способу 
лікування у дітей з 
порушенням 
акомодації 
використовуючи 
пупілографію // 
Матеріали науково-
практ. конф. з 
міжнародною участю 
«Філатовські читання 
2019»23-24 травня 
2019. Одеса. – С.201-
202
8. Гузун О.В., 
Храменко Н.І., 
Бушуєва М.М., Духаер 
Ш. Динаміка 
функціональних 
показників зорового 
аналізатора при 
лікуванні студентів з 
аккомодатівной 
астенопії // Матеріали 
науково-практичної 
конференции з 
міжнародною участю 
"Філатовські читання-
2019", 23-24 травня 
2019 р, Одеса - С.200-
201.
9. Бушуєва Н. М. 
Показання до 
використання 
Цикломеду 1% і 
Іріфрін 2,5% у хворих 
з порушенням 
аккмодаціі / Шакір 
Духайр // Збірник 
праць VІІ науково-
практичної. конф. 
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15 Педагогіка 
вищої освіти

Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.30 Ліцензійних 
умов:
30.1
1. Опря Є.В. 
Особливості 
клінічного 
оформлення 
шизофренії з 
коморбідними 
соматичними 
розладами / Є.В. Опря 



доктора наук 
ДД 009645, 

виданий 
26.02.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 060585, 
виданий 

01.07.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039930, 
виданий 

23.09.2014

// Медичні 
перспективи. – 2018. – 
Том XXIII. – № 2. – С. 
138-143 (Web of 
Science). 
2. Опря Є.В. Клініко-
діагностичні ознаки-
маркери шизофренії, 
що поєднана з 
хронічною 
соматичною 
патологією / Є.В. 
Опря // Медичні 
перспективи. – 2018. – 
2018 Том XXIII. – № 
3. –  С. 46-52. (Web of 
science)
30.2
1. Опря Є.В. 
Особливості клініко-
психопатологічної 
структури шизофренії 
при її поєднанні з 
серцево-судинними 
захворюваннями / 
Є.В. Опря// 
Український вісник 
психоневрології. – 
2018. – Т. 26, вип. 1 
(94). – С. 88-92.
2. Опря Є.В. 
Особливості інсайту 
психічної хвороби у 
хворих із 
шизофренією 
такоморбідними 
соматичними 
розладами / Є.В. Опря 
// Медична 
психологія. – 2018. – 
Т. 13, № 3 (51). – С.72-
76.
3. Опря Є.В. 
Психопатологія 
емоційної сфери у 
хворих на 
шизофренію з 
соматичними 
захворюваннями / 
Є.В. Опря // 
Український вісник 
психоневрології. – 
2018. – Т. 26, вип. 2 
(95). – С. 82-95.
5. Опря Є.В. 
Порушення відчуттів, 
сприйняття та емоції в 
структурі шизофренії 
при її поєднанні з 
серцево-судинними 
розладами / Є.В. Опря 
// Одеський медичний 
журнал. – 2018. – №5 
(169). – С. 37-43.
6. Опря Є.В. 
Специфіка розладів 
сприйняття та емоцій 
у хворих на 
шизофренію з 
цукровим діабетом 2 
типу / Є.В. Опря // 
Досягнення біології та 
медицини. – 2018. – 
№ 2 (32). – С. 26-30. 
30.6 Проведення 
занять з психіатрії та 
медичної психології 
на англійській мові 
понад 50 год на рік.
30.8 Відповідальний 
виконавець науково-



дослідної теми 
кафедри «Проблема 
коморбідності в 
психіатрії (клініко-
психопатологічна 
характеристика, 
особливості перебігу, 
прогностичні 
фактори, принципи 
терапії)» (2017-2022 
рр., № держ. 
реєстрації 
0117U007491)
30.10 Відповідальний 
за роботу з інтернами 
на кафедрі психіатрії, 
наркології та 
психології
30.15
1. Опря Є.В. 
Комплексна 
реабілітація хворих на 
шизофренію, 
поєднану з цукровим 
діабетом 2-го типу 
(стратегія, принципи, 
завдання та методи 
терапії) / Є.В. Опря // 
Медична психологія. 
– 2019. – Т. 14, № 1 
(53). – С. 58-62.
2. Опря Є.В. Основні  
напрямки 
комплексної 
реабілітація хворих на 
шизофренію з 
ожирінням / Є.В. 
Опря // Український 
вісник 
психоневрології. – 
2019. – Т. 27, вип. 1 
(98). – С. 62-64.
3. Опря Є.В. 
Особливості 
репрезентації 
психічних та 
соматичних розладів у 
свідомості хворих на 
шизофренію з 
серцево-судинними 
захворюваннями / 
Є.В. Опря // Медична 
психологія. – 2018. – 
Т. 13, № 4 (52). – С. 38-
41.
4. Опря Є.В. 
Соціально-
адаптаційний 
потенціал хворих на 
шизофренію з 
серцево-судинними 
розладами / Є.В. Опря 
//Український вісник 
психоневрології. – 
2018. – Т. 26, вип. 4 
(97). – С. 76-79.
5. Опря Є.В. Якість 
життя та соціальне 
функціонування 
хворих на 
шизофренію з 
супутньою 
соматичною 
патологією / Є.В. 
Опря // 
Експериментальна і 
клінічна медицина. – 
2018. – № 4 (81). – С. 
45-52.
6. Опря Є.В. 
Особливості 



усвідомлення 
психічної та 
соматичної хвороби у 
хворих на 
шизофренію з 
цукровим діабетом / 
Є.В. Опря, М.М. 
Пустовойт// Архів 
психіатрії. – 2018. – Т. 
24, № 4 (95). – С. 197-
201.
30.16 Член Асоціації 
психіатрів України
30.17 Стаж роботи за 
спеціальністю – 17 
років 

290341 Фальковськи
й Андрій 
Олександров
ич

старший 
викладач 
закладу 
вищої 
освіти, 
Сумісництв
о

Кафедра 
соціальної 
медицини, 

громадського 
здоров`я та 
медичного 

права 

Диплом 
спеціаліста, 

Одеська 
національна 

юридична 
академія, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 065515, 
виданий 

22.04.2011, 
Атестат 

доцента AД 
004751, 
виданий 

14.05.2020

2 Медичне право Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection: 
1.Falkovskiy A. 
Formation of the 
modern concept of 
Europe in the context of 
social neo-
institutionalism / A. 
Falkovskiy, O. Dzhezhik 
// Baltic Journal of 
Economic Studies. –
Riga, 2019. - Vol 5 
(2019), No 4. – P.221-
226. (включено до 
наукометричних баз 
даних). 
Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Фальковський А. 
Захист права 
власності на культурні 
цінності у практиці 
Європейського Суду з 
прав людини /А. 
Фальковський, М. 
Майстренко // 
Прикарпатський 
юридичний вісник. – 
2016. – №12. – С. 124-
132.
2.Фальковський А.О. 
Застосування судами 
України рішень 
Європейського Суду з 
прав людини при 
розгляді земельних 
спорів /А. 
Фальковський, М. 
Майстренко // Право 
України. – 2016. – 
№6(15). – С. 195-199. 
3.Фальковський А.О. 
Особливості 
підтримання 
державного 
обвинувачення в суді 
при введенні режиму 
надзвичайного стану / 
Організація діяльності 
прокурора у 
надзвичайних 



ситуаціях: наук.-прак. 
посіб./ [кол.авт.]. – К.: 
Національна академія 
прокуратури України, 
2016. – 344 с. – 
(Підрозділ 2.3.). 
4.Фальковський А.О. 
Запровадження 
інституту присяжних у 
цивільному 
судочинстві як 
складова судової 
реформи в Україні /  
А. Фальковський, М. 
Майстренко // 
Правова держава. – 
2017. – №26. – С. 113-
119.(Доля 
Фальковського А.О. – 
50%).
5.Фальковський А. 
Досвід створення та 
функціонування 
спеціального 
антикорупційного 
правоохоронного 
органу в державі 
Ізраїль / А. 
Фальковський // Lex 
portus: Юридичний 
науковий журнал. – 
Вип. №4(18). – Одеса, 
2019 – С.  83-92. 
(фахове видання) 
6.Фальковський А. 
Митний пост-аудит, 
як інструмент 
пришвидшення 
міжнародного 
товарообігу та 
переходу до якісно 
нової концепції 
партнерських 
відносин "митниця – 
суб’єкти ЗЕД / 
А.Фальковський, Д. 
Єршов // Lex portus: 
Юридичний науковий 
журнал.- Вип. № 4. – 
Одеса, 2019. – С. 73-
89. (фахове видання)
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1.Фальковський А.О. 
Особливості 
кримінального 
провадження судом 
присяжних // Участь 
присяжних у 
цивільному процесі // 
Н.Колісніченко, К. 
Ровинська., А. 
Фальковський / 
посібник «Настільна 
книга присяжного». 
Інформаційно-
довідкове видання 
Асоціації дослідників 
державного 
управління в рамках 
проекту за підтримки 
Фонду сприяння 
демократії  
Посольства США в 
Україні: вид-во ООО 
«Хоббит плюс». – 
Одеса, 2018. 324 с. 
С.16-25, 26-31.



Участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії:
-2017-2018рр., 
викладач-тренер на 
семінарі-тренінгу для 
керівників апаратів 
судів та суддів-
присяжних за 
підтримки Фонду 
сприяння демократії 
Посольства США в 
Україні, проект 
«Підвищення 
спроможності 
інституту присяжних 
на регіональному 
рівні через освітні 
програми та 
моніторингові 
інструменти», 
міжнародний проект 
SUP30017GR0199, 
сертифікат
-участь у тренінгу для 
тренерів курсу для 
кандидатів на посаду 
судді за темою 
«Судочинство у 
справах про 
адміністративні 
правопорушення», 
організованному 
Національною 
школою суддів 
спільно з українсько-
канадським проектом 
«Підтримка судових 
реформ», сертифікат 
№ 090135 від 22 
грудня 2017 року.
-участь у семінарах-
тренінгах за темами 
«Судова етика», 
«Антикорупційне 
законодавство» для 
керівників апаратів 
судів за підтримки 
Фонду сприяння 
демократії Посольства 
США в Україні. Одеса, 
травень-червень 
2019р. Доповіді. 
Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік
Одеський 
національний 
медичний 
університет, дисц 
«Медичне право» 
(англ мовою). 2019-
2020 н.р. (Справка 
про навч навант. 
викл. Фальковського 
А.О.)
Наявність не менше 
п’яти авторських 
свідоцтв та/або 
патентів загальною 
кількістю два 
досягнення:



-Комплекс 
аналітичних 
матеріалів щодо 
розвитку інституту 
присяжних в Україні: 
свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №176524 від 
14.08.2018р.
- Комплекс 
методичних 
матеріалів щодо 
розвитку інституту 
присяжних в Україні: 
свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №80655 від 
01.08.2018р.
Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1.Фальковський А.О. 
Особливості 
кримінального 
провадження судом 
присяжних. Участь 
присяжних у 
цивільному процесі // 
Н.Колісніченко, К. 
Ровинська., А. 
Фальковський / 
посібник «Настільна 
книга присяжного». 
Інформаційно-
довідкове видання 
Асоціації дослідників 
державного 
управління в рамках 
проекту за підтримки 
Фонду сприяння 
демократії  
Посольства США в 
Україні: вид-во ООО 
«Хоббит плюс». – 
Одеса, 2018. 324 с. 
С.16-25, 26-31.
2.Фальковський А.О. 
Публічне та приватне 
право / Фальковський 
А.О., Бойчук А.Ю. / 
Методичні вказівки та 
рекомендації до 
вивчення дисципліни  
для  здобувачів вищої 
освіти  за освітнім 
рівнем перший 
(бакалаврський) зі 
спеціальностей 
«Менеджмент» та 
«Публічне управління 
і адміністрування». 
ОРІДУ, 2020. ЕП
Доповіді на наук.- 
практ. конференціях, 
семінарах, тренінгах:
1.Фальковський А.О. 
Застосування 
Конвенції про захист 
прав людини і 



основоположних 
свобод та практики 
Європейського суду з 
прав людини при 
судовому розгляді 
кримінальних 
проваджень та справ 
про адміністративні 
правопорушення // 
Тренінг для тренерів 
Національної школи 
суддів у співпраці з 
міжнародним 
проектом ОБСЄ 
«Гарантування 
дотримання прав 
людини при 
здійсненні 
правосуддя». Київ. 7-8 
вересня 2017р. 
Доповідь.
2.Фальковський А.О. 
Правове регулювання 
доступу до публічної 
інформації // 
Семінарі-тренінг для 
керівників апаратів 
місцевих та 
апеляційних судів. 
Одеса.           21 
вересня 2017р. 
Доповідь.
3.Особливості 
кримінального 
провадження за 
участю присяжних  / 
Семінар-тренінг для 
керівників апаратів 
судів за підтримки 
Фонду сприяння 
демократії Посольства 
США в Україні. Одеса, 
ОРІДУ НАДУ. 29 
листопада 2017р. 
Доповідь.
4.Фальковський А.О. 
Особливості 
цивільного 
провадження за 
участю прияжних /  
Семінар-тренінг для 
керівників апаратів 
судів за підтримки 
Фонду сприяння 
демократії Посольства 
США в Україні. Одеса, 
ОРІДУ НАДУ. 29 
листопада 2017р. 
Доповідь.
5.Фальковський А.О. 
Судова етика/ 
Семінари-тренінги 
для керівників 
апаратів судів за 
підтримки Фонду 
сприяння демократії 
Посольства США в 
Україні. Одеса, 
травень 2019р. 
Доповіді.
6.Фальковський А.О. 
Антикорупційне 
законодавство / 
Семінари-тренінги 
для керівників 
апаратів судів за 
підтримки Фонду 
сприяння демократії 
Посольства США в 
Україні. Одеса, 
червень 2019р. 



Доповіді.
7.Фальковський А.О. 
Решение 
Европейского суда по 
правам человека и 
кризис либеральной 
демократии: 
проблемы и 
противоречия / 
Protection of Human 
Rights in the time of 
Crisis of Liberal 
Democracy: XI 
International 
Conference, 15-16 April 
2019, Warsaw.
8.Фальковський А.О. 
Антикорупційне 
законодавство 
України та 
запобігання 
корупційним діянням 
в органах 
Національної поліції. 
Тренінги для 
працівників 
Приморського РВ 
ОМУ Національної 
поліції України в 
Одеській області. – 
Одеса, жовтень-
листопад 2019р.

Організація та участь 
у телевізійних 
програмах, ток-шоу з 
експертними 
оцінками, 
коментарами з 
правової тематики, 
актуальних питань 
діяльності органів 
публічної влади на 
телеканалах Одеси та 
України, щорічно не 
менше 12-15 
телепередач
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю; 
Колегія  адвокатів 
Одеської області. 
(Посвідчення № 2343, 
вид.18.09.2012) 
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
Досвід роботи у якості 
викладача дисциплін 
у галузі права вищіх 
навчальних закладів  
– 21 рік;
досвід  роботи 
адвокатом з 2012 року
Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій: 2016 -
2018рр. - тренер-
розробник 
навчальних курсів для 
підготовки кандидатів 
на посади суддів 
Національної школи 
суддів України. 
Сертифікат, виданий 
Національною 
школою суддів 
України



116204 Бірюков 
Віктор 
Сергійович

доцент, 
Суміщення

Кафедра 
соціальної 
медицини, 

громадського 
здоров`я та 
медичного 

права 

Диплом 
спеціаліста, 

Мінський 
державний 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1973, 
спеціальність:  

педіатрія, 
Диплом 

кандидата наук 
MД 020235, 

виданий 
03.10.1984, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

011038, 
виданий 

15.12.2005

19 Інтелектуальна 
власність в 
галузі охорони 
здоров'я  

Відповідність 
кваліфікації згідно п.3 
0 Ліцензійних умов: 
30.2 1. Biryukov V.S. 
Actual questions of the 
audi t of the 
effectiveness o f the 
primary health carere 
form. Актуальні 
проблеми 
транспортної м 
едицини / V.S. 
Biryukov, N.S. Ba d i u 
k / / Actual problems of 
transport medicine. - 2 
0 18. – N 2 ( 52 ). – P. 
136-148. ISSN 1818- 
9385 DOI 
http://dx.doi.org/10.5 2 
8 1 / z enodo .13197412. 
Biryukov V.S. Au d i t of 
risk-management 
methods in respect of 
their acceptance of 
analysis medical 
activity / V.S. Biryukov 
// Journal of 
Education, Health and 
Sport. – 2017. – N 7(2). 
– P. 625-635. eISSN 
2391-8306. DOI 
http://dx.doi.org/10.52 
81/zenodo.831674 3. 
Biryukov V. S. Risk 
management as 
innovative method of 
management in medical 
institutions / Viktor S. 
Biryukov // Одеський 
медичний журнал. - 
2017. - №1 (159). – С. 
55–62. ISSN 2226- 
2008 4. Гоженко А.И. 
К вопросу внедрения 
систем менеджмента 
качества в 
деятельность 
медицинских 
учреждений /А.И. 
Гоженко, В.С. 
Бирюков // Наука і 
практика _ 
Міжвідомчий 
медичний журнал. - 
2016. - №1-2 (7-8). – 
С.151-161. 5. Бирюков 
В.С. К вопросу 
создания 
независимого аудита 
системы медицинской 
помощи на основе 
врачебного 
самоуправления / В.С. 
Бирюков // Вісник 
морської медицини. - 
2017. - C. 11-18. 6. 
Аряев Н.Л. 
«Ауксологические 
аспекты дефицита 
роста у детей 
Одесской области по 
данным 
геоэндемического 
анализа». / Н.Л. 
Аряев, В.С. Бирюков, 
Л.И. Сеньковская // 
Современная 
педиатрия. – 2019. – 
№ 2 (98). – C. 23-30. 
30.3 1) Жогно Ю. П., 



Бірюков В. С. Оцінка 
потреб населення 
Одеської області в 
паліативній допомозі 
[Аналітична довідка 
за результатами 
дослидження] / 
Ю.П.Жогно, В.С. 
Бірюков. – Одеса: ТОВ 
«ІНВАЦ» - 2017. – 112 
с. 
https://www.slideshare.
net/YuriZhogno/2017- 
76855334 2) Бирюков 
В. С. Системы 
менеджмента качества 
и аудит в учреждениях 
здравоохранении 
теория и практика 
индустриализации 
медицинской 
деятельности / В. С. 
Бирюков. — К. : Освіта 
України, 2017. — 334 с. 
http://zsmublog.blogsp 
ot.com/2017/04/b.html 
30.5 Участь в якості 
експерта в галузі 
педіатрії і члена 
громадської 
неурядової 
благодійної 
організації «Элеос», 
бере участь в 2-х 
річної програми (2020 
- 2021 рр.) «Створення 
та лобіювання нових 
сервісів паліативної 
допомоги та догляду 
для важкохворих 
пацієнтів дитячого 
віку Одещини» в 
рамках проекту 
«Элеос» за підтримки 
Європейського Союзу 
(Договір № EIНDR 
2017/391-821-4 вiд 
25.02.2020); участь у 
проведенні проекту 
«Адвокація інтересів 
хворих з паліативним 
статусом в Одеській 
області (Проект № 
50756)» за 
підтримкою 
Міжнародного Фонду 
«Відродження» в 
межах проекту ГО 
«ЕЛЕОС». 2017 р. 30.7 
Учасник експертної 
групи МОЗ 
[sag_experts2] з 
реформування 
охорони здоров'я в 
2015-2016 рр. 30.10 
Керівник ініціативної 
групи та координатор 
проекту розробки та 
впровадження 
системи управління 
якістю за стандартом 
ISO 9001 в ОНМедУ 
30.13 1. В.М. 
Запорожан В.С. 
Бірюков, Л.Є. Капліна. 
Безпека 
життєдіяльності; 
основи біоетики та 
біобезпеки. Примірна 
програма навчальної 
дисципліни 



підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
освіти. Кваліфікації 
освітньої «Магістр 
стоматології», 
кваліфікації 
професійної 
«Лікарстоматолог». 
Галузі знань 22 
«Охорона здоров’я», 
спеціальності 221 
«Стоматологія». Київ: 
МОЗ України, 2017 р. 
– 51 с. 2. В.М. 
Запорожан В.С. 
Бірюков, Л.Є. Капліна. 
Безпека 
життєдіяльності; 
основи біоетики та 
біобезпеки. Примірна 
програма навчальної 
дисципліни 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
освіти. Кваліфікації 
освітньої «Магістр 
фармації». Галузі 
знань 22 «Охорона 
здоров’я», 
спеціальності 226 
«Фармація». Київ: 
МОЗ України, 2017 р. 
– 51 с. 3. В.М. 
Запорожан В.С. 
Бірюков, Л.Є. Капліна. 
Безпека 
життєдіяльності; 
основи біоетики та 
біобезпеки. Примірна 
програма навчальної 
дисципліни 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
освіти кваліфікації 
освітньої «Магістр 
медицини», 
кваліфікації 
професійної «Лікар» 
галузі знань 22 
«Охорона здоров’я», 
спеціальності 222 
«Медицина». Київ: 
МОЗ України, 2017 р. 
– 51 с 30.14 Робота у 
складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з педіатрії. 
м. Одеса, 2015, 2016, 
2017 роки 30.15 1. 
Геоэндемическая 
оценка 
клиникоэпидемиолог
ических особенностей 
дефицита гормона 
роста у детей 
Одесского региона по 
результатам 15- 
летнего 
мониторирования / 
Н.Л. Аряев, В.С. 
Бирюков, Л.И. 
Сеньковская, В.А. 
Гудзь, Т.В. Лучникова 
// PERINATOLOGY 
AND PEDIATRIC. 



UKRAINE. - 2017. - 
№3(71). – Р. 81-86; doi 
10.15574 / 
PP.2017.71.81 
http://med 
expert.com.ua 2. 
Герпесвирусная 
инфекция у часто 
болеющих детей с 
латентно 
протекающей 
патологией 
центральной нервной 
системы /Т.Г. 
Подгорная, Н.Б. 
Кирпичева, А.Г. 
Шаповалов, Э.А. 
Демус, В.С. Бирюков 
// Дитячий лікар. - 
2016. - №4 (49). – С. 
68-71. 3. Бирюков В.С. 
13 граней 
совершенства: 
этический аудит 
международного 
стандарта ISO 19011 / 
В.С. Бирюков, Ю.В. 
Десятская, Ю.Г. 
Циунчик // Сборник 
научных работ 
Міжнародній науковій 
конференції 
«Стратегія виживання 
в контексті біоетики, 
антропології , 
філософії та 
медицини», 13-14 
вересня 2019 р., 
Державного 
Університету 
медицини та Фармації 
ім. Н.А. Тестеміцану, - 
Кишинів, Республіка 
Молдо́ва, 2019. – с. 
49 – 52. 4. Десятская 
Ю.В. 
Профессионализм и 
врачебная этика на 
современном этапе 
развития общества / 
Ю.В. Десятская, В.С. 
Бирюков, Ю.Г. 
Циунчик // Сборник 
научных работ 
Міжнародній науковій 
конференції 
«Стратегія виживання 
в контексті біоетики, 
антропології , 
філософії та 
медицини », 13-14 
вересня 2019 р., 
Державного 
Університету 
медицини та Фармації 
ім. Н.А. Тестеміцану,- 
Кишинів, Республіка 
Молдо́ва, 2019. – с. 
56 – 60. 5. Циунчик 
Ю.Г. Биоэтические 
дилеммы в 
неонатологии / Ю.Г. 
Циунчик, В.С. 
Бирюков, Ю.В. 
Десятская // Сборник 
научных работ 
Міжнародній науковій 
конференції 
«Стратегія виживання 
в контексті біоетики, 
антропології , 



філософії та 
медицини, 13-14 
вересня 2019 р., 
Державного 
Університету 
медицини та Фармації 
ім. Н.А. Тестеміцану, - 
Кишинів, Республіка 
Молдо́ва, 2019. – с. 
97- 100. 6. Бирюков 
В.С. (в соавт. с 
Гоженко А.И.) 
Концепция 
надежности 
пространственноврем
енного континума 
здоровья человека / 
Antropogenic factors of 
health and disease. 
Clinical 
pathophysiology. - 
2019. - №2. – С. 7 0 - 8 
2. 30.1 6 Учасник Г О " 
Асоціація Одеських 
педіатрів і 
неонатологів "; 
учасник Лікарької Рад 
и Одеської 
регіональної с пілк и 
медичних асоціацій і 
лікарських товариств 
30.17 Досвід 
практичної ро боти за 
спеціальністю – 25 
років

84632 Уварова 
Олена 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
суспільних 

наук

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

національний 
університет ім. 
І.І.Мечникова, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
030301 Iсторiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 044920, 
виданий 

13.02.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029515, 

виданий 
23.12.2011

14 Ораторська 
майстерність 
науковця

Публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Уварова О. О. 
Прохання як джерело 
для реконструкції долі 
грецьких біженців, які 
опинилися в Одесі в 
результаті Грецької 
війни за незалежність 
1821-1829 рр. (за 
матеріалами 
Державного архіву 
Одеської області) / О. 
О. Уварова // 
Інтелігенція і влада. – 
2015. – Вип. 33. – С. 
143–154. (Збірник 
входить до 
наукометричних баз 
РІНЦ та Google 
Scholar).
2. Уварова О. О. До 
історії грекомовної 
періодики в Одесі на 
початку ХХ ст.: справа 
видавців газети 
«Еллінікос Астир» / 
О. О. Уварова // 
Збірник праць 
Науково-дослідного 
інституту 
пресознавства. – 
Львів, 2015. – Вип. 
5(23). – С. 106–111.
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 



кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Уварова О. О. 
Викладання 
гуманітарних 
дисциплін іноземним 
студентам в контексті 
підвищення якості 
освіти / О. О. Уварова 
// Міжнародна 
діяльність 
університетів як 
фактор інноваційного 
розвитку вищої школи 
: Міжнародна 
науково-практична 
заочна конференція, 
18 вересня 2015 р., 
Маріуполь : 
матеріали. – 
Маріуполь, 2015. – С. 
305.  
2. Сікорська О. О. 
Флешмоб і мовний 
дискурс – інновація 
освітньо-виховного 
процесу у ВНЗ / О. О. 
Сікорська, О. О. 
Уварова // Актуальні 
проблеми розвитку 
освіти і науки в умовах 
глобалізації : 
Всеукраїнська наукова 
конференція, 4-5 
грудня 2015 р., 
Дніпропетровськ : 
матеріали. – 
Дніпропетровськ : 
Роял Принт, 2016. – Ч. 
І. – С. 120-121.
3. Основні засади 
волонтерського руху в 
Одеському 
національному 
медичному 
університеті в умовах 
гуманізації освіти / К. 
О. Талалаєв, О. О. 
Сікорська, О. О. 
Уварова // 
Незалежність 
України: витоки, 
утвердження, 
проспекція : 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, 1-2 
грудня 2016 р., Харків 
: матеріали. – Харків, 
2016. – С. 103-106.
4. Викладання 
української мови 
студентам-іноземцям 
та підвищення 
української 
мовленнєвої 
компетенції 
викладачів у 
російськомовному 
середовищі  (досвід 
кафедри суспільних 
наук Одеського 
національного 
медичного 
університету) / О. 
Сікорська, О. Шаніна, 
О. Уварова // 
Українська мова у 
світі : Збірник 
матеріалів IV 
Міжнародної науково-



практичної 
конференції, 9-10 
листопада 2016 р. – 
Львів : Вид-во 
Львівської 
політехніки, 2016. – С. 
269-273.
5. Волонтерський рух 
у вищому медичному 
навчальному закладі 
як засіб національно-
патріотичного 
виховання та 
професійної освіти / 
К. О. Талалаєв, О. О. 
Сікорська, О. О. 
Уварова // Соціально-
гуманітарні науки та 
сучасні виклики : ІІ 
Всеукраїнська наукова 
конференція, 26-27 
травня 2017 р., Дніпро 
: матеріали. – Дніпро, 
2017. – Ч. ІІ. - С. 71-72.   
6. Сікорська О. О., 
Уварова О. О. Роль 
українознавчих 
дисциплін у 
формуванні духовної 
культури студентів-
медиків. Філософсько-
гуманітарні читання. 
2017. № 4. С. 295-297 
(Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Філософсько-
гуманітарні читання» 
на  тему: «Духовність 
та милосердя в 
сучасній медичній 
практиці» з нагоди 
140-річчя від дня 
народження 
В.Ф.Войно-
Ясенецького (Святого 
Луки, Архієпископа 
Кримського), м. 
Черкаси, 20 жовтня 
2017 р.)
7. Талалаєв К. О., 
Сікорська О. О., 
Уварова О. О. 
Ставлення студентів-
медиків до 
волонтерського руху і 
перспективи його 
використання у 
професійній освіті 
(досвід соцопитування 
в Одеському 
національному 
медичному 
університеті). Освіта і 
наука в умовах 
глобальних 
трансформацій: 
Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
24-25 листопада 2017 
р., м. Дніпро. / Наук. 
ред. О.Ю.Висоцький. 
– Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2017. Ч. І. 
С. 204-205.
8. Талалаєв К. О., 
Сікорська О. О., 
Уварова О. О. 
Волонтерський рух 
студентів-медиків у 



системі 
випереджаючої 
освіти. Філософія, 
теорія та практика 
випереджаючої освіти 
для сталого розвитку: 
матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 14 
грудня 2017 р., м. 
Дніпро. – Дніпро: 
СПД «Охотнік», 2018. 
Ч. 2. С. 79-80.
9. Талалаєв К. О., 
Сікорська О. О., 
Уварова О. О. 
Волонтерський рух як 
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Слободяник С.Б., 
Журавок Ю.А., Савко 
В.В. (мл) 
Клинический случай 
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50 аудиторних годин. 
30.10 Декан 
медичного факультету 
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Годлевський Л.С., 
Нєнова О.М. 
Телемедичне 
консультування: 
інформаційно – 
технічне 
забезпечення. 
Навчальнометодични
й посібник. Одеса, 
2016. - 19 с. 2. Нєнова 
О.М., Кресюн Н.В., 
Годлевський Л.С. 
Розширена 
термінологія з курсу 
медичної 



інформатики. 
Навчальнометодични
й посібник. Одеса, 
2015. - 56 с. 3. 
Годлевський Л.С., 
Нєнова О.М., Баязітов 
М.Р., Ляшенко А.В. 
Телемедицина: 
визначення понять. 
Навчальнометодични
й посібник. Одеса, 
2015. - 25 с. 30.15 1. 
Godlevsky L.S., Nenova 
O.N., Chubach V.S., 
Yerin A. Effects of 
different electrical 
stimulation of dentate 
nucleus upon epileptic 
foci and role of thalamic 
nuclei 
NEURONUS2016; 
IBRO Neuroscience 
Forum. Krakow,Poland 
April 2016 
https://neuronusforum 
.pl/kcfinder/upload/file 
s/NEURONUS%202016
%20Book%20of%20Abs
tracts.pdf 2. Godlevsky 
L.S., Nenova O.N., 
Chubach V.S. Cerebellar 
nucleus dentatus role in 
the suppression of 
cortical epileptic 
activity September 2016 
Conference: 12th 
European Congress on 
Epileptology, 
Krakow,Poland 2015 3. 
Chubach V.S., Pervak 
M.P., Nenova O.N., 
Prybolovets K.O., 
Godlevsky L.S. 
Cerebellar suppression 
of pentylenetetrazol 
(PTZ) -kindled seizures 
is increased by 
tyrosinekinase 
inhibition. 
NEURONUS-2018; 
IBRO Neuroscience 
Forum. Krakow, Poland 
May 2018 URL: h t t p 
s:/ / 
www.researchgate.net / 
publication / 
3249119434. Godlevsky 
L.S., Nenova O.N., Vor 
o p a y M., P ryb o l o v 
e t s T.V., Pervak M.P. 
Electrical stimulation of 
cerebellar  vermis i n 
epilepsy – like eeg 
activity in penicill in 
treated cats. Journal o f 
the Neurological 
Sciences. 201 7. Vol. 3 8 
1. P.694. DOI: 
10.1016/j.jns.2017.08.19
535. Godlevsky L.S., 
Kastalyan M.M., 
Nenova O.N., Chubach 
V.S., Zarovnaya G.I. 
Blockade of peroxisome 
proliferator-activated 
receptor - gamma in 
newborn rats 
heigthened seizure 
susceptibility of 
increased age. Journal 
of the Neurological 



Sciences. 2017. Vol. 381. 
P.694. DOI: 
10.1016/j.jns.2017.08.19
5430.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю - 20 
років, 3 місяці K.A. 
Bidnyuk, D.N. 
Bayazitov, N.V. 
Kresyun, A.B. 
Buzynovsky et al. // 
Патологія. – 2017. – Т. 
14, №2(40). - С. 182- 
187. 2) Вплив 
транскраніального 
подразнення структур 
мозку щурів 
постійним струмом на 
судоми, викликані 
пентиленететразолом 
/ Л.С. Годлевський, 
О.М. Нєнова, М.П. 
Первак та інші // 
Нейрофізіологія. — 
2017. — T. 49, № 4. – 
C. 302-305. 3) Метод 
оценки цветности 
цифровых 
изображений 
биологической 
поверхности на 
примере 
дистанционной 
диагностики 
состояния эмали зуба 
/ К.А.Биднюк, 
А.В.Ляшенко, 
Д.Н.Баязитов, О.Н. 
Ненова и соавт.// 
Актуальные проблемы 
транспортной 
медицины. - 2016. - № 
3 (45). - С.117-123. 4) 
Метод дистанционной 
морфометрии по 
цифровым снимкам, 
полученным с 
помощью смартфона 
на примере 
применения 
брекетсистем / 
Л.С.Годлевский, 
К.А.Биднюк, 
О.Н.Ненова // Вісник 
морської медицини. - 
2016. - №1. - С.15-20. 
5) Mobile medicine and 
general trends in 
medical informatics / 
L.S.Godlevsky, O.N. 
Nenova, K.A. Bidnyuk 
et al. // Applied medical 
informatics. – 2016. - 
Vol. 38, No. 1. - P. 49- 
52. 30.3 Годлевський 
Л.С. Медична 
апаратура. Принципи 
дії та застосування: 
монографія 
(рос.мовою)/ 
Л.С.Годлевський, 
В.О.Полясний, 
Н.В.Кресюн та 
співавт.- Електрон. 
дані. - Одеса: 
Політехперіодика, 
2015.- 1 
електрон.опт.диск 
(СD-ROM); 12 см. Doi: 
10.15222/Godlevsky.1 
30.6 Викладає на 



англійській мові 
дисципліни «Медична 
та біологічна фізика» 
обсягом 80 
аудиторних годин та 
«Медична 
інформатика» обсягом 
50 аудиторних годин. 
30.10 Декан 
медичного факультету 
№3 Одеського 
національного 
медичного 
університету 30.13 1. 
Годлевський Л.С., 
Нєнова О.М. 
Телемедичне 
консультування: 
інформаційно – 
технічне 
забезпечення. 
Навчальнометодични
й посібник. Одеса, 
2016. - 19 с. 2. Нєнова 
О.М., Кресюн Н.В., 
Годлевський Л.С. 
Розширена 
термінологія з курсу 
медичної 
інформатики. 
Навчальнометодични
й посібник. Одеса, 
2015. - 56 с. 3. 
Годлевський Л.С., 
Нєнова О.М., Баязітов 
М.Р., Ляшенко А.В. 
Телемедицина: 
визначення понять. 
Навчальнометодични
й посібник. Одеса, 
2015. - 25 с. 30.15 1. 
Godlevsky L.S., Nenova 
O.N., Chubach V.S., 
Yerin A. Effects of 
different electrical 
stimulation of dentate 
nucleus upon epileptic 
foci and role of thalamic 
nuclei 
NEURONUS2016; 
IBRO Neuroscience 
Forum. Krakow,Poland 
April 2016 
https://neuronusforum 
.pl/kcfinder/upload/file 
s/NEURONUS%202016
%20Book%20of%20Abs
tracts.pdf 2. Godlevsky 
L.S., Nenova O.N., 
Chubach V.S. Cerebellar 
nucleus dentatus role in 
the suppression of 
cortical epileptic 
activity September 2016 
Conference: 12th 
European Congress on 
Epileptology, 
Krakow,Poland 2015 3. 
Chubach V.S., Pervak 
M.P., Nenova O.N., 
Prybolovets K.O., 
Godlevsky L.S. 
Cerebellar suppression 
of pentylenetetrazol 
(PTZ) -kindled seizures 
is increased by 
tyrosinekinase 
inhibition. 
NEURONUS-2018; 
IBRO Neuroscience 
Forum. Krakow, Poland 



May 2018 URL: https:/ 
/ www.re s earchgate.n 
et / publication / 
3249119434. Godlevsky 
L.S., Nenova O.N., 
Voropay M., 
Prybolovets T.V., 
Pervak M.P. Electrical 
stimulation for the 
treatment of epilepsy - 
like eeg activity in 
penicill in treate  cats. 
Journal of the 
Neurological Sciences. 
2 0 1 7. Vol. 3 8 1. 
P.694. DOI: 
10.1016/j.jns.2017.08.19
535. Godlevsky L.S., 
Kastalyan M.M., 
Nenova O.N., Chubach 
V.S., Zarovnaya G.I. 
Blockade of peroxisome 
proliferator-activated 
receptor - gamma in 
newborn rats heig the 
nedseizure 
susceptibility of 
increased age. Journal 
of the Neurological 
Sciences. 2017. Vol. 381. 
P.694. DOI: 
10.1016/j.jns.2017.08.19
5430.17 Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю - 20 
років, 3 місяці
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15.12.2005

19 Управління 
проектами в 
системі 
охорони 
здоров’я

Відповідність 
кваліфікації згідно п.3 
0 Ліцензійних умов: 
30.2 1. Biryukov V.S. 
Actual questions of the 
audi t of the 
effectiveness o f the 
primary health carere 
form. Актуальні 
проблеми 
транспортної м 
едицини / V.S. 
Biryukov, N.S. Ba d i u 
k / / Actual problems of 
transport medicine. - 2 
0 18. – N 2 ( 52 ). – P. 
136-148. ISSN 1818- 
9385 DOI 
http://dx.doi.org/10.5 2 
8 1 / z enodo .13197412. 
Biryukov V.S. Au d i t of 
risk-management 
methods in respect of 
their acceptance of 
analysis medical 
activity / V.S. Biryukov 
// Journal of 
Education, Health and 
Sport. – 2017. – N 7(2). 
– P. 625-635. eISSN 
2391-8306. DOI 
http://dx.doi.org/10.52 
81/zenodo.831674 3. 
Biryukov V. S. Risk 
management as 
innovative method of 
management in medical 
institutions / Viktor S. 
Biryukov // Одеський 
медичний журнал. - 
2017. - №1 (159). – С. 
55–62. ISSN 2226- 
2008 4. Гоженко А.И. 



К вопросу внедрения 
систем менеджмента 
качества в 
деятельность 
медицинских 
учреждений /А.И. 
Гоженко, В.С. 
Бирюков // Наука і 
практика _ 
Міжвідомчий 
медичний журнал. - 
2016. - №1-2 (7-8). – 
С.151-161. 5. Бирюков 
В.С. К вопросу 
создания 
независимого аудита 
системы медицинской 
помощи на основе 
врачебного 
самоуправления / В.С. 
Бирюков // Вісник 
морської медицини. - 
2017. - C. 11-18. 6. 
Аряев Н.Л. 
«Ауксологические 
аспекты дефицита 
роста у детей 
Одесской области по 
данным 
геоэндемического 
анализа». / Н.Л. 
Аряев, В.С. Бирюков, 
Л.И. Сеньковская // 
Современная 
педиатрия. – 2019. – 
№ 2 (98). – C. 23-30. 
30.3 1) Жогно Ю. П., 
Бірюков В. С. Оцінка 
потреб населення 
Одеської області в 
паліативній допомозі 
[Аналітична довідка 
за результатами 
дослидження] / 
Ю.П.Жогно, В.С. 
Бірюков. – Одеса: ТОВ 
«ІНВАЦ» - 2017. – 112 
с. 
https://www.slideshare.
net/YuriZhogno/2017- 
76855334 2) Бирюков 
В. С. Системы 
менеджмента качества 
и аудит в учреждениях 
здравоохранении 
теория и практика 
индустриализации 
медицинской 
деятельности / В. С. 
Бирюков. — К. : Освіта 
України, 2017. — 334 с. 
http://zsmublog.blogsp 
ot.com/2017/04/b.html 
30.5 Участь в якості 
експерта в галузі 
педіатрії і члена 
громадської 
неурядової 
благодійної 
організації «Элеос», 
бере участь в 2-х 
річної програми (2020 
- 2021 рр.) «Створення 
та лобіювання нових 
сервісів паліативної 
допомоги та догляду 
для важкохворих 
пацієнтів дитячого 
віку Одещини» в 
рамках проекту 
«Элеос» за підтримки 



Європейського Союзу 
(Договір № EIНDR 
2017/391-821-4 вiд 
25.02.2020); участь у 
проведенні проекту 
«Адвокація інтересів 
хворих з паліативним 
статусом в Одеській 
області (Проект № 
50756)» за 
підтримкою 
Міжнародного Фонду 
«Відродження» в 
межах проекту ГО 
«ЕЛЕОС». 2017 р. 30.7 
Учасник експертної 
групи МОЗ 
[sag_experts2] з 
реформування 
охорони здоров'я в 
2015-2016 рр. 30.10 
Керівник ініціативної 
групи та координатор 
проекту розробки та 
впровадження 
системи управління 
якістю за стандартом 
ISO 9001 в ОНМедУ 
30.13 1. В.М. 
Запорожан В.С. 
Бірюков, Л.Є. Капліна. 
Безпека 
життєдіяльності; 
основи біоетики та 
біобезпеки. Примірна 
програма навчальної 
дисципліни 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
освіти. Кваліфікації 
освітньої «Магістр 
стоматології», 
кваліфікації 
професійної 
«Лікарстоматолог». 
Галузі знань 22 
«Охорона здоров’я», 
спеціальності 221 
«Стоматологія». Київ: 
МОЗ України, 2017 р. 
– 51 с. 2. В.М. 
Запорожан В.С. 
Бірюков, Л.Є. Капліна. 
Безпека 
життєдіяльності; 
основи біоетики та 
біобезпеки. Примірна 
програма навчальної 
дисципліни 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
освіти. Кваліфікації 
освітньої «Магістр 
фармації». Галузі 
знань 22 «Охорона 
здоров’я», 
спеціальності 226 
«Фармація». Київ: 
МОЗ України, 2017 р. 
– 51 с. 3. В.М. 
Запорожан В.С. 
Бірюков, Л.Є. Капліна. 
Безпека 
життєдіяльності; 
основи біоетики та 
біобезпеки. Примірна 
програма навчальної 
дисципліни 
підготовки фахівців 



другого 
(магістерського) рівня 
освіти кваліфікації 
освітньої «Магістр 
медицини», 
кваліфікації 
професійної «Лікар» 
галузі знань 22 
«Охорона здоров’я», 
спеціальності 222 
«Медицина». Київ: 
МОЗ України, 2017 р. 
– 51 с 30.14 Робота у 
складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з педіатрії. 
м. Одеса, 2015, 2016, 
2017 роки 30.15 1. 
Геоэндемическая 
оценка 
клиникоэпидемиолог
ических особенностей 
дефицита гормона 
роста у детей 
Одесского региона по 
результатам 15- 
летнего 
мониторирования / 
Н.Л. Аряев, В.С. 
Бирюков, Л.И. 
Сеньковская, В.А. 
Гудзь, Т.В. Лучникова 
// PERINATOLOGY 
AND PEDIATRIC. 
UKRAINE. - 2017. - 
№3(71). – Р. 81-86; doi 
10.15574 / 
PP.2017.71.81 
http://med 
expert.com.ua 2. 
Герпесвирусная 
инфекция у часто 
болеющих детей с 
латентно 
протекающей 
патологией 
центральной нервной 
системы /Т.Г. 
Подгорная, Н.Б. 
Кирпичева, А.Г. 
Шаповалов, Э.А. 
Демус, В.С. Бирюков 
// Дитячий лікар. - 
2016. - №4 (49). – С. 
68-71. 3. Бирюков В.С. 
13 граней 
совершенства: 
этический аудит 
международного 
стандарта ISO 19011 / 
В.С. Бирюков, Ю.В. 
Десятская, Ю.Г. 
Циунчик // Сборник 
научных работ 
Міжнародній науковій 
конференції 
«Стратегія виживання 
в контексті біоетики, 
антропології , 
філософії та 
медицини», 13-14 
вересня 2019 р., 
Державного 
Університету 
медицини та Фармації 
ім. Н.А. Тестеміцану, - 
Кишинів, Республіка 
Молдо́ва, 2019. – с. 



49 – 52. 4. Десятская 
Ю.В. 
Профессионализм и 
врачебная этика на 
современном этапе 
развития общества / 
Ю.В. Десятская, В.С. 
Бирюков, Ю.Г. 
Циунчик // Сборник 
научных работ 
Міжнародній науковій 
конференції 
«Стратегія виживання 
в контексті біоетики, 
антропології , 
філософії та 
медицини », 13-14 
вересня 2019 р., 
Державного 
Університету 
медицини та Фармації 
ім. Н.А. Тестеміцану,- 
Кишинів, Республіка 
Молдо́ва, 2019. – с. 
56 – 60. 5. Циунчик 
Ю.Г. Биоэтические 
дилеммы в 
неонатологии / Ю.Г. 
Циунчик, В.С. 
Бирюков, Ю.В. 
Десятская // Сборник 
научных работ 
Міжнародній науковій 
конференції 
«Стратегія виживання 
в контексті біоетики, 
антропології , 
філософії та 
медицини, 13-14 
вересня 2019 р., 
Державного 
Університету 
медицини та Фармації 
ім. Н.А. Тестеміцану, - 
Кишинів, Республіка 
Молдо́ва, 2019. – с. 
97- 100. 6. Бирюков 
В.С. (в соавт. с 
Гоженко А.И.) 
Концепция 
надежности 
пространственноврем
енного континума 
здоровья человека / 
Antropogenic factors of 
health and disease. 
Clinical 
pathophysiology. - 
2019. - №2. – С. 7 0 - 8 
2. 30.1 6 Учасник Г О " 
Асоціація Одеських 
педіатрів і 
неонатологів "; 
учасник Лікарької Рад 
и Одеської 
регіональної с пілк и 
медичних асоціацій і 
лікарських товариств 
30.17 Досвід 
практичної ро боти за 
спеціальністю – 25 
років

85645 Сікорська 
Ольга 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
суспільних 

наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042710, 
виданий 

11.10.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027194, 
виданий 

16 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Відповідність 
кваліфікації з гідно 
п.3 0 Ліцензійних 
умов: 30.2 1. Сікорська 
О.О. Історичні дисцип 
л і н и: від знань до 
рефлексії / О.О. 
Сікорська, О.О. 
Уварова // 



20.01.2011 Гуманітарна складова 
у світлі сучасних 
освітніх парадигм: 
Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю, 
19-20 квітня, м. 
Харків. – Х.: НФаУ, 
2018. – С. 259. 2. 
Сікорська О.О. 
Формування 
інформаційно- 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх сімейних 
лікарів у системі 
професійної освіти / 
О.О. Сікорська, К.С. 
Орду // Соціально- 
гуманітарні науки та 
сучасні виклики. 
Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
конференції, 26–27 
травня 2017 р., м. 
Дніпро. – Дніпро, 
2017. – Ч. ІІ. - С.140- 
142. 3. Сікорська О.О. 
Формування 
інформаційно- 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх працівників 
медичної галузі у 
системі професійної 
освіти / О.О. 
Сікорська, К.С. Орду 
// Modern methods, 
innovations and 
operational experience 
in the field of 
psychology and 
pedagogics, 20-21 
жовтня 2017 р., м. 
Lublin, Republic of 
Poland. – Lublin, 2017. 
– С. 127-129. 4. 
Сікорська О.О. 
Основні засади 
волонтерського руху в 
Одеському 
національному 
медичному 
університеті в умовах 
гуманізації освіти / 
О.О. Сікорська, К.О. 
Талалаєв, О.О. 
Уварова / 
Незалежність 
України: витоки, 
утвердження, 
проспекція : 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, 1-2 
грудня 2016 р., Харків 
: матеріали. – Харків, 
2016. – С. 103-106. 5. 
Сікорська О.О. 
Викладання 
української мови 
студентам іноземцям 
та підвищення 
української 
мовленнєвої 
компетенції 
викладачів у 
російськомовному 
середовищі (досвід 



кафедри суспільних 
наук Одеського 
національного 
медичного 
університету) / О.О. 
Сікорська, О.С. 
Шаніна, О.О. Уварова 
// Українська мова у 
світі : Збірник 
матеріалів IV 
Міжнародної 
науковопрактичної 
конференції, 9-10 
листопада 2016 р. – 
Львів : Вид-во 
Львівської 
політехніки, 2016. – С. 
269-273. 6. Сікорська 
О.О. 
Функціональносемант
ична сфера значень 
зворотних дієслів при 
вираженні ситуацій 
потенційності. / О.О. 
Сікорська // 
Міжкультурна 
комунікація : 
проблеми та 
перспективи : Збірник 
наукових праць / 
Держ. заклад 
«Південноукраїнський
нац. пед. ун-т ім. К. Д. 
Ушинського», Ін-т мов 
світу (і др.); ред. кол.: 
М. Л. Дружинець. – 
Тирасполь : 
Поліграфіст; Одеса : 
Б.и., 2015. С. 372-377. 
30.6 Проведення 
навчальних занять з 
дисципліни 
«Українська мова», 
«ІсторіяУкраїни та 
української культури», 
«Тренінг 
спілкування» на 
англійській мові 
понад 50 год на рік. 
30.10 Завідувач 
кафедри суспільних 
наук Одеського 
національного 
медичного 
університету. 30.15 1. 
Сікорська О.О. 
Історичні дисципліни 
в медичному 
університеті в умов 
гуманітаризації освіти 
/ О.О. Сікорська, О.О. 
Уварова / Актуальні 
питання вищої 
медичної освіти в 
Україні: матеріали XV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю, 
17-18 травня 2018 р., 
Тернопіль. – 
Тернопіль: ТДМУ, 
2018. – С. 272-273. 2. 
Сікорська О.О. 
Гуманітарні 
дисципліни у 
навчально-виховному 
процесі серед 
студентів-іноземців / 
О.О. Сікорська, М.М. 
Кулачинський / 



Гуманітарні виміри 
трансформації 
сучасної вищої 
медичної освіти: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференцї з 
міжнародною участю, 
17-18 травня 2018 р., 
м. Київ. – К., 2018. 3. 
Сікорська О.О. 
Елективний курс 
«Народна психологія» 
у сприйнятті 
студентів-медиків / 
О.О. Сікорська, М.М. 
Кулачинський // 
Актуальні питання 
суспільногуманітарни
х наук та історії 
медицини: матеріали 
Міжнародної 
науковопрактичної 
конференції, м. 
Чернівці, 11-12 жовтня 
2018 р. – Чернівці, 
2018. – С. 196-197. 4. 
Сікорська О.О. Історія 
України т а 
української культ ури 
» як необхід н а 
гуманітарна 
дисципліна для 
майбутніх медиків / 
О.О. Сікорська, М.М. 
Кулачинський // 
Трансформаційні 
процеси в освіті та 
медицині: 
вітчизняний та 
зарубіжний контекст: 
Матеріали 
Міжнародної науково 
- п р а к т и ч н о ї к о н 
ф е р е н ц і ї, м. 
Тернопіль, 12-13 
жовтня 2018 р. 
Тернопіль: ТДМ У, 
2018. - С. 138-139. 5. 
Сікорська О.О. 
Необхідність 
формування 
професійного імід жу 
в контексті вищої 
медичної освіти / О.О. 
Сікорська , О.О. 
Уварова, М.М. 
Кулачинський // 
Теорія та практика 
сучасної науки та 
освіти. Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції. 29-30 
листопада 2019 р., м. 
Дніпро. Частина ІІ. / 
Наук. ред. 
О.Ю.Висоцький. 
Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2019. - С. 
78-79. 6. Сікорська 
О.О. Формування 
професійного іміджу і 
виховний процес у 
медичному ВНЗ / О.О. 
Сікорська, О.О. 
Уварова, К.О. 
Талалаєв // Сучасні 
концепції викладання 
природничих дис 
циплін у медичних 



освітніх закладах: 
матеріали XIІ 
Міжнародної науково- 
методичної інтернет- 
конференції, м. 
Харків, 5-6 грудня 
2019 року. – Харків : 
ХНМУ, 2019. С. 74. 
(співавторство) 30.17 
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю – 16 р.

102234 Годлевський 
Леонід 
Семенович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
біофізики, 

інформатики 
та медичної 
апаратури

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
медичний 

інститут ім. 
М.І. Пирогова, 
рік закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

лікувальна 
справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДH 003451, 

виданий 
17.06.1997, 

Диплом 
доктора наук 

ДT 017414, 
виданий 

15.01.1993, 
Диплом 

кандидата наук 
MД 020517, 

виданий 
31.10.1984, 

Атестат 
доцента ДЦ 

040999, 
виданий 

11.09.1991, 
Атестат 

професора ПP 
001757, 

виданий 
22.10.1998

34 Медична 
інформатика 
та 
математична 
статистика

Відповідність 
кваліфікації згідно 
п.30 Ліцензійних 
умов: 30 1 1. Godlevsky 
L.S. Peroxisomal 
proliferator-activated γ- 
receptors: participation 
in the anti-seizure 
effects of transcranial 
DC stimulation of the 
cerebellum / L.S. 
Godlevsky, M.P. Pervak 
в и д а н и й 1 7.0 
6.1997, Диплом 
доктора наук ДT  
17414, виданий 1 5.0 
1.1993, Диплом 
кандидата наук MД 
020517, виданий 
31.10.1984, Атестат 
доце нта ДЦ 040999, 
виданий 11.09.1991, 
Атестат професора ПP 
001757, виданий 
22.10.1998 / / Neurop y 
si logy. - 2019. - Vol. 5 1, 
N o. 1. - P. 2 5 - 2 8. 2. 
Effects o f Transcranial 
Direct Current 
Stimulation of Rat 
Cerebral Structureson 
Pentylenetetrazole - 
Induced S eizures / L.S. 
Godlevsky, O.M. 
Nenova, M.P. Pervak et 
al.// Neurophysiology.- 
2017.- Vol. 49, N4.- P. 
272–275. 30.2 1. 
Оцінка ефективност і 
н адання хірургічної 
допомоги пацієнтам з 
больовим тазовим 
синдромом / Д.М. , 
А.Б. Бузиновський, 
Л.С. Годлевський, Д.В. 
Новіков // 
Досягнення біології і 
медицини. - 2018. - 
№1.- С. 18-22. 2. The 
effectiveness of surgeon 
decision on pain 
syndrome of pelvic 
origin treatment in 
women estimated with 
the model of decision 
tree / A.B. Buzinovsky, 
O.S. Kovalenko, N.R. 
Bayazitov, L.S. 
Godlevsky // 
Кибернетика и 
вычислительная 
техника. - 2018. - 
№2(192). - С.60-72. 3. 
On the automatic 
laparoscopic diagnostic 
of liver state with 
Haar’s features based 
cascade and modified 



Adaboost classifier / 
D.N. Bayazitov, N.V. 
Kresyun, A.B. 
Buzynovsky et al.// 
Патологія. - 2017. - 
Т.14, №2(40). - С. 182- 
187. 4. Годлевський 
Л.С. Оцінка 
ефективності 
пропоксазепаму проти 
абсансної епілепсії на 
моделі коразолового 
кіндлінгу / 
М.Я.Головенко, 
Л.С.Годлевський, 
І.П.Валіводзь і співав. 
// Досягнення біології 
та медицини. - 2017. - 
№2. - С. 4-10. 5. 
Годлевський Л.С. До 
механізмів 
формування 
ретинопатії при 
стрептозотоциновому 
діабеті на тлі 
електричних 
подразнень структур 
мозку / Н.В.Кресюн, 
Г.А.Сон, 
Л.С.Годлевський // 
Офтальмологічний 
журнал. — 2017. — № 
4. — С. 51-54. 6. 
Godlevsky L.S. Mobile 
medicine and general 
trends in medical 
informatics / 
L.S.Godlevsky, O.N. 
Nenova, K.A. Bidnyuk 
et al. // Applied medical 
informatics. - 2016. - 
Vol. 38, No. 1. - P. 49- 
52. 30.3 1. Godlevsky, 
L.S.. Brain and cerebral 
cortex during seizures 
(Book Chapter) / V.N. 
Zaporozhan, L.S. 
Godlevsky, G.N. 
Vostrov et al.// In: 
Considering 
consciousness 
clinically, Leisman, G.; 
Merrick, J. Eds.,. Nova 
Science Publishers Inc., 
New York, USA, 2016. – 
P. 201-216. 2. 
Годлевський Л.С. 
Медична апаратура. 
Принципи дії та 
застосування: 
монографія 
(рос.мовою)/ 
Л.С.Годлевський, 
В.О.Полясний, 
Н.В.Кресюн та 
співавт.- Електрон. 
дані. - Одеса: 
Політехперіодика, 
2015.- 1 
електрон.опт.диск 
(СD-ROM); 12 см. Doi: 
10.15222/Godlevsky.1 
30.5 Рецензент 
журналів: «Brain 
Research Bulletin» 
(2019), 
«Pharmacological 
Reports» (2016) та 
«Advanced 
Research”(2013) 
видавництва Elsevier. 



30.6 Викладає на 
англійській мові 
дисципліни «Медична 
та біологічна фізика» 
обсягом 80 
аудиторних годин та 
«Медична 
інформатика» обсягом 
50 аудиторних годин. 
30.7 Зам.голови 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.600.01. 
Член експертної ради 
ДАК України з 
медико-біологічних 
дисциплін (2013-2019 
р.р.) 30.8 Керівник 
НДР «Епігенетичні 
механізми реалізації 
дії фізичних факторів 
на структури 
головного мозку та 
гомеостаз» (№ 
держреєстрації 
0116u008928) (2017- 
2021); керівник НДР 
«Аналіз, розробка і 
впровадження 
комплексних 
інформаційних систем 
в діяльність установ 
охорони здоров’я» (№ 
0112u008306) (2017-
2021); член 
редакційної ради 
peerreviewed журналу 
«Journal of Health & 
Medical Informatics» 
(США) 
https://www.omicsonli 
ne.org/editorprofile/Go
dlevsky_Leon id/ ; 
член редакційної ради 
журналу 
«Клиническая 
інформатика и 
телемедицина» 
(Харьков) 
http://kitjournal.com.u
a/ru/inde x_ru.html? 
editorialboard_ru; 
зам.головного 
редактора журналу 
«Досягнення біології і 
медицини» 
(ОНМедУ); 
відповідальний 
виконавець договору 
про співпрацю 
ОНМедУ з 
БєлоБєльським 
Технічним 
Університетом 
(Польща) 30.13 1. 
Годлевський Л.С., 
Нєнова О.М., Баязітов 
М.Р., Ляшенко А.В. 
Телемедицина: 
визначення понять. 
Навчальнометодични
й посібник. Одеса, 
2015. - 25 с. 2. Нєнова 
О.М., Кресюн Н.В., 
Годлевський Л.С. 
Розширена 
термінологія з курсу 
медичної 
інформатики. 
Навчальнометодични
й посібник. Одеса, 
2015. - 56 с. 3. 



Годлевський Л.С., 
Нєнова О.М. 
Телемедичне 
консультування: 
інформаційно – 
технічне 
забезпечення. 
Навчальнометодични
й посібник. Одеса, 
2016. - 19 с. 30.15 1. 
L.S.Godlevsky, 
K.S.Shakun, 
V.P.Martsenyuk, et al.. 
In: Proc. The 10 th 
IEEE International 
Conference on 
Intelligent Data 
Acquisition and 
Advanced Computing 
Systems: Technology 
and Applications 18-21 
September, 2019, Metz, 
France.- P. 308-312. 2. 
Proepileptogenic effects 
of silver nanoparticles 
on 
pentylenetetrazolinduce
d kindling / L.S. 
Godlevsky, T.V. 
Prybolovets, M.P. P e 
rvak, O.N. Nenovaet a l. 
/ / Інтегративна антро 
пологія. - 2017. - № 1 ( 
2 9 ).- P. 68 - 70. 3. 
Godlevsky L.S. R e t in a 
protection wi th 
cerebellum activation in 
experimental diabetes 
and translational 
perspectives ( Book C 
hapter ) / L.S.G o d lev 
sky, N.V.Kresyun, 
H.O.S o n e t a l./ / I n: 
Development of the 
Cerebellum, Clinical  
and Molecular 
Perspectives, Severina 
Fabbri ( Editor ). Nova 
Science Publishers Inc., 
New York, USA. 2018. - 
P. 147-173. 4. 
Годлевський Л.С. 
Оцінка ефективності 
пропоксазепаму проти 
абсансної епілепсії на 
моделі коразолового 
кіндлінгу / 
М.Я.Головенко, 
Л.С.Годлевський, 
І.П.Валіводзь і співав. 
// Досягнення біології 
та медицини. - 2017. - 
№2. - С.4-10. 5. 
Годлевський Л.С. 
Інформаційно- 
технічна система 
автоматизованої 
лапароскопічної 
діагностики / 
А.В.Ляшенко, 
Баязітов, 
Л.С.Годлевський и 
соавт.// 
Радіоелектроніка, 
інформатика, 
управління. - 2016. - 
№4. - С. 90-96. 30.16 
Член спілки 
біофізичного 
наукового товариства 
України, член спілки 



комп’ютерної 
медицини України 
30.17 Досвід 
практичної діяльності 
за спеціальністю - 40 
років, 4 місяці

91418 Єрьомкіна 
Галина 
Геннадіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
іноземних мов

Диплом 
кандидата наук 

KД 065462, 
виданий 

07.08.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003958, 
виданий 

23.12.1993

27 Особливості 
медичного 
перекладу

Відповідність 
кваліфікації згідно п.3 
0 Ліцензійних умов: 
30.3 Рак О.М., 
Єрьомкіна Г.Г., К і м 
Л.М. Фр анцузька 
мова за професійним 
спрямуванням. 
Français professionnel 
m é dical. Чернівці, 
2015. - 434 с. 30.6 
Проведення занять з 
латинської та 
російської мови з 
іноземними 
студентами з 
англомовною формою 
н авчання ( 50 годин 
на рік ). 30.8 
Науковий керівник 
НДР кафедри « 
Методика 
формування і 
ншомовних комун 
ікативних умінь у 
студентів - медиків ». 
30.10 Завідувач 
кафедри іноземних 
мов ОНМедУ. 30.13 
1.Методичні 
матеріали для 
практичних занять з 
французької мови для 
стцудентів 1 курсу 
медичного 
факультету, Одеса, 
2019 (компьютерна 
верстка). 2.Методичні 
матеріали для 
практичних занять з 
французької мови для 
стцудентів 2 курсу 
стоматологічного 
факультету, Одеса, 
2016 (компьютерна 
верстка). 3.Методичні 
матеріали для прак 
тичних занять з 
французької мови для 
студентів 2 курсу 
медичного факультету 
( практична психоло 
гія ) О д е с а, 2016 
(компьютерна 
верстка). 4.Методичні 
матеріали для 
практичних занять з 
француз ької мови для 
студен тів 2 курсу 
медичного факул 
ьтету, Одеса, 2016 
(компьютерна 
верстка). 30.14 Участь 
в якості члена жюри 
Всеукраї нської 
Олімпіади з 
латинської мови, 
Львівський 
національний 
медичний 
університет, квіте н ь 
2015 р. 30.17 Стаж 
практичної роботи за 
спеціальністю - 39 



років.
42519 Медянова 

Олена 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
філософії та 

біоетики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019271, 
виданий 

12.01.2014

9 Професійна 
етика наукової 
діяльності в 
галузі охорони 
здоров’я

Відповідність 
кваліфікації згідно п.3 
0 Ліцензійних умов: 
30.2 1. Медянова О.В. 
Психологічна служба 
у вищій школі 
України: історія, 
сьогодення та 
перспективи / О.В. 
Медянова // 
Інтегративна 
антропологія. – 20 1 6. 
– № 2. – С.54-62. (0,9 
5 д.а.). 2. Медянова 
Е.В. Теоретико- 
практический анализ 
применения 
когнитивного блока 
метода « Создающая 
Сила » И. В. Ершовой 
– Бабенко для 
развития 
когнитивных 
составляющих 
личност и / Е.В. 
Медянова // Наука і 
освіта. – 2016. – № 7 ( 
СХХ Х ХVIII ). – С.117 - 
126. ( 1,1 0 д.а.). 3. 
Медянова О.В. 
Сьогоденні завдання 
вищої медичної освіти 
в контекс т і 
парадигми цілісності 
людини / О.В. Мед 
янова / / 
Інтегративнаантропол
огі я. – 2 0 1 9. – № 1. 
– С. 42–48 (0,86 д.а.). 
4. Медянова Е. В. 
Развитие концепта 
«целостность 
человека» в 
украинской 
философии / Е. В. 
Медянова // Людина 
як цілісність: 
філософський, 
психологічний, 
медичний та 
юридичний полілог – 
від теорії до практики 
: Збірник матеріалів 
ІІІ Міжнародної 
наукової конференції, 
присвяченої 120- 
річчю Одеського 
національного 
медичного 
університету (1 
жовтня 2020 р., м. 
Одеса) / Одеськ. нац. 
мед. ун-т, каф. 
філософії та біоетики ; 
Міжнародна академія 
психосінергетики та 
альфології та ін. ; ред. 
кол. : В. Б. Ханжи 
(відп. ред.) та ін. — 
Одеса, 2020. — С.82– 
89. 5. Медянова Е.В. 
Нооэтические задачи 
медицинского 
образования / Е.В. 
Медянова// Strategia 
supravieţuirii din 
perspectiva bioeticii, 
filosofiei şi medicinei: 
Materialele conferinţei 
a 24-a ştiinţifice 



internaţionale (27–28 
aprilie 2018, Chişinӑu). 
Culegere de articole 
ştiinţifice. Ediţia 24. — 
Chişinӑu : CEP 
«Medicina». — 2018. — 
Vol. 24. — Pp.183–186. 
(0,43 д.а.). 6. 
Медянова Е.В. 
Метафизика 
тотальности как 
методологическое 
основание разработки 
постнеклассической 
модели «целостности 
личности» / Е.В. 
Медянова// 
Perspectives of world 
science and education. 
Abstracts of the 9th 
International scientific 
and practical 
conference (20-22 may, 
Osaka). — Publishing 
Group. Osaka, Japan. — 
2020. — Pp. 714-723. 
URL: http://sci-
conf.com.ua (0,45 д.а.) 
30.3 1. Медянова Е. В. 
Когнитивные 
факторы развития 
ценностной сферы 
личности 
студентамедика: 
монография / Е. В. 
Медянова. – Херсон: 
ФОП Гринь Д. С., 2017. 
– 260 с. (12 ум. д. а.). 
2. Medianova O. V. 
Reconstruction and 
approval of the 
conceptual model 
"personal integrity" in 
the context of the post- 
classical scientific 
paradigm / O. V. 
Medianova // 
Intellektuelles kapital – 
die grundlage für 
innovative entwicklung: 
pädagogik, sport, 
psychologie, 
philosophie. 
Monografische Reihe 
«Europäische 
Wissenschaft». Buch 3. 
Teil 6. 2020. – Pp.77- 
102 (1,95 ум. д. а.) 
(Колективна 
монографія). 30.5 
Член організаційного 
комітету міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Людина як 
цілісність…» (м.Одеса, 
2018; 2019; 2020). 
30.6 Проведення 
занять англійською 
мовою з дисциплін 
«Філософія», «Основи 
біоетики та 
біобезпеки» понад 50 
год на рік. 30.8 
Відповідальний 
виконавець НДР 
кафедри філософії та 
біоетики 
«Постнекласична 
наукова парадигма: 
методологічні засади 



та концептуальні 
моделі» (2016–2020 
рр.). № 
держреєстрації 
0116U001760. 30.14 
Членство в 
організаційному 
комітеті та журі 
Всеукраїнської 
олімпіади з психології 
для студентів вищих 
медичних та 
фармацевтичних 
навчальних закладів 
України ІІІ–ІV рівня 
акредитації, 
присвяченої 100- 
річчю пам’яті І. І. 
Мечникова 
(28.04.2017 р., м. 
Одеса); керівництво 
психологічним 
гуртком кафедри 
філософії та біоетики 
(з 2018 р.) 30.15 1. 
Медянова Е.В. 
Гендерный аспект 
ценностных 
ориентаций студентов 
/ Е.В. Медянова. – 
Гендер. Екологія. 
Здоров’я: матеріали VІ 
Міжнародної 
науковопрактичної 
конференції (Харків, 
18-19 квітня 2019 р.). – 
Харків: ХНМУ, 2019. – 
С.138-140. 2. 
Медянова Е.В. 
Сложности 
преподавания 
биоэтики на 
доклиническом этапе 
медицинского 
образования/ Е.В. 
Медянова, В.Б. 
Ханжи: матер. VІІ 
Національного 
конгрессу з біоетики, 
(Київ, 30 вересня- 2 
жовтня 2019 р.). – 
Київ, 2019. - С.128. 
Режим доступу: 
http://biomed.nas.gov. 
ua/files/Proceedings_7. 
pdf 3. Медянова О.В. 
Про доцільність 
впровадження в 
навчальний процес 
елективного курсу 
«Теорія і практика 
професійної мовної 
комунікації» / О.В. 
Медянова, В.Б. Ханжи 
// Збірник матеріалів 
наради-семінару 
завідувачів кафедр 
(курсів) 
соціогуманітарних 
дисциплін медичних 
та фармацевтичних 
факультетів ЗВО 
України «Шляхи 
підвищення якості 
підготовки студентів і 
аспірантів медичних 
університетів в 
контексті викладання 
соціогуманітарних 
дисциплін» (16 січня 
2020 р., м. Запоріжжя, 



ЗДМУ). — Запоріжжя : 
ЗДМУ, 2020. — С. 41– 
42. 4. Медянова О.В. 
Досвід розвитку 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх медиків в 
умовах карантину 
(дистанційний 
формат) [Електроний 
ресурс] / О. В. 
Медянова// матеріали 
VIII Міжнародна 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
«Віртуальний освітній 
простір: психологічні 
проблеми» , 
присвяченої 75-річчю 
Інституту психології 
імені Г.С. Костюка 
НАПН України (15 
травня-15 червня 2020 
р., Київ) / Режим 
доступу: 
http://newlearning.org. 
ua/system/files/sites/de
fault/files/zagruzheni/ 
medyanova_olena_202 
0.pdf 5. Медянова Е.В. 
Актуальные 
мыслительные 
стратегии в русле 
трансформации 
современного 
медицинского 
образования / Е.В. 
Медянова//Гуманітар 
ні виміри 
трансформації 
сучасної вищої 
медичної освіти: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практич н о ї 
к о н ф е р е н ц і ї ( 1 7 
- 1 8 т равня 2 0 1 8 р., 
м.Київ). – Київ: В и д - 
в о Н М У і м. О. О. 
Богомольця, 201 8. – 
С. 22-23. 6. Медянова 
О. В. Реалізація 
компетентнісного 
підходу в межах 
гуманітарного блоку 
вищої медичної 
освіти/О. В. Медянова, 
В. Т. 
Головчук//Актуальні 
питання вищої 
медичної освіти в 
Україні: Матеріали 
XVВсеукраїнськлї 
науково-практичної 
конференції з міжнар. 
участю (17-18 травня 
2018 р., м.Тернопіль). 
–Тернопіль: ТДМУ, 
2018. – С.205. 30.16 
Член Одеського 
відділення 
Українського 
синергетичного 
товариства (з 2015 р.). 
30.17 Стаж роботи за 
спеціальністю - 9 р., 5 
міс
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кафедри, 

Кафедра 
філософії та 

Диплом 
спеціаліста, 

17 Філософія та 
методологія 

Відповідність 
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Борисович Основне 
місце 
роботи

біоетики Південноукраї
нський 

державний 
педагогічний 
університет 
імені К. Д. 

Ушинського, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти, музика, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 005136, 

виданий 
29.09.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022863, 
виданий 

10.03.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019224, 
виданий 

08.04.2008, 
Атестат 

професора AП 
000393, 
виданий 

16.05.2018

науково-
медичного 
пізнання

0 Ліцензійних умов: 
30.1 1. Ханжи В.Б. 
Добро и зло как 
векторы свободы воли 
в структуре 
антропного времени / 
В.Б. Х а н ж и, Д.Н. 
Ляшенко // 
Anthropological 
Measurements of 
Philosophical Research. 
— 2017. — Вип. 12. — С. 
27–39 (Web of Science 
CC). 2. Демидов В. М. 
Внутрішньоартеріальн 
е введення препаратів 
до підшлункової 
залози як спосіб 
лікування хворих на 
гострий панкреатит / 
В.М. Демидов, С.М. 
Демидов, Р.С. 
Вастьянов, В.Б. Ханжи 
та ін. // Клінічна 
хірургія. — 2017. — 
№11. — C. 19–22 
(Scopus). 30.2 1. 
Ханжи В.Б. Августин 
Аврелий: модель 
линейного времени / 
В.Б. Ханжи, А.В. 
Синицына // 
Перспективи. 
Соціально-політичний 
журнал. — 2019. — № 
4. — С. 147–156. 2. 
Ханжи В.Б. Фридрих 
Ницше и Николай 
Бердяев: обладает ли 
этическим вектором 
свобода воли? / В.Б. 
Ханжи // 
Інтегративна 
антропологія. — 2018. 
— № 2 (32). — С. 13– 
22. 3. Ханжи В.Б. 
Кантианская 
антроподицея: как 
оправдать человека 
после торжества 
теокосмодицеи? / В.Б. 
Ханжи // 
Інтегративна 
антропологія. — 2018. 
— № 1 (31). — С. 16–21. 
4. Ханжи В.Б. 
Теодицея и 
космодицея Лейбница 
как предпосылки 
кантианской 
антроподицеи / В.Б. 
Ханжи // Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. — 2018. — Вип. 
128 (1). — С. 167–173. 5. 
Ханжи В.Б. Проблема 
теодицеи в 
средневековой мысли. 
Часть 2. Фома 
Аквинский: 
парадоксы сочетания 
Божьего провидения и 
разумной свободы / 
В.Б. Ханжи // Наукове 
пізнання: методологія 
та технологія. — 2016. 
— № 1 (36). — С. 104– 
110. 6. Ханжи В. Б. 
Эпистемнопарадигма
льное моделирование 



времени: 
онтологическое и 
антропологическое 
понимание / В. Б. 
Ханжи // 
Інтегративна 
антропологія. — 2016. 
— № 2. — С. 13–20. 
30.3 1. Запорожан В. 
Н. Между добром и 
злом: нравственное 
самоопределение 
человека : 
монография / В. Н. 
Запорожан, И. А. 
Донникова, В. Б. 
Ханжи. — Одесса : 
ОНМедУ, 2020. — 264 
с. (15,35 ум. д. а.). 2. 
Запорожан В. Н. 
Етика розуму в добу 
технологічних 
викликів / В. Н. 
Запорожан, И. А. 
Донникова, В. Б. 
Ханжи // Біоетика: від 
теорії до практики / 
відп. ред. О. О. 
Кришталь. — Київ : ВД 
«Авіцена», 2021. — С. 
17–28 (0,76 ум. д. а.) 
(Колективна 
монографія). 30.5 
Співголовування в 
організаційному 
комітеті XII, XIIІ, XIV 
Міжнародних 
Пригожинських 
читань (м. Одеса, 
2016; 2017; 2018); 
головування в 
організаційному 
комітеті Міжнародної 
наук.-практ. 
конференції «Людина 
як цілісність» МОЗ 
України (м.Одеса, 
2018; 2019; 2020) 26 
травня 2016 р., м. 
Одеса. Участь у роботі 
редколегій збірників 
матеріалів 
Міжнародних 
науково-практичних 
конференцій 
«Реформація і 
трансформація 
суспільства: досвід 
минулого і виклики 
сучасності», «Феномен 
свободи у контексті 
цивілізаційних 
викликів ХХІ 
століття». 2017 р., 
2019 р., м. Львів. 30.6 
Проведення занять 
англійською мовою з 
дисциплін 
«Філософія», «Основи 
біоетики та 
біобезпеки» понад 50 
год на рік 30.8 
Керівник НДР 
кафедри філософії та 
біоетики 
«Постнекласична 
наукова парадигма: 
методологічні засади 
та концептуальні 
моделі» (2016–2020 
рр.; № держреєстрації 



0116U001760); член 
редколегії 
медикофілософського 
журналу 
«Інтегративна 
антропологія» (з 2015 
р.); головування в 
редакційній колегії 
збірника матеріалів 
XIІ Міжнародних 
Пригожинських 
читань (2018). 30.10 
Організаційна робота 
на посаді завідувача 
кафедри філософії та 
біоетики ОНМедУ; 
виконання обов’язків 
заступника голови 
циклової методичної 
комісії з гуманітарних 
дисциплін ОНМедУ. 
30.11 Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.051.09 в 
Одеському 
національному 
університеті імені І. І. 
Мечникова (з 2020 
р.); офіційний 
опонент на захисті 
дисертації Куценко 
В.Ю. «Аскетика як 
предмет 
філософського 
осмислення 
(методологічний 
аналіз)», 
представленої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філософських наук за 
спеціальністю 
09.00.02 – діалектика 
і методологія пізнання 
(2019). 30.14 
Головування в журі та 
робота у складі 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
олімпіади з психології 
для студентів вищих 
медичних та 
фармацевтичних 
навчальних закладів 
України ІІІ–ІV рівня 
акредитації, 
присвяченої 100- 
річчю пам’яті І. І. 
Мечникова 
(28.04.2017 р., м. 
Одеса); робота у 
складі журі другого 
(Всеукраїнського) туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
філософії в Одеському 
національному 
університеті імені І. І. 
Мечникова на базі 
факультету історії та 
філософії (2018 р., 
2019 р.). 30.15 1. 
Ханжи В. Б. Часова 
ознаменованість 
добра і зла: 
історикофілософська 
реконструкція / В. Б. 
Ханжи // Засіяно 
рясно – колоситься 



щедро : науковий 
збірник на пошану 
доктора філологічних 
наук, професора, 
академіка АН Вищої 
школи, заслуженого 
діяча науки і техніки 
України Володимира 
Качкана (до 80-річчя 
з дня народження та 
60-ліття творчої 
діяльності). — 
ІваноФранківськ : 
Видавництво ІФНМУ, 
2020. — С. 306–313. 2. 
Ханжи В. Б. Божий 
промысл и 
человеческая свобода: 
межэпохальный 
диалог Блаженного 
Августина и святителя 
Луки Крымского / В. 
Б. Ханжи // Філософія 
релігії та медицини в 
постсекулярну добу : 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
присвяченої пам’яті 
свт. Луки (В. Ф. 
Войно-Ясенецького) 
(Київ, 11–12 червня 
2020 р.). — К. : НМУ 
ім. О. О. Богомольця, 
ВР ІФ ім. Г. С. 
Сковороди НАНУ, 
2020. — С. 39–42. 3. 
Ханжи В. Б. 
«Овременение» добра 
и зла: античные и 
ранне-средневековые 
акценты / В. Б. Ханжи 
// Философские 
исследования. 
Сборник научных т р 
уд о в. В ы п у с к 7. — 
М и н с к : Б е л а р у с 
к а я н а в у к а, 2 0 2 0. 
— С. 295–302. 4. 
Ханжи В. Б. Проблема 
любви в европейской 
мысл и: основные 
акценты 
[Електронний ресурс ] 
/ В. Б. Ханжи / / Сайт 
Храма свя тителя 
Луки Крымского и 
святой мученицы 
Валентины. — Режим 
доступу : 
http://luka.prihod.od.u 
a/?p=7365 5. Ханжи В. 
Б. Задоволення як 
серцевина щастя: 
Епікур versus стоїки 
(на підставі дискусії 
між М. Фуко та П. 
Адо) / В. Б. Ханжи // 
Щастя та 
цивілізаційний 
розвиток : збірник 
матеріалів 
міжнародної науково- 
практичної 
конференції (Львів, 
14–15 листопада 2019 
р.). — Львів, 2019. — С. 
235–239. 6. Ханжи В. 
Б. Соотношение науки 
и религии: три 
основания / В. Б. 
Ханжи // Релігія та 



медицина : матеріали 
міжнародної науково- 
практичної 
конференції, 
присвяченої пам’яті 
свт. Луки (В. Ф. 
Войно-Ясенецького) 
(Київ, 11–12 червня 
2019 р.). — К. : Вид-во 
НМУ ім. О. О. 
Богомольця, 2019. — 
С. 28–31. 30.16 Член 
Одеського відділення 
Українського 
синергетичного 
товариства (з 2015 р.); 
член Одеського 
наукового 
філософського 
товариства ім. А. І. 
Уйомова в Будинку 
вчених м. Одеса (з 
2019 р.). 30.17 Стаж 
роботи за 
спеціальністю - 17 р., 5 
міс

91418 Єрьомкіна 
Галина 
Геннадіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
іноземних мов

Диплом 
кандидата наук 

KД 065462, 
виданий 

07.08.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003958, 
виданий 

23.12.1993

27 Іноземна мова Відповідність 
кваліфікації згідно п.3 
0 Ліцензійних умов: 
30.3 Рак О.М., 
Єрьомкіна Г.Г., К і м 
Л.М. Фр анцузька 
мова за професійним 
спрямуванням. 
Français professionnel 
m é dical. Чернівці, 
2015. - 434 с. 30.6 
Проведення занять з 
латинської та 
російської мови з 
іноземними 
студентами з 
англомовною формою 
н авчання ( 50 годин 
на рік ). 30.8 
Науковий керівник 
НДР кафедри « 
Методика 
формування і 
ншомовних комун 
ікативних умінь у 
студентів - медиків ». 
30.10 Завідувач 
кафедри іноземних 
мов ОНМедУ. 30.13 
1.Методичні 
матеріали для 
практичних занять з 
французької мови для 
стцудентів 1 курсу 
медичного 
факультету, Одеса, 
2019 (компьютерна 
верстка). 2.Методичні 
матеріали для 
практичних занять з 
французької мови для 
стцудентів 2 курсу 
стоматологічного 
факультету, Одеса, 
2016 (компьютерна 
верстка). 3.Методичні 
матеріали для прак 
тичних занять з 
французької мови для 
студентів 2 курсу 
медичного факультету 
( практична психоло 
гія ) О д е с а, 2016 
(компьютерна 
верстка). 4.Методичні 



матеріали для 
практичних занять з 
француз ької мови для 
студен тів 2 курсу 
медичного факул 
ьтету, Одеса, 2016 
(компьютерна 
верстка). 30.14 Участь 
в якості члена жюри 
Всеукраї нської 
Олімпіади з 
латинської мови, 
Львівський 
національний 
медичний 
університет, квіте н ь 
2015 р. 30.17 Стаж 
практичної роботи за 
спеціальністю - 39 
років.

361073 Коломієць 
Володимир 
Олександров
ич

Завідувач 
лабораторіє
ю, Основне 
місце 
роботи

Лабораторія 
медико-

технічних 
розробок

Диплом 
доктора наук 
ДД 001430, 

виданий 
11.08.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 014898, 
виданий 

24.11.1982

42 Порушення 
рефракції 
органу зору

Освіта – Одеський 
медичний інститут. 
1974 р., «Лікувальна 
справа».

Кандидат медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, « Нові 
методи діагностики 
сенсорних порушень 
при співдружньому  
косоокості в 
гаплоскопічному і 
природніх умовах», 
1982р.

Доктор медичних 
наук зі спціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, «Діагностика 
та корекція порушень 
бінокулярних функцій 
при аметропіях, 
анізометрії, спів 
дружній косоокості», 
2000р.

Основні публікації (за 
відповідністю 
дисципліни):
1. Kolomiets V. 
Influence of the 
alternate 
photostimulation of the 
corresponding fields of 
the retina by 
structurized patterns on 
the sensor and sensor-
motor mechanisms of 
binocular vision in 
patients with 
disbinocular amblyopia 
Oftalmol Zh.2011;4:21-
26. 
http://doi.org/10.31288
/10.31288/oftalmolzh2
01142126
2. Н. В. Коломиец, В. 
А. Коломиец 
Длительность 
монокулярных и 
бинокулярных 
структурированных 
последовательных 
образов как 
индикатор характера 
корреспонденции 
сетчаток Офтальмол. 
журн. — 2014. — № 5. 



— С. 24-27. 
https://doi.org/10.3128
8/oftalmolzh201452427
.

Участь у 
конференціях:
1. Коломієць В.О. 
Ефективність корекції 
астигматизму з 
використанням 
показників 
меридіональної 
гостроти зору // В.О. 
Коломієць, М.Ю. 
Бандура, О.В. Качан, 
Н.В. Коломієць // 
Матеріали ХIV з'їзду 
офтальмологів 
України, м. Одеса 23-
25 трав. 2018 р., 
Одеса, 2018. С. 243-
244
2. Коломієць В.О. 
Ноніусна гострота 
зору у хворих 
псевдофакією / В.О. 
Коломієць, Л.А. 
Бруцька // Матеріали 
науково-практичної 
конференції 
офтальмологів з 
міжнародною участю, 
«Філатовські читання 
– 2016» присвяченої 
80-річчю з дня 
заснування Інституту 
очних хвороб і 
тканинної терапії ім. 
В.П. Філатова НАМН 
України та XIV 
конгресу 
офтальмологічного 
товариства країн 
Причорномор’я, 20 
травня 2016. – Одеса. 
– С.194.

1. Патент № 134468  
U, UА,  МПК (2006) 
А61 В3/09 Спосіб 
визначення обсягу 
акомодації.
2. Патент № 110347, 
МПК A61B 3/036 
(2006.01) Спосіб 
корекції 
астигматизму.

Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня: 

Наукове керівництво 
5 аспірантів, з яких 4 
захищених дисертації  
кандидатів  медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 – 
офтальмологія.
Кандидатські:
1. Панкратова Т.Б. 
«Новий метод 
плеопторптичного 
лікування дітей із спів 
дружньою косоокістю, 
ускладненою стійкою 



скотомою 
пригнічення»,2003р.
2. Фалінська І.В. 
«Ефективність фото 
стимуляції 
структурованими пат 
тернами в лікуванні 
спів дружньої 
косоокості і амбліопії 
з центральною 
фіксацією», 2004р.
3. Гернага Ю.О. 
«Ефективність нового 
способу бінокулярної 
фото стимуляції 
сітківко 
стереоскопічними 
патернатами при 
лікуванні 
рефракційної та 
дисбінанокулярногї 
амбліопії»,2008р.
4. Іванова Т.В. 
«Ефективність методу 
попередньої 
стимуляції 
корегуючих полів 
сітківко фігурними 
«сліпучими» полями 
при лікуванні 
дисбінокулярної 
амбліопії у дітей», 
2013р.

Керівник НДР (2019-
2021) «Вивчити 
особливості порушень 
інтегральної та 
меридіональної 
гостроти зору у хворих 
з астигматизмом і 
розробити нові 
методи діагностики та 
лікування 
меридіональної 
амбліопії» , реєстр. 
номер 0119 U101212.

Член редакційної 
колегії журналу 
«Офтальмологічний 
журнал». 
Член ГО «Товариство 
офтальмологів 
України». 

Державні нагороди:
Заслужений 
винахідник 

35240 Дрожжина 
Галина 
Іванівна

Завідувач 
відділу, 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
патології 

рогівки ока

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
медичний 

інститут ім. 
М.І. Пирогова, 
рік закінчення: 

1980, 
спеціальність:  

лікувальна 
справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004643, 

виданий 
15.12.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 049431, 
виданий 

44 Патологія 
рогівки ока, 
сучасні методи 
діагностики, 
консервативно
го та 
хірургічного 
лікування

Освіта – Одеський 
медичний інститут, 
1980 р., «Лікувальна 
справа».

Кандидат медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, «Роль 
порушень  флавиного 
статусу в патогенезі і 
клініки вікової 
катаракти», 1991р.

Доктор медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби,. «Спадкові 
дистрофії строми 
рогівки (патогенез, 



18.12.1991, 
Атестат 

професора 
12ПP 007623, 

виданий 
19.01.2012, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
002483, 
виданий 

13.11.2002

клініка, діагностика, 
лікування), 2005р.

 Підвищення 
кваліфікації: -
Харківська медична 
академія 
післядипломної освіти 
«Психологопедагогічн
і основи вищої освіти» 
, 2018р.). Посвідчення 
про підвищення 
кваліфікації   до 
диплому   Я № 
790854.
Вища категорія зі 
спеціальності 
«офтальмологія» - 
атестація в 
атестаційній комісії 
НАМН України, 
02.11.2015 р.

Основні публікації (за 
відповідністю 
дисципліни):
1. Дрожжина Г. И. 
Влияние 
биологического 
покрытия роговицы 
жизнеспособной 
криоконсервированно
й амниотической 
мембраной на 
особенности течения 
моделированного 
бактериального 
кератита / Г. И. 
Дрожжина, Е. В. 
Середа, Т. Б. 
Гайдамака, В. В. Вит, 
В. А. Шаблий, Г. С. 
Лобынцева // 
Офтальмол. журн. - 
2015. - № 1. - С.103-
109. 
2. Дрожжина Г.И. 
Значение 
клинических и 
цитологических 
факторов в прогнозе 
эффективности 
лечения торпидных 
поражений роговицы. 
/Тройченко Л.Ф., Вит 
В.В., // Офтальмол. 
журн. – 2015. – №5. – 
С.3-7
3. Дрожжина Г.И., 
Т.Б.Гайдамака, 
Ивановская Е.В., 
Осташевский В.Л., 
Коган Б.М., Усов В.Я., 
Пасечникова Н.В. 
Результаты лечебной 
кератопластики с 
использованием 
«Кератоксеноимплант
ата» свиньи при 
тяжелых 
деструктивних 
воспалительных 
процесах роговицы . 
Офтальмологический 
журнал - 2016. - №6. - 
С.18-30.
4. Середа Е. В. 
Воспаление роговой 
оболочки и 
пролиферативная 
активность клеток 



переднего эпителия 
при моделировании 
бактериального 
кератита и 
использовании 
амниотической 
мембраны с 
различным типом ее 
фиксации / Е. В. 
Середа, В. В. Вит, Г. И. 
Дрожжина, Т. Б. 
Гайдамака // 
Офтальмол. журн. - 
2016. - №1. - С.36-42. 
5. Середа Е. В. 
Особенности 
экспрессии виментина 
структурными 
элементами роговицы 
кроликов при 
применении 
амниотической 
мембраны с 
различными 
методами ее 
фиксации на модели 
бактериального 
кератита / Е. В. 
Середа, В. В. Вит, Г. И. 
Дрожжина, Т. Б. 
Гайдамака // 
Офтальмология. 
Восточная Европа. - 
2016. - № 1 (03). – 
С.31-40.
6. Середа Е. В. 
Эффективность 
различных 
хирургических 
методов 
трансплантации 
амниотической 
мембраны / Е. В. 
Середа, Г. И. 
Дрожжина, Т. Б. 
Гайдамака, Е. В. 
Ивановская, В. Л. 
Осташевский, О.Н. 
Иванова, Б. М. Коган 
// Офтальмол. журн. – 
2016. - № 4. – С.3-10. 
7. Великсар Т.А. 
Влияние силикон-
гидрогелевых 
контактных линз на 
стабильность мембран 
клеток и 
субклеточных 
структур роговичного 
эпителия /Великсар 
Т.А., Леус Н.Ф., 
Гайдамака Т.Б., 
Михейцева И.Н., 
Дрожжина Г.И., 
Коломийчук С.Г. 
//Офтальмологически
й журнал. – 2017. - 
№6. 
8. Дрожжина Г.И. 
Особенности 
синдрома „сухого 
глаза” у больных с 
субклинической и 
манифестной 
формами гипотиреоза 
/ Дрожжина Г.И., 
Павловский М.И. // 
Офтальмологический 
журнал. – 2017. – №3. 
– С.30 – 36.
9. Павловский М. И. 



Распространенность 
синдрома „сухого 
глаза” и его 
проявления у 
пациентов с 
первичным 
гипотиреозом / 
Павловский М. И., 
Дрожжина Г.И. // 
Офтальмология. 
Восточная Европа. – 
2017. – том 7. №3. – С. 
299 – 307. 
10. Иванова О.Н. 
Особенности течения 
коревого керато-
конъюнктивита у 
взрослых / Иванова 
О.Н., Гайдамака Т.Б., 
Дрожжина Г.И., 
Великсар Т.А. // 
Офтальмол. журн. - 
2018. — № 1. — С. 78-
80. 
11. Дрожжина Г.И. 
Результаты 
применения 
ускоренного 
кросслинкинга 
коллагена роговицы 
при кератоконусе / 
Дрожжина Г.И., 
Тройченко Л.Ф., 
Науменко В.А., 
Иванова О.Н., Середа 
Е.В. // 
Офтальмологический 
журнал - 2018. - №3. - 
С.10-17.
12. Дрожжина Г.И. 
Хирургическое 
лечение пациентов с 
расплавлением 
роговицы при 
токсическом 
эпидермальном 
некролизе / 
Дрожжина Г.И., 
Гайдамака Т.Б. 
//Офтальмология. 
Восточная Европа. 
Выпуски 2018, том 8, 
№ 2.- C.266-276.
13. Павловский М. И. 
Цитологические 
особенности эпителия 
конъюнктивы при 
синдроме „сухого 
глаза” у больных с 
субклинической и 
манифестной 
формами гипотиреоза 
/ Павловский М. И., 
Дрожжина Г.И. // 
Офтальмология. 
Восточная Европа. – 
2018. – том 8. №3. – С. 
– 361 – 369. 
14. Гузун О.В. 
Комплексное лечение 
больных 
псевдофакической 
глаукомой, 
осложненной 
буллезной 
кератопатией / Гузун 
О.В., Дрожжина Г.И. 
// 
Офтальмологический 
журнал. – 2019. – №1. 
– С.17 – 23. 



15. Храменко Н. И. 
Типы акцентуации 
характера у больных 
рецидивирующим 
герпетическим 
кератитом. Н. И. 
Храменко, Ю. П. 
Фоля, Т. Б. Гайдамака, 
Г. И. Дрожжина // 
Офтальмол. журн. – 
2020. – № 1. – С. 14-
21. 
16. Лівшиць Л. Роль 
поліморфних 
варіантів генів -174 
G/CIL6 та -1082G/A і -
592C/AIL10 у 
патогенезі 
кератоконуса та 
розвитку 
рецидивуючих ерозій 
при гратчастій 
дистрофії рогівки у 
пацієнтів з України. 
Лівшиць Л. А., 
Дрожжина Г. І., 
Кучеренко А. М., 
Івановська О. В., 
Гайдамака Т. Б., 
Городна О. В., Середа 
Е. В. // Офтальмол. 
журн. – 2020. – № 2. 
– С. 3-11.

Участь у 
конференціях:

1. Drozhzhyna G. 
Cryopreserved amniotic 
membrane 
transplantation in 
patients with 
inflammatory and 
degenerative pathology 
of the cornea / G. 
Drozhzhyna, K. Sereda, 
T. Gaidamaka // 8th 
EuCornea Congress. -
2017. Lisbon. Осt.6-7. - 
POS-39218.
2.  Drozhzhyna G. 
Notfallkeratoplastik mit 
porcinen 
Xenotransplantaten bei 
nekrotisierender 
Keratitis / G. 
Drozhzhyna, T. 
Gaidamaka, C. 
Cursiefen, B. 
Bachmann, O. 
Ivanovska, V. 
Ostashevsky, M. Kogan, 
V. Usov, N. 
Pasyechnikova // Klin 
Monatsbl Augenheilkd 
2017; 234: 1387-1395.
3.  Drozhzhyna G. The 
new tregalose-based eye 
drops in treatment of 
dry eye syndrome / G. 
Drozhzhyna, L. 
Troychenko // SOE-
2017. European society 
of ophthalmology.10-
13.June.2017. 
Barcelona, Spain. EP-
COR-240.
4.  Drozhzhyna G. The 
treatment of dry eye 
syndrome with novel 
eye drops containing 



trehalose/ G. 
Drozhzhyna, L. 
Troychenko // 8th 
EuCornea Congress 6-
7October:, Lisbon, 
Portugal POS-42190.
5.  Drozhzhyna G.I. Dry 
eye in patients with 
subclinical and 
manifest 
hypothyroidism/ G.I. 
Drozhzhyna, M. 
Pavlovskyi // 
Ophthalmologe DOI 
10.1007/s00347-016-
0324-7 © Springer-
Verlag Berlin 
Heidelberg 2017 DOG17 
28.09.-01.10.2017 
DOG.-2017. Berlin. Sept 
28 - Oct. 1. PFr02-02.
6.  Drozhzhyna G.I. 
Infectious 
complications of the 
cornea  as a result of 
wearing soft contact 
lenses. / G.I. 
Drozhzhyna, O.N. 
Ivanova, T.B. 
Gaydamaka // SOE-
2017. European society 
of ophthalmology.10-
13.June.2017. 
Barcelona, Spain. EP-
COR-263.
7.  Drozhzhyna G.I. 
Infectious 
complications of the 
cornea  as a result of 
wearing soft contact 
lenses / G.I. 
Drozhzhyna, O.N. 
Ivanova, T.B 
Gaydamaka // 8th 
EuCornea Congress. -
2017. Lisbon. Осt.6-7. 
POS-40107.
8.  Gaidamaka T. Using 
of different transplant 
material in surgical 
treatment of patients 
with complicated 
herpetic keratitis / T. 
Gaidamaka, G. 
Drozhzhyna, K. Sereda, 
O. Ivanova // 8th 
EuCornea Congress. -
2017. Lisbon. Осt.6-7. 
POS-40514.
9.  Gaidamaka T. 
Verwendung von 
verschiedenen 
Transplantat-Material 
in der chirurgischen 
Behandlung von 
Patienten mit 
komplizierten 
herpetischen Keratitis 
/. T. Gaidamaka, G. 
Drozhzhyna, O. 
Ivanovska, K. Sereda, 
O. Ivanova // 
Ophthalmologe DOI 
10.1007/s00347-016-
0324-7 © Springer-
Verlag Berlin 
Heidelberg 2017 DOG17 
28.09.-01.10.2017 
DOG.-2017. Berlin. Sept 
28 - Oct. 1. PD004-07.
10.  Gaidamaka T.B. 



Condition of the 
conjunctiva, cornea, 
limbus and tear film in 
patients with long-term 
use of silicone - 
hydrogel contact lenses 
/ T.B. Gaidamaka, G.I. 
Drozhzhyna, T.A. 
Veliksar, N.I. 
Chramenko // 
Ophthalmologe DOI 
10.1007/s00347-016-
0324-7 © Springer-
Verlag Berlin 
Heidelberg 2017 DOG17 
28.09.-01.10.2017 
DOG.-2017. Berlin. Sept 
28 - Oct. 1. PFr03-11.

Монографії:
Дрожжина Г.И. 
Воспалительные 
заболевания век : 
[монография] / Г. И. 
Дрожжина. - О. : 
«Астропринт», 2011. - 
86 с.
Дрожжина Г. И. 
Конъюнктивиты. 
Клиника, 
диагностика, лечение 
/ Г. И. Дрожжина // 
Одесса, 
«Астропринт», 2010. 
— 31с.
Керівник НДР (2020-
2022): «Особливості 
патогенезу 
дистрофічних 
(кератоконус), 
запальних 
(бактеріальні та 
грибкові кератити) та 
аутоімунних 
захворювань рогівки 
(ревматоідний артрит, 
синдроми Стівенса-
Джонсона, Лайела) та 
розробка нових 
методів їх лікування»,   
реєстр. номер 
0119U103094.
1. Патент 124459 U, UА 
«Спосіб 
патогенетичного 
лікування 
нейротрофічної 
кератопатії» (2018).
2. Патент № 111373 
«Спосіб одночасного 
виготовлення 
трансплантатів 
рогівки для різних 
видів 
кератопластики» 
(2016).
Відповідальний 
співвиконавець 
міжнародного 
партнерського 
проекту між 
універсітетьською 
очною клінікою м. 
Кьольн (Німеччина) 
та ДУ «Інститут очних 
хвороб та тканинної 
терапії ім. 
В.П.Філатова НАМН 
України» 
«Оптимізація 
трансплантації 



рогівки проти сліпоти 
в Україні» (Contract 
number: 81212822 
Project number: 
16.2084.8-009.00). 
Міжнародне 
стажування у рамках 
проекту «Оптимізація 
трансплантації 
рогівки проти сліпоти 
в Україні»  в 
Університетській 
клініці м.Кьолн 
(Німеччина) у липні 
2019р. 
Членкіня  редакційної 
ради журналу 
«Офтальмологічний 
журнал», членкіня 
експертної наради з 
проблем «сухого ока»,  
членкіня журі від 
України у 
міжнародному 
конкурсі 
TROPHY(2017-2019), 
членкіня 
спецради Д.41.556.01 
із захисту 
кандидатських і 
докторських 
дисертацій із 
спеціальності 
«офтальмологія» в ДУ 
«Інститут очних 
хвороб і тканинної 
терапії ім. В.П. 
Філатова НАМН 
України»

Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Наукове керівництво 7 
кандидатських, з яких 
6 захищених 
дисертацій і 1 
докторської дисертації
зі спеціальності 
14.01.18 – 
офтальмологія.
Кандидатські:
1.Жечева І.І. 
«Підвищення 
ефективності 
лікування хворих з 
васкулярними 
більмами після 
наскрізної 
кератопластики при 
застосуванні 
імуносупресантів за 
різним механізмом дії 
– дексаметазона і 
селлсепта», 2002р.
2.Каменська О.В. 
«Ефективність 
медикаментозної 
корекції порушень 
толового статусу при 
поверхневих формах 
герметичного 
кератиту», 2009р.
3.Константинова В.К. 
«Профілактика 
розвитку 
післяопераційної 
кератопатії»,2009р.



4.Тройченко Л.Ф. 
«Ефективність 
удосконаленого 
методу лікування 
персистуючих 
епітеліальних 
дефектів та торпедних 
виразок рогівки», 
2014р.
5. Середа К.В. 
«Ефективність 
трансплантації 
амніотичної  
мембрани при 
бактеріальних 
кератитах»,  2018р.
6.Павловський М.І. 
«Оптимізація 
діагностики синдрому 
сухого ока у хворих 
гіпотериозом за 
цитологічними та 
біохімічними змінами 
у тканинах поверхні 
ока 
(експериментальне та 
клінічне 
дослідження), 2020р.
Докторські:
1.Гайдамака Т.Б. 
«Рецидивуючий 
герметичний кератит. 
Патогенез, 
діагностика, 
ліфкування,профілакт
ика», 2011р. Членкіня 
спецради Д 41.556.01 
із захисту 
кандидатських і 
докторських 
дисертацій із 
спеціальності 
«офтальмологія» в ДУ 
«Інститут очних 
хвороб і тканинної 
терапії ім. В.П. 
Філатова НАМН 
України».
Членкіня  
редакційних рад 
журналу 
«Офтальмологічний 
журнал» та 
іноземного журналу 
«Офтальмология. 
Восточная Европа», 
ISSN 2226-0803; 1.
Входить до складу 
правління  ГО 
«Товариства 
офтальмологів 
України».

Членкіня 
Міжнародного 
торф’яного 
товариства,  
товариства 
офтальмологів 
Німеччини, 
Європейського 
товариства по роботі з 
рогівкою та 
захворюваннями 
поверхні очей

149737 Коновалова 
Наталія 
Валеріївна

Старший 
науковий 
співробітни
к, Основне 
місце 

Відділ 
запальної 

патології ока

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
медичний 

інститут ім. 

36 Запальні і 
дистрофічні 
захворювання 
ока

Освіта – Одеський 
медичний інститут, 
1981 р., за 
спеціадбністю 
«Лікувальна справа».



роботи М.І. Пирогова, 
рік закінчення: 

1981, 
спеціальність:  

лікувальна 
справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 003075, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 035094, 
виданий 

30.08.1989, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
001624, 
виданий 

30.06.2015

Кандидат медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, 
«Експериментальне 
обґрунтування 
фопофореза 
препарата ЕНКАД і 
його клінічне 
використання при 
лікуванні хворих 
пігментною 
дегенерацією 
сітківки»,1989р.

Доктор медичних 
наук зі спціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, 
«Епідеміологія, 
діагностика, 
клінічний перебіг та 
лікування уражень 
ока, туберкульозної 
етіології», 2013р.

Підвищення 
кваліфікації: 
Харківська медична 
академія 
післядипломної освіти 
«Психолого 
педагогічні основи 
вищої освіти» (0,5 
міс., 2019р.). 
Посвідчення про 
підвищення 
кваліфікації   до 
диплому А-І № 
936048
Вища категорія зі 
спеціальності 
«офтальмологія» - 
атестація в 
атестаційній комісії 
НАМН України, 
21.09.2015 р

Основні публікації (за 
відповідністю 
дисципліни):
Коновалова Н. В. 1. 
1.Воспалительные 
заболевания 
сосудистой оболочки 
глаза стрептококковой 
этиологии. Н. В. 
Коновалова, В. В. 
Савко, Н. И. 
Храменко, О. В. Гузун, 
С. Б. Слободяник, Ю. 
А. Журавок, В. В. 
Савко (мл). // 
Офтальмол. журн. – 
2020. – № 1. – С. 49-
53.
2. Konovalova, N.V., 
Khramenko, N.I. To the 
Treatment of Anterior 
Uveitis. Proceedings of 
the International 
Conference on 
Advanced 
Optoelectronics and 
Lasers, CAOL. 2019-
September, 9019547, с. 
117-121.
3. Konovalova, N., 
Khramenko, N. 
Neuroprotection in 



inflammatory and 
vascular diseases. 
Oftalmologija. 
Vostochnaja Evropa. 
2019:9(3): 400-410.

Участь у 
конференціях: 

1. Konovalova, N.V., 
Khramenko, N.I. To the 
Treatment of Anterior 
Uveitis. Proceedings of 
the International 
Conference on 
Advanced 
Optoelectronics and 
Lasers, CAOL. 2019-
September,9019547, с. 
117-121.
2. Савко В.В. 
Гемодинаміка ока та 
функціональний стан 
очного дна у хворих 
«сухою» формою 
вікової макулярної 
дегенерації під дією 
фосфакреатиніна / 
В.В. Савко, Н.І. 
Наріцина, Н.В. 
Коновалова, В.В. 
Савко мол., Л.А. 
Михайличенко // 
Точка зору Схід-Захід. 
– 2017. – № 2. – С.91-
94.
3. Савко В.В. Корекція 
порушень 
гемодинаміки ока у 
хворих віковою 
макулярною 
дегенерацією 
фосфокреатиніном / 
В.В. Савко, Н.В. 
Коновалова, Н. І. 
Наріцина, В.В. Савко 
мол., Л.А. 
Михайличенко // 
Матеріали науково-
практичної 
конференції 
офтальмологів з 
міжнародною участю 
«Філатовські читання 
– 2017», 25-26 травня 
2017, Одеса, Україна. 
– С. 125-126.
4. Гузун О.В. 
Комплексна 
підтримка зорового 
нерва при глаукомній 
оптичній нейропатії / 
Храменко Н. І., 
Коновалова Н. В., 
Перетягін О. А. // 
Матеріали 
ВсеукраїнськоїЇ 
науково-практичної 
конференції 
офтальмологів, 
присвяченої 80-річчю 
Заснування 
Товариства 
офтальмологів 
України, Вінниця, 
2018.- С.77-79.
5. Зборовська О.В. 
Тенденції 
захворюваності 
туберкульозними 
увеїтами в 2017 році / 



О.В. Зборовська, Н.В. 
Коновалова, О.Е. 
Дорохова // 
Матеріали ХIV з'їзду 
офтальмологів 
України, м. Одеса 23-
25 трав. 2018 р., 
Одеса, 2018. С. 135-
136.
6. Гузун О. В., Чечин 
П. П., Храменко Н. І., 
Бойчук І. М., 
Коновалова Н. В. 
Застосування 
лазерстімуляціі 
сітківкі та зорових 
нерва у дітей 
анізометропіческой 
формою амбліопії // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференции 
«Актуальні питання 
офтальмології». 7-10 
жовтня2019. - Івано-
Франківськ.-Україна.-
2019.-С.25-27
7. Гузун О.В., 
Задорожний О.С., 
Кустрін Т.Б., Насіннік 
І.О., Чечін П.П., 
Коновалова Н.В. 
Прицільна 
транссклеральной 
лазерна 
ціклокоагуляція у 
хворих 
неоваскулярной 
глаукомою // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференции 
«Актуальні питання 
офтальмології». 7-10 
жовтня2019.-Івано-
Франківськ.-Україна.-
2019.-С.27-29
8. Гузун О.В., Чечин 
П.П., Храменко Н.І., 
Бойчук І.М., 
Коновалова Н.В. 
Ефективність 
застосування 
лазеростімуляціі 
сітківки та зорового 
нерва у дітей 
анізометропіческой 
амблиопией // 50-а 
ювілейна Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Застосування лазерів 
у медицині та 
біології» Харьков.-
2019.- с.16-17
9. Зборовська О.В., 
Коновалова Н.В., 
Дорохова О.Є., 
Фастова І.А. Тенденції 
захворюваності очним 
туберкульозом за 
період 2015-2018 рр. 
// Матеріали 
наук.практ. 
конференції 
«Філатовські чітання- 
2019», 23-24 травня 
2019 Одеса, Україна.-
2019.-с.101-103



10. Храменко Н.І., 
Коновалова Н.В. Стан 
гемодинаміки ока при 
невриті зорового 
нерва // Матеріали 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
“Філатовські читання-
2019” 23-24 
травня2019 року. – 
Одеса, 2019. – С. 127.
11. Храменко Н.І., 
Коновалова Н.В., 
Величко Л.М., 
Богданова О.В. 
Особливості 
імунологічного 
статусу у хворих при 
невриті зорового 
нерва // Матеріали 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
“Філатовські читання-
2019” 23-24 травня 
2019 року. – Одеса, 
2019. – С. 126.

1.Патент №  99758 
МПК(2015.01) 
А61В3/00 Спосіб 
прогнозування 
розвитку 
макулодистрофії при 
хронічних увеїтах
2. Патент №  91905 
МПК((2014.01):A61B 
17/00
Спосіб лікування 
запальних 
захворювань 
переднього та 
заднього відділів ока.

Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Підготувала 1 
кандидата медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 – 
офтальмологія.
Кандидатські:
1.Шайбі Абдеррахім 
«Оптимізація 
комбінованого 
лікування запальних 
хвороб судинної 
оболонки і сітківки», 
2017р.
Членкіня ГО 
«Товариства 
офтальмологів 
України».

9611 Дмитрієв 
Сергій 
Костянтинов
ич

Завідувач 
відділу, 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
глаукоми і 
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співставлення штифта 
очного протезу з 
лункою в опорно-
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«Оптимізація очного 
протезування при 
енуклеації та 
евісцеразії очного 
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Державні нагороди:
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наук зі спеціальності 
14.01.18 - очні хвороби 
«Діагностична 
цінність 
біомікроскопії в 
ультрафіолетових і 
інфрачервоних 
променях і 
ультразвукової 
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конференції з 
міжнародною участю 
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Материалы XIV съезда 
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роговицы. / Бузник 
А.И., Пасечникова Н. 
В // Материалы 14 
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практической 
конференции 
присвьяченои к 80 - 
летию Основание 
общества 
офтальмологов 
Украины.
13. Якименко С. А. 
Хирургическое 
лечение тяжелых 
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2017, Одеса, Україна – 
С. 173.
21. Якименко С. А. 
Сучасна 
антибактеріальна 
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лікування ерозій і 
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опіків очей
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ферментів (лек озиму і 
коллалізина)в 
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післяопікових 
помутніньрогової 
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3. Мирошник Д.М. 
«Застосування нового 
природного 
біорегулятора –
препарата 
«Ліпохромін» в 
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5. Гладуш Т.І. «Нові 
можливості 
електроелімінації у 
вивченні патогенезу 
опіків очей, їх 
діагностики та 



лікування», 2004р.
6. Расін О.Г. 
«Ефективність 
поверхнево активного 
препарату мірамістин 
в лікуванні хімічних 
опіків очей тяжкого 
ступеня 
(експериментально-
клінічне 
дослідження).,2005р.
7. Бузник О.І. 
«Ефективність 
лікування опікових 
тривких виразок 
рогівки методом 
ексимер-лазерної 
кератектомії», 2009р.
8. Костенко П.О. 
«Оптимізація 
діагностики і 
хірургічного 
лікування вторинної 
після опікової 
глаукоми», 2013р.

Керівник 
республіканського 
опікового центру. 
Член редколегії 
журналу 
«Офтальмологічний 
журнал», 
Член ГО «Товариства 
офтальмологів 
України», почесний  
член Болгарського 
офтальмологічного 
товариства.

220208 Сердюченко 
Віра Іванівна

Завідувач 
лабораторіє
ю, Основне 
місце 
роботи

Лабораторія 
розладу 

бінокулярного 
зору

Диплом 
доктора наук 
ДH 001704, 

виданий 
07.04.1995, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 008788, 
виданий 

26.12.1979, 
Атестат 

професора 
12ПP 010912, 

виданий 
29.09.2015, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
053738, 
виданий 

01.06.1988

39 Сенсорні та 
окорухові 
порушення, 
розлад 
бінокулярного 
зору, сучасні 
методи 
лікування

Освіта – Харківський 
медичний 
інститут,1963р, по 
спеціальності 
лікувальна справа.

Кандидат медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, «Клінічні 
особливості і 
ефективність 
лікування хворих з 
подружньою 
косокістю з малим 
кутом відключення», 
1979р.

Доктор медичних 
наук зі спціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, «Нові 
динамічні методи 
дослідження зорових 
функцій в клініці 
аномалій рефракції та 
розладів 
бінокулярного зору у 
дітей», 1995р.

Підвищення 
кваліфікації
Вища категорія зі 
спеціальності «дитяча 
офтальмологія» - 
атестація в 
атестаційній комісії 
НАМН України, 
10.10.2016 р.

Основні публікації:



1. Сердюченко В. И. 
Причины, клиника и 
лечение вторичного 
(последовательного) 
расходящегося 
косоглазия. 
Офтальмол. журн. — 
2017. — № 1. — С. 51-
52.
2. Желізник М. Б., 
Сердюченко В. І. 
Визначення 
мінімальної 
експозиції 
розпізнавання тест-
об’єктів для оцінки 
зорового стомлення у 
школярів. Офтальмол. 
журн. — 2017. — № 5. 
— С. 8-11.

Участь у 
конференціях:
1. Грушко Ю. В. 
Исследование 
стереосприйняття с 
помощью набора 
тестов «Stereo Fly 
Test» у детей с 
устойчивым и 
неустойчивым 
бинокулярным 
зрением / Дегтярева 
Н. М., Сердюченко В. 
И. // Сборник трудов 
под редакцией 
профессора С.А. 
Рыкова 
«рефракционной 
пленэр 18». Научно-
практической. конф. 
офтальмологов, 
детских 
офтальмологов и 
оптометристов 
Украины с 
международным 
участием 18-19 
октября 2018, м.Киев. 
- С. 25-27.
2. Желизник М. Б. 
Минимальная 
экспозиция для 
распознавания тест-
объектов в оценке 
функционального 
состояния 
зрительного 
анализатора 
Сердюченко В. И. // 
Материалы ХIV съезда 
офтальмологов 
Украины, м. Одеса 23-
25 трав. 2018, Одесса, 
2018. С. 244-245.
3. Сердюченко В.И. 
Применение призм у 
больных с 
глазодвигательными 
нарушениями. Наш 
опыт использования 
призм у пациентов с 
малыми углами 
косоглазия // 
Материалы 
Международной 
научно-практической. 
конф. офтальмологов, 
посвященной 80-
летию Основание 
Общества 



офтальмологов 
Украины. - 12-13 
сентября 2018, 
Винница, Украина. - 
Одесса, Бондаренко 
Н.А., 2018. - С 136-137.
4. Ємченко В.І. 
Девіація у хворих на 
косоокість з A-V-Х 
синдромами / В.І. 
Ємченко, В.І. 
Сердюченко // 
Матеріали науково-
практичної 
конференції 
офтальмологів з 
міжнародною участю 
«Філатовські читання 
– 2017», 25-26 травня 
2017, Одеса, Україна. 
– С. 214-215.
5. Сердюченко В.І. 
Циклоторзійні, 
вертикальні та 
горизонтальні фузійні 
резерви при різних 
кутових розмірах тест-
об’єктів / В.І. 
Сердюченко, Ю.В. 
Грушко, Н.М. 
Дегтярьова // 
«Актуальні питання 
офтальмології»: 
науково-практична 
конференція 
офтальмологів 
Чернівецької, Івано-
Франківської, 
Тернопільської та 
Хмельницької 
областей України, 20-
21 вересня 2017, 
Чернівці, Україна. – С. 
195-196. 
6. Сердюченко В.І. 
Дослідження 
мінімальної 
експозиції 
розпізнавання тест-
об’єктів для оцінки 
зорового стомлення у 
школярів / В.І. 
Сердюченко, М.Б. 
Желізник // 
Матеріали науково-
практичної 
конференції 
офтальмологів з 
міжнародною участю 
«Філатовські читання 
– 2017», 25-26 травня 
2017, Одеса, Україна. 
– С. 221.
7. Сердюченко В.І. До 
питання про вторинну 
(послідовну) 
косоокість (лекція) / 
В.І.Сердюченко // 
«Актуальні питання 
офтальмології»: 
науково-практична 
конференція 
офтальмологів 
Чернівецької, Івано-
Франківської, 
Тернопільської та 
Хмельницької 
областей України, 20-
21 вересня 2017, 
Чернівці, Україна. – С. 
52-57.



8. Сердюченко В.І. До 
питання про 
циклофузії / В.І. 
Сердюченко, Н.М. 
Дегтярьова, Ю.В. 
Грушко // Матеріали 
науково-практичної 
конференції 
офтальмологів з 
міжнародною участю 
«Філатовські читання 
– 2017», 25-26 травня 
2017, Одеса, Україна. 
– С. 220-221.
9. Kuzhda I., The case 
of successful surgical 
treatment of atypical 
form of vertical 
strabismus /I. Kuzhda, 
V. Serdiuchenko, Yu. 
Kaminskyy, O. Pityk // 
38th Meeting of the 
European 
Strabismologi-cal 
Association. – Final 
Programme - Poster 37. 
– P.80.
10. Serdiuchenko V. 
Some clinical features 
of oculomotor 
disturbances at A-V-X 
syndromes / 
V.Serdiuchenko, 
V.Yemchenko // 38th 
Meeting of the 
European 
Strabismologi-cal 
Association. – Final 
Programme. - Poster 
64. – P. 94
11. Serdiuchenko V. The 
minimal exposition of 
test-object recognition 
in children with 
emmetropia, anomalies 
of refraction and 
amblyopia / V. 
Serdiuchenko, M. 
Zheliznyk // 
38thMeeting of the 
European 
Strabismologi-cal 
Association. – Final 
Programme. – Poster 
63.-P. 93.

Монографії:
1. Сердюченко В.И., 
Дегтярева Н.М. 
Аккомодационная 
эзотропия/ В.И. 
Сердюченко, Н.М. 
Дегтярева., - - Одесса: 
Астропринт.- 2018.- 
60с. Сердюченко В.И., 
Ностопырева Е.И. 
Рефрактогенез у 
школьников, 
проживающих на 
радиационно 
загрязненной 
территории. 2019.- 
104с
2. Сердюченко В.И 
Лечение косоглазия и 
амблиопии у больных 
детским 
церебральным 
параличом : 
[монография] / В. И. 
Сердюченко, Я. Й. 



Гальперт; Нац. акад. 
мед. наук Украины, ГУ 
"Ин-т глаз. болезней и 
ткан. терапии им. В.П. 
Филатова НАМН 
Украины". - Одесса : 
Астропринт, 2014. - 
147 c.

Під її керівництвом 
захищено 6 
дисертацій, одна з них 
кандидатьска 
Гальперт Я.Й. 
«Оптимізація 
лікування амбліопії та 
косоокості у хворих на 
дитячий 
церебральний 
параліч».

1. Патент № 100063 
МПК А61В 3/028 
(2006.01),          А61 F 
9/013 (2006.01),  А61 F 
9/013 (2006.01) Спосіб 
підвищення гостроти 
зору у дітей з 
аметропіями
2. Патент №53744 
МПК (2009):A61F 
9/00 Спосіб створення 
умов для здійснення 
плеоптично-
ортоптичного 
лікування, 
спрямованого на 
розвиток 
розпізнавальної 
властивості сітківки у 
дітей з порушенням 
моторики.
 
Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Підготувала 5-х 
кандидатів та 
медичних наук зі 
спеціальності 14.01.18 
– офтальмологія.
Кандидатські:
1.Бубакер Хафедх Бен 
Ахмед «Значення 
тренування 
акомодаційної функції 
в комплексному 
лікуванні  хворих з 
різними видами 
амбліопії при 
гиперметропії», 
1998р.
2. Волкова Т.М. 
«Ефективність 
модифікованого 
методу переважної 
фіксації погляду при 
візометрії дітей 
раннього віку», 2006р.
3. Стоцька Л.М.
«Порушення 
антиоксидантної та 
імунної систем у дітей 
з набутою  
неускладненою 
міопієюі їх корекція за 



допомогою 
фітотерапії», 2006р.
4. Кужда І.М. 
«Ефективність 
модифікованого 
способу лікування 
розладів акомодації у 
дітей з 
астигматизмом», 
2008р.
5. Гальперт Я.Й. 
«Оптимізація 
лікування амбліопії та 
косоокості у хворих на 
дитячий 
церебральний 
параліч», 2012р.
Членкіня ГО 
«Товариства 
офтальмологів 
України», 
міжнародного 
товариства 
страбізмологів, 
товариства 
страбізмологів 
Європи.

59869 Пономарчук 
Валерій 
Семенович

Завідувач 
відділу, 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
функціонально
-діагностичних 

досліджень

Диплом 
доктора наук 
ДH 001705, 

виданий 
28.04.1995, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 012744, 
виданий 

25.11.1981, 
Атестат 

професора 
ПPAP 001735, 

виданий 
25.06.1998

43 Функціонально
-діагностичні 
дослідження 
органа зору

Освіта – Одеський 
медичний інститут 
ім.. 
М.І.Пирогова,1974р. 
за спеціальністю 
«лікувальна справа».

Кандидат медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, «Порушення 
регуляції 
офтальмотонуса при 
впливі на структуру 
лімбічної системи», 
1981р.

Доктор медичних 
наук зі спціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, «Ранні 
функціональні зміни 
зорового аналізатора 
та патогенетичні 
механізми, що 
сприяють їх розвитку 
при дисфункціях 
вегетативної нервової 
системи», 1995р.

Підвищення 
кваліфікації
Вища категорія зі 
спеціальності 
«офтальмологія»- 
атестація в 
атестаційній комісії 
НАМН України, 
04.01.2016 р.

Основні публікації (за 
відповідністю 
дисципліни):
 
1. Духайер Шакир, 
Бушуева Н. Н., 
Пономарчук В. С., 
Храменко Н. И. 
Результаты лечения 
нарушений 
аккомодации у 
больных с 
использованием 



электростимуляции 
на аппарате 
«ЭТРАНС» и 
фосфенэлектростимул
яции.  Офтальмол. 
журн. — 2018. — № 1. 
— С. 31-35.
2. Гузун О.В., 
Храменко Н.И., 
Слободяник С.Б., 2. 
Пономарчук В.С., 
Перетягин О.А. 
Эффективность 
комплексной 
нейропротекции 
ганглиозных клеток 
сетчатки при 
глаукомной 
оптической 
нейропатии. 
Офтальмол. журн. — 
2018. — № 5. — С. 32-
38.
3. Putienko, V., 
Ponomarchuk, V. The 
results of treatment of 
patients with the 
second stage of primary 
open-angle glaucoma 
with the method of 
photomyostimulation. 
Oftalmologija. 
Vostochnaja Evropa. 
2017;7(2):202-209

Участь у 
конференціях:
1. Пономарчук В.С. 
Рухливість окорухової 
системи та лабільність 
зорового аналізатора у 
хворих первинною 
відкритокутовою 
глаукомою / В.О. 
Путієнко, В.С. 
Пономарчук // 
Матеріали науково-
практичної 
конференції 
офтальмологів з 
міжнародною участю 
«Філатовські читання 
– 2017», 25-26 травня 
2017, Одеса, Україна. 
– С. 63-64.

Монографії:
Фосфенэлектродиагно
стика в 
офтальмологии: 
монография / В.С. 
Пономарчук; ГУ 
«Институт глазных 
болезней и тканевой 
терапии им. В.П. 
Филатова НАМН 
Украины». - Одесса: 
Астропринт, 2018-104 
с.: ил.

1. Патент №119381, 
МПК(2006) А61 F 
9/00, А61 N 1/00 
Спосіб лікування  
глаукомної  
нейропатії  у хворих 
на первинну 
відкритокутову 
глаукому з 
компенсованим 
внутрішньоочним 



тиском
2. Патент №62259 
МПК (2011.01):A61B 
3/00
Спосіб лікування 
хворих з міопією

Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Підготув 8 кандидатів 
медичних наук зі 
спеціальності 14.01.18 
– офтальмологія.
Кандидатські:
1. Сет Фіадоєр 
«Діагностична 
цінність 
модифікаційної 
методики 
дослідження 
електричної 
чутливості і 
лабільності при 
захворюваннях органу 
зору», 1994р.
2. Храменко Н.І. 
«Зміни 
функціонального 
стану зорового 
аналізатора 
кровопостачання ока і 
мозку у хворих на 
гіпертонічну хворобу 
на фоні 
вегетодисфункції»,199
8р.
3. Рідха Нагмуші 
«Вплив фосфен-
електростимуляції на 
основі функцій 
зорового аналізатору, 
кровообіг ока і мозку у 
хворих з набутою 
неускладненою 
короткозорістю»,1998
р.
4. Слободяник С.Б. 
«Лікувальний вплив 
фосфен-
електростимуляції на 
функціональний стан 
зорового аналізатора і 
реґіонарний кровообіг 
мозку і очей у хворих 
на амбліопію»,1999р.
4. Дроженко В.С. 
«Вплив 
модифікованої 
методики 
фосфенелектростимул
яції на 
функціональний стан 
зорового аналізатора у 
хворих зчастково. 
атрофією зорового 
нерва»,2002р.
6.Терлецька О.Ю. 
«Ефективність нового 
методу 
фосфенелектропункту
ри у лікуванні хворих 
із акомодаційною 
дисфункцією», 2006р.
7. Лавренко Г.М. 
«Гемодинаміка 
головного мозку за дії 
фосфен-



електростимуляції 
при порушеннях 
функції зорового 
аналізатора», 2009р.
8. Путієнко В.О. 
«Ефективність 
комбінованого методу 
(фосфен-
електростимуляції) в 
комплексному 
лікуванні хворих на 
первинну 
відкритокутову 
глаукому», 2018р.
Віце-президент ГО 
«Товариство 
офтальмологів 
України». 
Входить до 
редакційної ради 
«Офтальмологічний 
журнал»
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зрения : [монография] 
: в двух томах, Т.1 / 
В.В.Вит. – Одесса : 
Астропринт, 2009. – 
616 с.
2. Вит В.В. Опухолевая 
патология органа 
зрения : [монография] 
: в двух томах, Т.2 / 
В.В.Вит. – Одесса : 
Астропринт, 2009. – 
328.
3. Вит В.В. Строение 
зрительной системы 
человека 
[монография].- 2018.- 
664с.
4. Віт В.В. Патологія 
ока, його придатків і 
орбіти. 
[монографія],Том 1, 
2.- 2019.- 1866с.
1.Патент № 100475 
МПК(2015.01)А61К31/
00,А61В3/00, 
А61К31/13 (2006.01) 
Спосіб лікування 
хворих на увеальну 
меланому 
імунокорегуючим 
препаратом 
«Амиксин»
2. Патент № 103098 
МПК(2015.01) Спосіб 
прогнозування 
результату 
органозберігаючого 
лікування у хворих на 
увеальну меланому з 
використанням 
моноклональних 
антитіл

Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Підготував 12 



кандидатів та 1 
доктора  медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 – 
офтальмологія.
Кандидатські:
1. Мухтурис К. 
«Зміцнююча 
поверхнева 
кератопластика при 
хірургічній обробці 
лоскутних поранень 
рогівкової оболонки», 
1987р.
2. Перетягін О.А. 
«Лікувальна дія 
імболізованого 
протеолітичного 
ферменту імозимази 
при гострій опіковій 
травмі ока», 1989р.
3. Полякова С.І. 
«Диференційна 
діагностика і 
ефективність 
лікування 
новоутворень слізної 
залози різноманітного 
гістогенеза», 1989р.
4. Люхамед Хайдар 
Абдуль Резак 
«Травматичний 
ірідудіаліз 
(особливості клініки і 
хірургічного 
лікування)., 1990р.
5. Дмітрієв С.К. 
«Оптимізація 
лікувальної тактики 
при опіках очей на 
основі з’ясування 
патогенетичного 
значення змін 
провообігу в динаміці 
опікового процессу», 
1990р
6. Суходоєва Л.О. 
«Комплексна 
діагностика 
новоутворень орбіти 
різноманітного 
гістогенезу у дітей», 
1992р.
7. Михайлова Т.П. 
«Імунореактивність 
організму хворих з 
відшаруванням 
сітківки, ускладненою 
профіліративною 
вітреоретинопатією»,1
992р.
8. Клюєв Г.О. 
«Лікування 
постравматичних кіст 
радужної оболонки 
ока методом 
ітроокулярною 
діатермокоагуляції і 
аплікаційної бета-
терапії»,1992р.
9. Мороз О.О. 
«Наскрізна 
кератопластика та 
кератопротезування в 
лікуванні вторинної 
ендотеліально-
епітеліальної 
дистрофії рогівки», 
1997р.
10.Троніна С.А. 
«Розробка 



комплексного методу 
хірургічного 
лікування вродженого 
синдрому 
блефарофімозу»,1999р
.
11. Величко Л.М. 
«Імунокорекція d2B-
інтерфероном – 
елемент оптимізації 
лікування хворих на 
увеальну меланому», 
2000р.
12. Яковенко Т.О. 
«Оптимізація 
діагностики 
лімфопроліферативни
х новоутворень орбіти 
та придатків ока», 
2008р.
Докторські:
1. Полякова С.І. 
«Пухлини слізної 
залози епітеліального 
ґенезу (клініка, 
діагностика, прогноз, 
лікування),2011р.

Керівник НДР (2019-
2021) «Вивчити 
патогенетичні 
механізми реалізації 
клінічного ефекту 
нових комбінованих 
методів лікування 
меланом увеального 
тракту», реєстр. номер 
0119 U101013.

Заступник головного 
редактора журналу 
«Офтальмологічний 
журнал». Член 
спецради Д.41.556.01 
із захисту 
кандидатських і 
докторських 
дисертацій із 
спеціальності 
«офтальмологія» в ДУ 
«Інститут очних 
хвороб і тканинної 
терапії ім. В.П. 
Філатова НАМН 
України».

25358 Красновид 
Тетяна 
Андріївна

Завідувач 
відділу, 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
посттравматич

ної патології 
ока

Диплом 
доктора наук 
ДH 001706, 

виданий 
27.04.1995, 

Диплом 
кандидата наук 
MMД 017483, 

виданий 
29.03.1968, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
001274, 
виданий 

23.05.1994

55 Травми ока. 
Особливості 
посттравматич
них процесів і 
методи їх 
лікування

Освіта – Вінницький 
медичний інститут. 
1961 р., за 
спеціальністю 
«Лікувальна справа».

Кандидат медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, «Добові 
колебання 
офтальмотонуса і 
гормональна 
активність кори 
наднирників 
(експериментальне 
дослідження)», 1967р.

Доктор медичних 
наук зі спціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, «Загальні 
закономірності і 
прогнозування 
динаміки розвитку 



синильної катаракти. 
Патогенетичні 
передумови розвитку 
основних 
післяопераційних 
ускладнень», 1995р.

Підвищення 
кваліфікації: Вища 
категорія зі 
спеціальності 
«офтальмологія» - 
атестація в 
атестаційній комісії 
НАМН України, 
02.01.2018 р

Основні публікації (за 
відповідністю 
дисципліни):
1. M.B. Kogan, O.S. 
Zadorozhnyy, O.S. 
Petretska, T.A. 
Krasnovid, A.R. Korol,  
N.V. Pasyechnikova 
Visualization of 
intraocular foreign 
bodies in the projection 
of the ciliary body by 
transpalpebral near-
infrared 
transillumination 
J.ophthalmol.
(Ukraine).2019;4:23-
27. 
http://doi.org/10.31288
/oftalmolzh201942327
2. N. P. Grubnik, T. A. 
Krasnovid, V. V. Vit  A 
system of assessing the 
severity degree of the 
foveal structural 
changes according to 
the data of spectral 
optic coherent 
tomography and visual 
acuity in the eyeball 
contusion  Oftalmol 
Zh.2015;1:29-34  
https://doi.org/10.3128
8/oftalmolzh201512934  
3. N. P. Grubnyk, T. A. 
Krasnovid, V. V. Vit  
Classification algorithm 
for determining the 
severity of structural 
foveal changes in 
patients after blunt eye 
injury using spectral 
optical coherence 
tomography  Oftalmol 
Zh.2015;2:27-31 
https://doi.org/10.3128
8/oftalmolzh201522731

Участь у 
конференціях:
1. Грубник Н.П., 
Красновид Т.А. Мої 
підходи в хірургії 
пошкоджень заднього 
сегменту ока // 
Матеріали науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
Поділля - Ретина 2019
2. Коган М.Б., 
Задорожний О.С., 
Петрецька О.С., 
Красновид Т.А., 



Пасечнікова Н.В. 
Застосування 
транспальпебральної 
інфрачервоної 
діафаноскопії при 
проникаючих 
пораненнях з 
наявністю 
внутрішньоочних 
сторонніх тіл в 
передньому відділі 
очного яблука. // 
Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
офтальмології» м. 
Івано-Франківськ, 
2019
3. Коган 
М.Б.,Задорожний 
О.С., Петрецька О.С., 
Красновид Т.А. 
Пасечнікова Н.В. 
Застосування 
транспальпебральної 
інфрачервоної 
діафаноскопії при 
проникаючих 
пораненнях з 
наявністю 
внутрішньоочних 
сторонніх тіл в 
передньому відділі 
очного яблука. // 
Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
офтальмології» м. 
Івано-Франківськ, 
2019
4. Коган М.Б. 
Візуалізація 
внутрішньоочних 
чужорідних тіл в 
проекції циліарного 
тіла способом 
транспальпебрально 
інфрачервоної 
діафаноскопії / О.С. 
Задорожний, Т.А. 
Красновид, О.С. 
Петрецька, Н.В 
Пасєчнікова // 
Матеріали ХIV з'їзду 
офтальмологів 
України, м. Одеса 23-
25 трав. 2018 р., 
Одеса, 2018. С. 105-
106.
5. Грубник Н.П. 
Вітректомія при 
субкон'юнктивальних 
розривах склери / 
Н.П. Грубник, Т.А. 
Красновид // 
Матеріали науково-
практичної 
конференції 
офтальмологів з 
міжнародною участю 
«Філатовські читання 
– 2017», 25-26 травня 
2017, Одеса, Україна. 
– С. 86.
6. Грубник Н.П. Вплив 
цитиколіну на 
ультраструктуру 



пігментного епітелію 
сітківки та 
фоторецепторів 
кролика після контузії 
очного яблука / Н.П. 
Грубник, Т.А. 
Красновид, Н.І. 
Молчанюк // 
Матеріали науково-
практичної 
конференції 
офтальмологів з 
міжнародною участю 
«Філатовські читання 
– 2017», 25-26 травня 
2017, Одеса, Україна. 
– С.85.
7. Грубник Н.П. 
Ефективність 
вітреоретинальних 
втручань при 
субкон'юнктивальних 
розривах склери / 
Н.П. Грубник, Т.А. 
Красновид // 
«Актуальні питання 
офтальмології»: 
науково-практична 
конференція 
офтальмологів 
Чернівецької, Івано-
Франківської, 
Тернопільської та 
Хмельницької 
областей України, 20-
21 вересня 2017, 
Чернівці, Україна. – С. 
82-83.

Монографії:
Красновид Т.А. 
Проникаючі 
поранення ока. 
Внутрішньоочні 
сторонні тіла / Т.А. 
Красновид.-Одеса: 
Астропринт: 2013.-228 
с.
Красновид Т.А. 
Травмы глаза. Атлас / 
Т.А. Красновид, В.С. 
Асланова, К.Г. 
Драченко.-Одесса: 
Астропринт: 2013.-215 
с.
1. Патент № 134645U, 
UА,  МПК (2006) 
Н05В35/00,А61В3/00  
Спосіб візуалізації 
внутрішньоочних 
сторонніх тіл в 
інфрачервоному 
діапазоні спектра.
2. Патент №116785, 
МПК(2006) А61 F 
9/00, А61В 3/00 
(2006.01),  А61В 1/04 
(2006.01) Спосіб 
діафаноскопії ока  
використанням з 
транспальпебрального
світлодіодного 
випромінювання 
інфрачервоного 
спектра.

Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 



наукового ступеня:
Підготувала 3-х 
кандидатів медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 – 
офтальмологія:
1. Кравченко Л.І. 
«Можливості 
прогнозування і 
особливості розвитку 
вікової катаракти при 
порушенні 
дезітоксикаційної 
функції печінки», 
2004р.
2. Наровченко Т.В. 
«Оптимізація 
лікуванні 
посттравматичного 
гемофтальма», 2010р.
3. Грубник Н.П. 
«Прогнозування 
зорових функцій при 
контузії очного яблука 
з урахуванням 
мікроструктур них 
змін сітчастої та 
судинної оболонок 
(клініко-
експерементальне 
дослідження),2018р.

Керівник НДР (2020) 
«Удосконалення 
надання своєчасної 
спеціалізованої та 
висококваліфікованої 
допомоги при 
пошкодженнях ока в 
умовах АТО (ООС) на 
сході України», 
реєстр.номер 0119 
U103090. 
Членкіня правління 
ГО «Товариства 
офтальмологів 
України».

139257 Науменко 
Володимир 
Олександров
ич

Заступник 
директора з 
науково-
медичної 
роботи, 
Основне 
місце 
роботи

Адміністрація Диплом 
доктора наук 
ДД 008730, 

виданий 
10.11.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 025320, 
виданий 

16.09.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 009726, 

виданий 
26.06.2014, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
006259, 
виданий 

20.09.2007

14 Діабетичні 
ураження ока. 
Сучасні методи 
лікування 
діабетичної 
патології ока

Освіта –Національний 
медичний університет 
ім. акад.О.О. 
Богомольця, 1996р, за  
спеціальністю  
«Лікувальна справа».

Кандидат медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 - очні 
хвороби, 
«Ефективність нового 
методу діагностики та 
лазерного лікування 
набрякових форм 
діабетичної 
макулопатії», 2004р
 
Доктор медичних 
наук зі спеціальності 
14.01.18 - 
огфтальмологія. 
«Система 
диференційного 
підходу до ранньої 
діагностики і 
лікуванню уражень 
органу зору при 
цукрову діабеті», 
2010р.

Підвищення 
кваліфікації: -



Вища категорія зі 
спеціальності 
«офтальмологія» - 
атестація в 
атестаційній комісії 
НАМН України, 
24.09.2018 р.

Основні публікації  (за 
відповідністю 
дисципліни):
1. Анатычук Л.И., 
Пасечникова Н.В., 
Науменко В.А., 
Задорожный О.С., 
Храменко Н.И., 
Назаретян Р.Э., 
Кобылянский Р.Р.  
Температура и 
плотность теплового 
потока глазной 
поверхности глаз 
больных 
диабетической 
ретинопатией  
(пилотное 
исследование). 
Офтальмол. журн. — 
2019. — № 6. — С. 3-6.
2. Katz T.A, Vitovska 
O.P., Korol A.R., 
Mankovsky B.M., 
Naumenko, V.A., 
Pasyechnikova, N.V.f, 
Ciardella, A.P.g,h 
Optimizing 
management of 
patients with visual 
impairments as a result 
of diabetic macular 
edema. Role and place 
of the anti-VEGF-
preparation aflibercept. 
J.ophthalmol.
(Ukraine).2016;3:49-
54.
3.Пасечникова Н. В. 
Структурные 
изменения сетчатой 
оболочки, 
концентрации 
эритропоэтина в 
стекловидном теле и 
периферической 
крови 
экспериментальных 
животных со 
стрептозотоциновым 
диабетом 
(промежуточный 
результат: 1 месяц) / 
Н. В. Пасечникова, В. 
А. Науменко, В. В. Вит, 
Е. В. Иваницкая, Т. С. 
Пилькевич // 
Офтальмол. журн. – 
2014. – № 3. – С.69-75.
Монографії:
Н.В. Пасечникова В.А. 
Науменко  А.Р. 
Король  О.С. 
Задорожный 
Инфракрасная 
диагностика в 
офтальмологии 
Монография Одесса: 
ТЕС, 2014 - 136 c.
Высокочастотная 
электросварка 
биологических тканей 
в офтальмологии: 



монография / под ред. 
член-корр. НАМН 
Украины, проф. 
Н.В.Пасечниковой; 
Авторський колектив: 
Н.В. Пасечникова, 
В.О. Науменко, Н.Ф. 
Боброва, В. В. Віт, А.П. 
Малецький, М.М. 
Уманец, Т.А. 
Сорочинська, Н.І. 
Молчанюк, В. С. 
Пономарчук, Є.П. 
Чеботарьов, О. С. 
Пухлик, В.В. 
Мирненко. 
1. Патент № 133452 U, 
UА
  «Спосіб 
інтраопераційного 
моніторингу 
внутрішньоочної 
температури» (2019)
2. Патент №133456  U, 
UА,  «Спосіб 
лікування 
центральних 
(макулярних та 
юкстапапілярних ) 
ретино бластом» 
(2019).

Участь у 
конференціях:
Anatychuk L., 
Pasyechnikova N., 
Naumenko V., 
Myrnenko V., Volkova 
Y., Berezovskaya E., 
Kobylianskyi R., 
Zadorozhnyy O. 
Approbation in the 
experiment of the 
thermoelectric device 
for registration of a heat 
flux of an eye. // The 
scientific and practical 
conference of 
ophthalmologists from 
Chisinau «Actualities in 
ophthalmology» (7-8 
June 2019) - Chisinau, 
Moldova. - 2019. - С. 
57-58. 
Korol A. One year 
outcomes with 
intravitreal aflibercept 
for choroidal 
neovascularization 
associated with angioid 
streaks: a pilot study. / 
A. Korol, T. Kustryn, A. 
Nevska, V. Naumenko, 
N. Pasyechnikova // 
15th Euretina Congress. 
– Copenhagen. – 2016
Chebotarev E. The 
electric welding of the 
soft tissues in 
ophthalmooncosurgery 
/ E. Chebotarev, N. 
Pasechnikova , A. 
Maletskyy, V. 
Naumenko, O. Pukhlik 
// 113 th DOG Congress 
1-4.10.2015, Germany, 
Berlin.
Korol Andrii Long-term 
results of intravitreal 
ranibizumab for the 
treatment of choroidal 



neovascularization 
associated with 
pathologic myopia / 
Andrii Korol, Taras 
Kustryn, Volodymyr 
Naumenko, Oleg 
Zadorozhnyy // WOC 
2016.

Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці,
освітньому процесі 
та суспільстві.

ПРН 11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому.

ПРН 16. 
Використовувати 
етичні принципи в 
роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 

Професійна етика 
наукової діяльності в 
галузі охорони 
здоров’я

вербальні та наочні методи 
навчання: складання 
графічних схем; розв’язання 
творчих завдань; 
бліц опитування; дискусії з 
проблемних ситуацій; 
реферативні виступи;
виконання письмових 
завдань; 
індивідуально контрольна 
співбесіда; логічні вправи; 
тести
контролю знань; ситуаційні 
завдання; проблемний 
метод навчання

Поточний контроль: усне 
опитуванню, структуровані 
письмові роботи, дискусії, 
ролеві ігри, доповіді. 
Вивчення навчальної 
дисципліни завершується 
заліком



тваринами,
дотримуватися 
наукової етики.

ПРН 17. 
Демонструвати 
академічну 
доброчесність та 
діяти 
відповідальність 
щодо
достовірності 
отриманих 
наукових 
результатів.

ПРН 1. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання;  
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ПРН 3. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ПРН 4. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх
вирішення.

ПРН 5. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження.

ПРН 10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці,
освітньому процесі 
та суспільстві.

ПРН 11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому.

Іноземна мова репродуктивні методи 
(ділові рольові ігри, 
моделювання заданої 
ситуації, тощо); пошукові
методи ( робота з 
довідковою літературою, 
електронними пошуковими 
інформаційними системами, 
тощо); перцептивні методи 
(відеоуроки, зустрічі з 
представниками 
англомовних країн, тощо); 
логічні методи (мовні 
вправи, «кейс-стаді» або 
аналіз конкретної ситуації)

- тести вхідного та 
заключного контролю рівня 
знань; контроль практичних 
навичок шляхом виконання 
різних видів мовних вправ, 
ситуаційних завдань тощо; 
використовується поточний
та підсумковий контроль 
(іспит).



ПРН 12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних
стандартів.

ПРН 3. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ПРН 4. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх
вирішення.

ПРН 5. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження.

ПРН 6. Самостійно 
і критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних.

ПРН 9. Винаходити 
нові способи 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
захворювань 
людини.

ПРН 10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці,
освітньому процесі 
та суспільстві.

ПРН 11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку
системи наукових 

Особливості 
медичного перекладу

репродуктивні методи 
(ділові рольові ігри, 
моделювання заданої 
ситуації, тощо); пошукові
методи ( робота з 
довідковою літературою, 
електронними пошуковими  
інформаційними системами, 
тощо); перцептивні методи 
(відеоуроки, зустрічі з 
представниками
англомовних країн, тощо); 
логічні методи (мовні 
вправи, «кейс-стаді» або
аналіз конкретної ситуації)

- тести вхідного та 
заключного контролю рівня 
знань; контроль практичних 
навичок шляхом виконання 
різних видів мовних вправ, 
ситуаційних завдань тощо; 
використовується поточний 
та підсумковий контроль 
(залік).



знань і суспільства 
в цілому.

ПРН 12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних
стандартів.

ПРН 2. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ПРН 3. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ПРН 4. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх
вирішення.

ПРН 5. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження.

ПРН 6. Самостійно 
і критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних.

ПРН 7. Розробляти 
дизайн та план 
наукового 
дослідження, 
використовуючи 
відповідні методи
дослідження в 
галузі медицини

ПРН 8. Виконувати 
та 

Управління проектами 
в системі охорони 
здоров’я

передбачається 
застосування таких методів 
навчання: вербальні та 
наочні методи навчання;
бліц-опитування; дискусії з 
проблемних ситуацій; 
реферативні виступи; 
виконання письмових
завдань; 
індивідуально контрольна 
співбесіда; логічні вправи; 
тести контролю знань; 
ситуаційні
завдання; проблемний 
метод навчання

- тести вхідного та 
заключного контролю рівня 
знань за темою практичного 
заняття; усна відповідь на 
питання за матеріалом 
поточної теми; розв’язання 
типових і нетипових 
клінічних ситуаційних
задач; контроль практичних 
навичок; захист власного 
проекту, диф. залік.



вдосконалювати 
сучасні методики 
дослідження за 
обраним напрямом
наукового проекту 
та освітньої 
діяльності.

ПРН 9. Винаходити 
нові способи 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
захворювань 
людини.

ПРН 10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці,
освітньому процесі 
та суспільстві.

ПРН 11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому.

ПРН 12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних
стандартів.

ПРН 13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди.

ПРН 14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

ПРН 15. Оцінювати 
ефективність 
освітнього процесу, 
рекомендувати 
шляхи його 
удосконалення.

ПРН 16. 
Використовувати 
етичні принципи в 
роботі з 
пацієнтами, 



лабораторними 
тваринами,
дотримуватися 
наукової етики.

ПРН 17. 
Демонструвати 
академічну 
доброчесність та 
діяти 
відповідальність 
щодо
достовірності 
отриманих 
наукових 
результатів.

ПРН 1. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання;  
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ПРН 2. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ПРН 3. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ПРН 4. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх
вирішення.

ПРН 5. 

Медична інформатика 
та математична 
статистика

передбачається 
застосування таких методів 
навчання: вербальні та 
наочні методи навчання;
бліц-опитування; дискусії з 
проблемних ситуацій; 
реферативні виступи; 
виконання письмових
завдань; 
індивідуально контрольна 
співбесіда; логічні вправи; 
тести контролю знань; 
ситуаційні
завдання; проблемний 
метод навчання

- тести вхідного та 
заключного контролю рівня 
знань; усна відповідь; 
розв’язання типових і
нетипових клінічних 
ситуаційних задач; контроль 
практичних навичок; 
підсумковий
диференційний залік.



Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження.

ПРН 8. Виконувати 
та 
вдосконалювати 
сучасні методики 
дослідження за 
обраним напрямом
наукового проекту 
та освітньої 
діяльності.

ПРН 10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці,
освітньому процесі 
та суспільстві.

ПРН 12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних
стандартів.

ПРН 13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди.

ПРН 16. 
Використовувати 
етичні принципи в 
роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами,
дотримуватися 
наукової етики.

ПРН 17. 
Демонструвати 
академічну 
доброчесність та 
діяти 
відповідальність 
щодо
достовірності 
отриманих 
наукових 
результатів.

ПРН 1. 
Застосовувати 
науково-професійні 

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

використовуються такі 
методи навчання: 
діагностування (бесіда, 

Поточний контроль: 
тестуванню, структуровані 
письмові роботи; 



знання;  
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ПРН 2. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ПРН 3. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ПРН 6. Самостійно 
і критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних.

ПРН 7. Розробляти 
дизайн та план 
наукового 
дослідження, 
використовуючи 
відповідні методи
дослідження в 
галузі медицини

ПРН 8. Виконувати 
та 
вдосконалювати 
сучасні методики 
дослідження за 
обраним напрямом
наукового проекту 
та освітньої 
діяльності.

ПРН 12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних
стандартів.

ПРН 14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

спостереження, тестування, 
творчі та самостійні роботи); 
інформування 
(демонстрація, 
консультування, розповідь, 
групове навчання, 
підсумковий тестовий 
контроль); самостійна 
робота (дослідження 
наукових та інформаційних 
джерел); практична робота 
(виконання тренувальних 
вправ та завдань); розвиток 
творчої діяльності 
(здійснення мовних 
розвідок); операційний 
метод (ділові ігри, 
самокритика, розв’язання 
комунікативних ситуацій).

підсумковий контроль:
диференційний залік). 



ПРН 1. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання;  
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ПРН 2. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ПРН 3. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ПРН 4. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх
вирішення.

ПРН 5. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження.

ПРН 6. Самостійно 
і критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних.

ПРН 8. Виконувати 
та 
вдосконалювати 
сучасні методики 
дослідження за 
обраним напрямом
наукового проекту 
та освітньої 
діяльності.

ПРН 10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці,
освітньому процесі 
та суспільстві.

ПРН 11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 

Філософія та 
методологія науково-
медичного пізнання

вербальні та наочні методи 
навчання: складання 
графічних схем; розв’язання
творчих завдань; 
бліц опитування; дискусії з 
проблемних ситуацій; 
реферативні виступи;
виконання письмових 
завдань; 
індивідуально контрольна 
співбесіда; логічні вправи; 
тести
контролю знань; ділові ігри; 
ситуаційні завдання; 
виконання індивідуальних
філософських досліджень; 
проблемний метод 
навчання; метод «мозковий 
штурм»

Поточний контроль: усне 
опитуванню, структуровані 
письмові роботи, дискусії, 
ролеві ігри, доповіді.
Підсумковим контролем є 
іспит.



дослідження, його 
роль в розвитку
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому.

ПРН 12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних
стандартів.

ПРН 1. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання;  
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ПРН 2. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ПРН 3. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ПРН 4. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх
вирішення.

ПРН 5. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження.

ПРН 6. Самостійно 
і критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних.

ПРН 7. Розробляти 
дизайн та план 
наукового 
дослідження, 

Педагогіка вищої 
освіти

передбачається 
застосування таких методів 
навчання: вербальні та 
наочні методи навчання;
бліц-опитування; дискусії з 
проблемних ситуацій; 
реферативні виступи;
виконання письмових 
завдань; 
індивідуально контрольна 
співбесіда; логічні вправи; 
тести
контролю знань; ситуаційні 
завдання; проблемний 
метод навчання

усний контроль (у ході 
опитування, бесіди, 
доповіді, повідомлення на
задану тему й ін.);
письмовий контроль (есе, 
реферат, виклад матеріалу 
на задану тему в письмовій
формі і т.д.); комбінований 
контроль; захист 
індивідуально-дослідного 
завдання; тестовий
контроль; підсумковий 
контроль (диференційний 
залік)



використовуючи 
відповідні методи
дослідження в 
галузі медицини

ПРН 8. Виконувати 
та 
вдосконалювати 
сучасні методики 
дослідження за 
обраним напрямом
наукового проекту 
та освітньої 
діяльності.

ПРН 9. Винаходити 
нові способи 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
захворювань 
людини.

ПРН 10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці,
освітньому процесі 
та суспільстві.

ПРН 11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому.

ПРН 12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних
стандартів.

ПРН 13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди.

ПРН 14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

ПРН 15. Оцінювати 
ефективність 
освітнього процесу, 
рекомендувати 
шляхи його 



удосконалення.

ПРН 16. 
Використовувати 
етичні принципи в 
роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами,
дотримуватися 
наукової етики.

ПРН 17. 
Демонструвати 
академічну 
доброчесність та 
діяти 
відповідальність 
щодо
достовірності 
отриманих 
наукових 
результатів.

РН1.Демонструват
и безперервний 
розвиток власного 
інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівня, 
самореалізації. 
РН4. Виявляти 
невирішені 
проблеми 
офтальмології, 
формулювати 
питання та 
визначати шляхи 
їх рішення.
РН5. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію з 
використанням 
новітніх 
інформаційних 
технологій.
РН6. Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 
Вміти визначити 
об’єкт, суб’єкт і 
предмет 
досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні 
підходи до 
розв’язання 
проблем.
РН7. Розробляти 
дизайн та план 
науковогодослідже
ння.
РН11. 
Отримувати, 
аналізувати, 
оцінювати та 
використовувати 
ресурси, що мають 
відношення до 
вирішення наукових 
проблем і задач 
офтальмології.
РН12. 
Впроваджувати 
результати 
наукових 
досліджень у 

Функціонально-
діагностичні 
дослідження органа 
зору

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;
 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 
підсумковий контроль (діф. 
залік)



медичну практику , 
освітній процес та 
суспільство.
РН13. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні та 
медичні технології 
у професійній 
діяльності.
РН14. 
Узагальнювати і 
публічно 
представляти 
результати 
виконаних наукових 
досліджень.
РН15. 
Застосовувати в 
дослідницькій та 
прикладній 
діяльностісучасні 
методи та засоби 
медичної 
статистики.
РН16. 
Дотримуватися 
етичних  принципів 
при роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами.
РН17. 
Дотримуватисяа 
кадемічної 
доброчесності, 
нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих 
наукових 
результатів.
РН21. 
Застосовувати в 
лікувальній 
практиці новітні 
медичні технології 
за принципами 
доказової 
медицини.

РН1.Демонструват
и безперервний 
розвиток власного 
інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівня, 
самореалізації. 
РН4. Виявляти 
невирішені 
проблеми 
офтальмології, 
формулювати 
питання та 
визначати шляхи 
їх рішення.
РН5. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію з 
використанням 
новітніх 
інформаційних 
технологій.
РН6. Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 
Вміти визначити 

Порушення рефракції 
органу зору

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;
 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 
підсумковий контроль (діф. 
залік)



об’єкт, суб’єкт і 
предмет 
досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні 
підходи до 
розв’язання 
проблем.
РН7. Розробляти 
дизайн та план 
науковогодослідже
ння.
РН11. 
Отримувати, 
аналізувати, 
оцінювати та 
використовувати 
ресурси, що мають 
відношення до 
вирішення наукових 
проблем і задач 
офтальмології.
РН12. 
Впроваджувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
медичну практику , 
освітній процес та 
суспільство.
РН13. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні та 
медичні технології 
у професійній 
діяльності.
РН14. 
Узагальнювати і 
публічно 
представляти 
результати 
виконаних наукових 
досліджень.
РН15. 
Застосовувати в 
дослідницькій та 
прикладній 
діяльностісучасні 
методи та засоби 
медичної 
статистики.
РН16. 
Дотримуватися 
етичних  принципів 
при роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами.
РН17. 
Дотримуватисяа 
кадемічної 
доброчесності, 
нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих 
наукових 
результатів.
РН21. 
Застосовувати в 
лікувальній 
практиці новітні 
медичні технології 
за принципами 
доказової 
медицини.

Демонструвати 
безперервний 
розвиток власного 

Сенсорні та окорухові 
порушення, розлад 
бінокулярного зору, 

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 



інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівню, 
самореалізації. 
Дотримання 
лікарської етики, 
біоетики та 
академічної 
доброчесності. 
Здатність до 
впровадження 
нових знань 
(наукових даних) в 
науку, освіту та 
інші сектори 
суспільства. 
Здатність 
розумітися в 
характеристиках 
та стандартах 
медичних 
технологій, що 
застосовуються в 
офтальмології. 
Застосовувати в 
лікувальній 
практиці новітні 
медичні технології 
за принципами 
доказової 
медицини.

сучасні методи 
лікування

 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

підсумковий контроль (діф. 
залік)

РН1.Демонструват
и безперервний 
розвиток власного 
інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівня, 
самореалізації. 
РН4. Виявляти 
невирішені 
проблеми 
офтальмології, 
формулювати 
питання та 
визначати шляхи 
їх рішення.
РН5. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію з 
використанням 
новітніх 
інформаційних 
технологій.
РН6. Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 
Вміти визначити 
об’єкт, суб’єкт і 
предмет 
досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні 
підходи до 
розв’язання 
проблем.
РН7. Розробляти 
дизайн та план 
науковогодослідже
ння.
РН11. 
Отримувати, 
аналізувати, 
оцінювати та 
використовувати 
ресурси, що мають 

Лазерні технології 
лікування 
захворювань ока

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;
 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 
підсумковий контроль (діф. 
залік)



відношення до 
вирішення наукових 
проблем і задач 
офтальмології.
РН12. 
Впроваджувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
медичну практику , 
освітній процес та 
суспільство.
РН13. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні та 
медичні технології 
у професійній 
діяльності.
РН14. 
Узагальнювати і 
публічно 
представляти 
результати 
виконаних наукових 
досліджень.
РН15. 
Застосовувати в 
дослідницькій та 
прикладній 
діяльностісучасні 
методи та засоби 
медичної 
статистики.
РН16. 
Дотримуватися 
етичних  принципів 
при роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами.
РН17. 
Дотримуватисяа 
кадемічної 
доброчесності, 
нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих 
наукових 
результатів.
РН21. 
Застосовувати в 
лікувальній 
практиці новітні 
медичні технології 
за принципами 
доказової 
медицини.

РН1.Демонструват
и безперервний 
розвиток власного 
інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівня, 
самореалізації. 
РН4. Виявляти 
невирішені 
проблеми 
офтальмології, 
формулювати 
питання та 
визначати шляхи 
їх рішення.
РН5. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію з 
використанням 

Травми ока. 
Особливості 
посттравматичних 
процесів і методи їх 
лікування

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;
 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 
підсумковий контроль (діф. 
залік)



новітніх 
інформаційних 
технологій.
РН6. Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 
Вміти визначити 
об’єкт, суб’єкт і 
предмет 
досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні 
підходи до 
розв’язання 
проблем.
РН7. Розробляти 
дизайн та план 
науковогодослідже
ння.
РН11. 
Отримувати, 
аналізувати, 
оцінювати та 
використовувати 
ресурси, що мають 
відношення до 
вирішення наукових 
проблем і задач 
офтальмології.
РН12. 
Впроваджувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
медичну практику , 
освітній процес та 
суспільство.
РН13. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні та 
медичні технології 
у професійній 
діяльності.
РН14. 
Узагальнювати і 
публічно 
представляти 
результати 
виконаних наукових 
досліджень.
РН15. 
Застосовувати в 
дослідницькій та 
прикладній 
діяльностісучасні 
методи та засоби 
медичної 
статистики.
РН16. 
Дотримуватися 
етичних  принципів 
при роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами.
РН17. 
Дотримуватисяа 
кадемічної 
доброчесності, 
нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих 
наукових 
результатів.
РН21. 
Застосовувати в 
лікувальній 



практиці новітні 
медичні технології 
за принципами 
доказової 
медицини.
РН1.Демонструват
и безперервний 
розвиток власного 
інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівня, 
самореалізації. 
РН4. Виявляти 
невирішені 
проблеми 
офтальмології, 
формулювати 
питання та 
визначати шляхи 
їх рішення.
РН5. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію з 
використанням 
новітніх 
інформаційних 
технологій.
РН6. Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 
Вміти визначити 
об’єкт, суб’єкт і 
предмет 
досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні 
підходи до 
розв’язання 
проблем.
РН7. Розробляти 
дизайн та план 
науковогодослідже
ння.
РН11. 
Отримувати, 
аналізувати, 
оцінювати та 
використовувати 
ресурси, що мають 
відношення до 
вирішення наукових 
проблем і задач 
офтальмології.
РН12. 
Впроваджувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
медичну практику , 
освітній процес та 
суспільство.
РН13. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні та 
медичні технології 
у професійній 
діяльності.
РН14. 
Узагальнювати і 
публічно 
представляти 
результати 
виконаних наукових 
досліджень.
РН15. 
Застосовувати в 

Діабетичні ураження 
ока. Сучасні методи 
лікування діабетичної 
патології ока

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;
 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 
підсумковий контроль (діф. 
залік)



дослідницькій та 
прикладній 
діяльностісучасні 
методи та засоби 
медичної 
статистики.
РН16. 
Дотримуватися 
етичних  принципів 
при роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами.
РН17. 
Дотримуватисяа 
кадемічної 
доброчесності, 
нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих 
наукових 
результатів.
РН21. 
Застосовувати в 
лікувальній 
практиці новітні 
медичні технології 
за принципами 
доказової 
медицини.

РН1.Демонструват
и безперервний 
розвиток власного 
інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівня, 
самореалізації. 
РН4. Виявляти 
невирішені 
проблеми 
офтальмології, 
формулювати 
питання та 
визначати шляхи 
їх рішення.
РН5. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію з 
використанням 
новітніх 
інформаційних 
технологій.
РН6. Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 
Вміти визначити 
об’єкт, суб’єкт і 
предмет 
досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні 
підходи до 
розв’язання 
проблем.
РН7. Розробляти 
дизайн та план 
науковогодослідже
ння.
РН11. 
Отримувати, 
аналізувати, 
оцінювати та 
використовувати 
ресурси, що мають 
відношення до 

Патологія рогівки ока, 
сучасні методи 
діагностики, 
консервативного та 
хірургічного 
лікування

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;
 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 
підсумковий контроль (діф. 
залік)



вирішення наукових 
проблем і задач 
офтальмології.
РН12. 
Впроваджувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
медичну практику , 
освітній процес та 
суспільство.
РН13. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні та 
медичні технології 
у професійній 
діяльності.
РН14. 
Узагальнювати і 
публічно 
представляти 
результати 
виконаних наукових 
досліджень.
РН15. 
Застосовувати в 
дослідницькій та 
прикладній 
діяльностісучасні 
методи та засоби 
медичної 
статистики.
РН16. 
Дотримуватися 
етичних  принципів 
при роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами.
РН17. 
Дотримуватисяа 
кадемічної 
доброчесності, 
нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих 
наукових 
результатів.
РН21. 
Застосовувати в 
лікувальній 
практиці новітні 
медичні технології 
за принципами 
доказової 
медицини.

РН1.Демонструват
и безперервний 
розвиток власного 
інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівня, 
самореалізації. 
РН4. Виявляти 
невирішені 
проблеми 
офтальмології, 
формулювати 
питання та 
визначати шляхи 
їх рішення.
РН5. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію з 
використанням 
новітніх 

Патологія 
кришталика, сучасні 
методи мікрохірургії 
катаракти. Глаукома, 
патогенез і сучасні 
методи лікування

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;
 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 
підсумковий контроль (діф. 
залік)



інформаційних 
технологій.
РН6. Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 
Вміти визначити 
об’єкт, суб’єкт і 
предмет 
досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні 
підходи до 
розв’язання 
проблем.
РН7. Розробляти 
дизайн та план 
науковогодослідже
ння.
РН11. 
Отримувати, 
аналізувати, 
оцінювати та 
використовувати 
ресурси, що мають 
відношення до 
вирішення наукових 
проблем і задач 
офтальмології.
РН12. 
Впроваджувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
медичну практику , 
освітній процес та 
суспільство.
РН13. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні та 
медичні технології 
у професійній 
діяльності.
РН14. 
Узагальнювати і 
публічно 
представляти 
результати 
виконаних наукових 
досліджень.
РН15. 
Застосовувати в 
дослідницькій та 
прикладній 
діяльностісучасні 
методи та засоби 
медичної 
статистики.
РН16. 
Дотримуватися 
етичних  принципів 
при роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами.
РН17. 
Дотримуватисяа 
кадемічної 
доброчесності, 
нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих 
наукових 
результатів.
РН21. 
Застосовувати в 
лікувальній 
практиці новітні 



медичні технології 
за принципами 
доказової 
медицини.

РН1.Демонструват
и безперервний 
розвиток власного 
інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівня, 
самореалізації. 
РН4. Виявляти 
невирішені 
проблеми 
офтальмології, 
формулювати 
питання та 
визначати шляхи 
їх рішення.
РН5. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію з 
використанням 
новітніх 
інформаційних 
технологій.
РН6. Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 
Вміти визначити 
об’єкт, суб’єкт і 
предмет 
досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні 
підходи до 
розв’язання 
проблем.
РН7. Розробляти 
дизайн та план 
науковогодослідже
ння.
РН11. 
Отримувати, 
аналізувати, 
оцінювати та 
використовувати 
ресурси, що мають 
відношення до 
вирішення наукових 
проблем і задач 
офтальмології.
РН12. 
Впроваджувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
медичну практику , 
освітній процес та 
суспільство.
РН13. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні та 
медичні технології 
у професійній 
діяльності.
РН14. 
Узагальнювати і 
публічно 
представляти 
результати 
виконаних наукових 
досліджень.
РН15. 
Застосовувати в 
дослідницькій та 

Запальні і дистрофічні 
захворювання ока

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;
 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 
підсумковий контроль (діф. 
залік)



прикладній 
діяльностісучасні 
методи та засоби 
медичної 
статистики.
РН16. 
Дотримуватися 
етичних  принципів 
при роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами.
РН17. 
Дотримуватисяа 
кадемічної 
доброчесності, 
нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих 
наукових 
результатів.
РН21. 
Застосовувати в 
лікувальній 
практиці новітні 
медичні технології 
за принципами 
доказової 
медицини.

РН1.Демонструват
и безперервний 
розвиток власного 
інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівня, 
самореалізації. 
РН4. Виявляти 
невирішені 
проблеми 
офтальмології, 
формулювати 
питання та 
визначати шляхи 
їх рішення.
РН5. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію з 
використанням 
новітніх 
інформаційних 
технологій.
РН6. Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 
Вміти визначити 
об’єкт, суб’єкт і 
предмет 
досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні 
підходи до 
розв’язання 
проблем.
РН7. Розробляти 
дизайн та план 
науковогодослідже
ння.
РН11. 
Отримувати, 
аналізувати, 
оцінювати та 
використовувати 
ресурси, що мають 
відношення до 

Будова зорової 
системи людини та 
основи патологічної 
анатомії

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;
 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 
підсумковий контроль (діф. 
залік)



вирішення наукових 
проблем і задач 
офтальмології.
РН12. 
Впроваджувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
медичну практику , 
освітній процес та 
суспільство.
РН13. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні та 
медичні технології 
у професійній 
діяльності.
РН14. 
Узагальнювати і 
публічно 
представляти 
результати 
виконаних наукових 
досліджень.
РН15. 
Застосовувати в 
дослідницькій та 
прикладній 
діяльностісучасні 
методи та засоби 
медичної 
статистики.
РН16. 
Дотримуватися 
етичних  принципів 
при роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами.
РН17. 
Дотримуватисяа 
кадемічної 
доброчесності, 
нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих 
наукових 
результатів.
РН21. 
Застосовувати в 
лікувальній 
практиці новітні 
медичні технології 
за принципами 
доказової 
медицини.

РН1.Демонструват
и безперервний 
розвиток власного 
інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівня, 
самореалізації. 
РН4. Виявляти 
невирішені 
проблеми 
офтальмології, 
формулювати 
питання та 
визначати шляхи 
їх рішення.
РН5. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію з 
використанням 
новітніх 

Вітреоретинальна 
патологія, 
діагностика, 
хірургічне лікування

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;
 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 
підсумковий контроль (діф. 
залік)



інформаційних 
технологій.
РН6. Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 
Вміти визначити 
об’єкт, суб’єкт і 
предмет 
досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні 
підходи до 
розв’язання 
проблем.
РН7. Розробляти 
дизайн та план 
науковогодослідже
ння.
РН11. 
Отримувати, 
аналізувати, 
оцінювати та 
використовувати 
ресурси, що мають 
відношення до 
вирішення наукових 
проблем і задач 
офтальмології.
РН12. 
Впроваджувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
медичну практику , 
освітній процес та 
суспільство.
РН13. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні та 
медичні технології 
у професійній 
діяльності.
РН14. 
Узагальнювати і 
публічно 
представляти 
результати 
виконаних наукових 
досліджень.
РН15. 
Застосовувати в 
дослідницькій та 
прикладній 
діяльностісучасні 
методи та засоби 
медичної 
статистики.
РН16. 
Дотримуватися 
етичних  принципів 
при роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами.
РН17. 
Дотримуватисяа 
кадемічної 
доброчесності, 
нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих 
наукових 
результатів.
РН21. 
Застосовувати в 
лікувальній 
практиці новітні 



медичні технології 
за принципами 
доказової 
медицини.РН1.Демонструват
и безперервний 
розвиток власного 
інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівня, 
самореалізації. 
РН4. Виявляти 
невирішені 
проблеми 
офтальмології, 
формулювати 
питання та 
визначати шляхи 
їх рішення.
РН5. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію з 
використанням 
новітніх 
інформаційних 
технологій.
РН6. Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 
Вміти визначити 
об’єкт, суб’єкт і 
предмет 
досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні 
підходи до 
розв’язання 
проблем.
РН7. Розробляти 
дизайн та план 
науковогодослідже
ння.
РН11. 
Отримувати, 
аналізувати, 
оцінювати та 
використовувати 
ресурси, що мають 
відношення до 
вирішення наукових 
проблем і задач 
офтальмології.
РН12. 
Впроваджувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
медичну практику , 
освітній процес та 
суспільство.
РН13. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні та 
медичні технології 
у професійній 
діяльності.
РН14. 
Узагальнювати і 
публічно 
представляти 
результати 
виконаних наукових 
досліджень.
РН15. 
Застосовувати в 
дослідницькій та 
прикладній 

Онкологічні 
захворювання ока, 
його придатків і 
орбіти, діагностика та 
лікування

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;
 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 
підсумковий контроль (діф. 
залік)



діяльностісучасні 
методи та засоби 
медичної 
статистики.
РН16. 
Дотримуватися 
етичних  принципів 
при роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами.
РН17. 
Дотримуватисяа 
кадемічної 
доброчесності, 
нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих 
наукових 
результатів.
РН21. 
Застосовувати в 
лікувальній 
практиці новітні 
медичні технології 
за принципами 
доказової 
медицини.

РН1.Демонструват
и безперервний 
розвиток власного 
інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівня, 
самореалізації. 
РН4. Виявляти 
невирішені 
проблеми 
офтальмології, 
формулювати 
питання та 
визначати шляхи 
їх рішення.
РН5. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію з 
використанням 
новітніх 
інформаційних 
технологій.
РН6. Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 
Вміти визначити 
об’єкт, суб’єкт і 
предмет 
досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні 
підходи до 
розв’язання 
проблем.
РН7. Розробляти 
дизайн та план 
науковогодослідже
ння.
РН11. 
Отримувати, 
аналізувати, 
оцінювати та 
використовувати 
ресурси, що мають 
відношення до 
вирішення наукових 

Патогенез, 
класифікації, клініка, 
медикаментозне і 
хірургічне лікування 
опіків очей і їх 
наслідків

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;
 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 
підсумковий контроль (діф. 
залік)



проблем і задач 
офтальмології.
РН12. 
Впроваджувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
медичну практику , 
освітній процес та 
суспільство.
РН13. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні та 
медичні технології 
у професійній 
діяльності.
РН14. 
Узагальнювати і 
публічно 
представляти 
результати 
виконаних наукових 
досліджень.
РН15. 
Застосовувати в 
дослідницькій та 
прикладній 
діяльностісучасні 
методи та засоби 
медичної 
статистики.
РН16. 
Дотримуватися 
етичних  принципів 
при роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами.
РН17. 
Дотримуватисяа 
кадемічної 
доброчесності, 
нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих 
наукових 
результатів.
РН21. 
Застосовувати в 
лікувальній 
практиці новітні 
медичні технології 
за принципами 
доказової 
медицини.

РН1.Демонструват
и безперервний 
розвиток власного 
інтелектуального 
та 
загальнокультурно
го рівня, 
самореалізації. 
РН4. Виявляти 
невирішені 
проблеми 
офтальмології, 
формулювати 
питання та 
визначати шляхи 
їх рішення.
РН5. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію з 
використанням 
новітніх 
інформаційних 

Вікова дегенерація 
макули, сучасні 
методи лікування

Словесні: лекції, розповіді, 
пояснення, бесіди, дискусії, 
презентації;
 практичні, семінарські:
виконання індивідуальний 
завдань; самостійна робота

Поточне усне опитування, 
оцінювання виконання 
індивідуальних завдань, 
підсумковий контроль (діф. 
залік)



технологій.
РН6. Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 
Вміти визначити 
об’єкт, суб’єкт і 
предмет 
досліджень, 
використовуючи 
гносеологічні 
підходи до 
розв’язання 
проблем.
РН7. Розробляти 
дизайн та план 
науковогодослідже
ння.
РН11. 
Отримувати, 
аналізувати, 
оцінювати та 
використовувати 
ресурси, що мають 
відношення до 
вирішення наукових 
проблем і задач 
офтальмології.
РН12. 
Впроваджувати 
результати 
наукових 
досліджень у 
медичну практику , 
освітній процес та 
суспільство.
РН13. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні та 
медичні технології 
у професійній 
діяльності.
РН14. 
Узагальнювати і 
публічно 
представляти 
результати 
виконаних наукових 
досліджень.
РН15. 
Застосовувати в 
дослідницькій та 
прикладній 
діяльностісучасні 
методи та засоби 
медичної 
статистики.
РН16. 
Дотримуватися 
етичних  принципів 
при роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами.
РН17. 
Дотримуватисяа 
кадемічної 
доброчесності, 
нести 
відповідальність за 
достовірність 
отриманих 
наукових 
результатів.
РН21. 
Застосовувати в 
лікувальній 
практиці новітні 
медичні технології 



за принципами 
доказової 
медицини..

 


