




 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість 

кредитів – 2 

 

Годин – 60 

Галузь знань 

22 - Охорона здоров’я 

 

Спеціальність 

222 – Медицина 

 

Спеціалізація 

Офтальмологія 

 

Рівень вищої освіти: 

Третій «Доктор 

філософії» 

Нормативна 

Рік підготовки 

2-й 

Семестр 

4-й 

лекції 

6 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 6 год. 

Самостійна робота 

30 год. 48 год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі 

медицини, здатних розв’язувати комплексні проблеми офтальмології, 

проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати 

науково-педагогічну діяльність, оволодіння теоретичними знаннями та 

практичними навичками з діагностики з діагностики функціональних 

порушень зорового аналізатора запальної, дистрофічній і дегенеративної 

етіології на підставі комплексних функціонально-діагностичних досліджень. 

Завдання   Здатність до науково-професійного самовдосконалення, 

розвитку індивідуальних здібностей: мотиваційно-ціннісних, когнітивних та 

творчих. Здатність розумітися в характеристиках та стандартах медичних 

технологій, що застосовуються в офтальмології. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне 

наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в 

галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та 

створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або 

професійної практики. 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до науково-професійного самовдосконалення, розвитку 

індивідуальних здібностей: мотиваційно-ціннісних, когнітивних та творчих. 

ЗК2. Здатність до освоєння, системного аналізу і критичного 

осмислення нових знань в предметній та міжпредметних галузях.  

ЗК3. Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, 

які можуть сприяти в академічному і професійному контекстах прогресу 

суспільства, базованому на знаннях. 

ЗК4.Здатність до ініціювання та виконання наукових досліджень, 

результатом яких є одержання нових знань. 



ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

Професійні (фахові) компетентності 

ПК1. Здатність знаходити і аналізувати необхідну інформацію для 

вирішення завдань, які важко формалізуються, та прийняття рішень в галузі 

офтальмології. 

ПК4. Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати дослідницько-

інноваційні проекти, включаючи власні дослідження, та автономно 

працювати під час їх реалізації. 

ПК5. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження 

відповідно до цілей та завдань наукового проекту  

ПК6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, 

проводити їх коректний аналіз та узагальнення. 

ПК7. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній 

і письмовій мові відповідно до національних та міжнародних стандартів. 

ПК8. Дотримання лікарської етики, біоетики та академічної 

доброчесності. 

ПК11. Здатність планувати та організовувати роботу дослідницьких 

колективів під час вирішення першочергових наукових проблем системи 

охорони здоров'я та науково-освітніх завдань, керувати проектами у галузі 

офтальмології. 

ПК12. Здатність розумітися в характеристиках та стандартах медичних 

технологій, що застосовуються в офтальмології. 

Очікувані програмні результати навчання. 

ПРН1. Демонструвати безперервний розвиток власного 

інтелектуального та загальнокультурного рівню, самореалізації.  

ПРН4. Виявляти невирішені проблеми офтальмології, формулювати 

питання та визначати шляхи їх рішення. 

ПРН5. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням 

новітніх інформаційних технологій. 



ПРН6. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового 

дослідження. Вміти визначити об’єкт, суб’єкт і предмет досліджень, 

використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблем. 

ПРН7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження. 

ПРН10. Демонструвати високу культуру англомовного академічного 

письма. 

ПРН11. Отримувати, аналізувати, оцінювати та використовувати 

ресурси, що мають відношення до вирішення наукових проблем і задач 

офтальмології. 

ПРН12. Впроваджувати результати наукових досліджень у медичну 

практику, освітній процес, та суспільство. 

ПРН13. Застосовувати сучасні інформаційні та медичні технології у 

професійній діяльності. 

ПРН14. Узагальнювати і публічно представляти результати виконаних 

наукових досліджень. 

ПРН15. Застосовувати в дослідницькій та прикладній діяльності 

сучасні методи та засоби медичної статистики. 

ПРН16. Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, 

лабораторними тваринами. 

ПРН17. Дотримуватися академічної доброчесності, нести 

відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів. 

ПРН21. Застосовувати в лікувальній практиці новітні медичні 

технології за принципами доказової медицини. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

знати: сучасні досягнення .в діагностика функціональних порушень зорового 

аналізатора запальної, дистрофічній і дегенеративної етіології на підставі 

комплексних функціонально-діагностичних досліджень.  

уміти:  використовувати електрофізіологічні, психофізичні методи, 

дослідження кровообігу ока та мозку, комп'ютерну периметрію, Фосфен-

діагностику, метод дослідження колірного зору 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

4 семестр 
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у тому числі: 

лекції практичні (семінарські) 

60 30 6 14/ 10 30 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

дисципліни за вибором 

 «ФУНКЦІОНАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНА 

ЗОРУ» 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1.  Електрофізіологічні  методи дослідження в офтальмології  

та їх значимість при захворюваннях сітківки, зорового нерва 

та зорового тракта. Психофізичні методи дослідження в 

офтальмології та їх діагностична значимість при  

захворюваннях сітківки і зорових провідникових шляхів . 

Методи дослідження кровообігу ока та мозку та їх  

застосування в клінічній практиці офтальмолога. 

2 

2.  Сучасна автоматична комп'ютерна периметрія в 

офтальмології. Фосфен-діагностика в офтальмології . 

Комбінований метод дослідження колірного зору та його 

диференційно-діагностична значимість в діагностиці 

вроджених порушень кольоровідчуття . 

2 

3.  Фотоміостимуляція - новий метод діагностики та лікування 

окорухового апарату, його діагностична значимість та 

лікувальная ефективність. Фосфенелектростимуляція та її 

ефективність при різній офтальмопатлогії. 

2 



 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

дисципліни за вибором 

 «ФУНКЦІОНАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНА 

ЗОРУ» 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1.  Реґіонарний кровообіг при запальних захворюваннях 

ока та його вегетативна регуляція 

2 

2. Комплексне застосування електрофізіологічних та 

психофізичних методів дослідження стану зорового 

аналізатора в диференційній діагностиці захворювань 

сітківки та зорового нерва 

2 

3. Електрофізіологічна та психофізична діагностика 

порушень зорових функцій при 

нейроофтальмологічній патології  

2 

4. Діагностика порушень поля зору та аналіз динаміки їх 

прогресування при глаукомі  за допомогою 

автоматичної компьютерної периметрії   

2 

5. Ефективність фосфенелектростимуляції при 

захворюваннях сітківки, зорового нерва, спазмі 

акомодації, аномаліях рефракції, порушеннях 

бінокулярного зору 

2 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 дисципліни за вибором 

 «ФУНКЦІОНАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНА 

ЗОРУ» 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1.  Зорові викликані потенціали (ЗВП) в діагностиці захворювань 

зорового нерва та зорового тракта - методика, види, стандарти, 

показання до застосування, інтерпретація результатів. 

1 

2.  Електроретинографія (ЕРГ) в діагностиці захворювань сітківки  

- методика, види, стандарти, показання до застосування, 

інтерпретація результатів. 

1 

3.  Фосфен-діагностика в офтальмології  - методика, показання до 1 



застосування, інтерпретація результатів.  

4.  Мультифокальна електроретинографія - діагностичний тест 

патології макулярної зони - методика, стандарти, показання до 

застосування, інтерпретація результатів.  

1 

5.  Комплексне електрофізіологічне дослідження (ЗВП, ЕРГ, 

електроокулографія, фосфен-діагностика) в диференційній 

діагностиці захворювань сітківки та зорового нерву, зорового 

тракту 

1 

6.  Діагностика вроджених порушень кольоровідчуття. Методики 

(аномалоскоп, поліхроматичні таблиці, порогові таблиці), 

інтерпретація результатів. 

1 

7.  Дослідження кровообігу ока та мозку в офтальмології - методи, 

показання до застосування,  інтерпретація результатів 

2 

8.  Автоматична комп'ютерна периметрія - види, показання до 

застосування, інтерпретація результатів 

1 

9.  Діагностика порушень поля зору при нейроофтальмологічній 

патології  

1 

10.  Психофізичні методи дослідження в офтальмології (макулотест, 

визначення світлової чутливості, колірної чутливості, 

дослідження поля зору) - методики, показання до застосування, 

інтерпретація результатів.  

2 

11.  Фосфенелектростимуляція при очних захворюваннях - 

методика,  показання до застосування, ефективність 

1 

12.  Новий метод діагностики стану окорухової системи та зорового 

аналізатора - фотоміостимуляція - методика, показання до 

застосування, результати  

1 

 

Аспірантам заочної форми (дистанційної) навчання для виконання освітньо-

наукової програми та навчального плану буде проводитись лекційно- 

залікова сесія загальним терміном  15 календарних днів у 4-му семестрі.  

Лекція − логічно завершений, науково обґрунтований і 

систематизований виклад навчального, наукового матеріалу. Лекція, як 

правило, є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний 

матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни.  

Практичне заняття − вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує детальний розгляд здобувачами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 



застосування, шляхом індивідуального виконання здобувачем відповідно 

сформульованих завдань.  

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому науково-

педагогічний працівник організовує дискусію з попередньо визначених 

проблем, до яких здобувач вищої освіти готуються заздалегідь відповідно до 

плану семінарських занять. На семінарському занятті науково-педагогічний 

працівник оцінює виступи i активність здобувача вищої освіти у дискусії, 

уміння формулювати й відстоювати свою позицію тощо.  

Самостійна робота здобувача передбачає опрацювання навчального 

матеріалу лекційних занять, підготовку до практичних занять, а також 

самостійне опрацювання навчального матеріалу  у вільний від аудиторних 

занять час.  

Обладнання: електрофізіологічна система (Roland Consult, Німеччина), 

комп'ютерний аналізатор поля зору Humphrey (Carl Zeiss, США), 

комп'ютерна система діагностики кровообігу ока та мозку «РЕОКОМ» 

(Харків, Україна), фотоміостимулятор ФМС-1 (власна розробка), 

багатофункціональна система електрофізіологічної діагностики зорового 

аналізатора RETIport 21, діагностична УЗ система «Compuscan», 

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". 

 Розклад навчального процесу  аспірантів визначає графік за 

обов’язковими та вибірковими дисциплінами та дати підсумкового 

контролю. Формується в організаційно-методичному відділі,  затверджується 



директором установи,  видається (індивідуальна освітня траєкторія) 

аспіранту  та викладачу на початку навчального року. 

5. Методи навчання 

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

практичні, семінарські: виконання індивідуальних завдань; самостійна 

робота. 

6. Методи контролю 

Перевірка конспектів лекцій та відвідування теоретичних та практичних 

занять. Оцінювання індивідуальної роботи у вигляді презентації та 

завершальний модульний контроль. 

Критерії оцінювання: 

1. Відвідування теоретичних та практичних занять    max 10 

2. Реферат        max 20 

3.  Індивідуальна робота  у вигляді презентації  max 30 

4.  Підсумковий контроль                      max 40 

Результати складання диф. заліку оцінюються за національною шкалою: 

"відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" та за шкалою ЄКТС з 

зазначенням отриманих балів у відомості обліку успішності здобувача, який є 

невід’ємною частиною індивідуального плану.   

    

Сума балів Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за  

національною 

шкалою 

90-100 A Відмінно 

82-89 B Добре 

74-81 C 



64-73 D Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно 

1-34 F 

                                                          

  7. Питання до підсумкового контролю: 

1.Електрофізіологічні  методи дослідження в офтальмології  та їх значимість 

при захворюваннях сітківки, зорового нерва та зорового тракта. 

2. Психофізичні методи дослідження в офтальмології та їх діагностична 

значимість при  захворюваннях сітківки і зорових провідникових шляхів. 

3. Методи дослідження кровообігу ока та мозку та їх  застосування в 

клінічній практиці офтальмолога 

4. Сучасна автоматична комп'ютерна периметрія в офтальмології 

5. Фосфен-діагностика в офтальмології. 

6. Комбінований метод дослідження колірного зору та його диференційно-

діагностична значимість в діагностиці вроджених порушень кольоровідчуття 

7. Фотоміостимуляція - новий метод діагностики та лікування окорухового 

апарату, його діагностична значимість та лікувальная ефективність 

8. Фосфенелектростимуляція та її ефективність при різній офтальмопатлогії. 

9. Реґіонарний кровообіг при запальних захворюваннях ока та його 

вегетативна регуляція 

10. Комплексне застосування електрофізіологічних та психофізичних методів 

дослідження стану зорового аналізатора в диференційній діагностиці 

захворювань сітківки та зорового нерва 

11. Електрофізіологічна та психофізична діагностика порушень зорових 

функцій при нейроофтальмологічній патології 

12. Діагностика порушень поля зору та аналіз динаміки їх прогресування при 

глаукомі  за допомогою автоматичної компьютерної периметрії   

13. Ефективність фосфенелектростимуляції при захворюваннях сітківки. 



14. Ефективність фосфенелектростимуляції при захворюваннях зорового 

нерва,  

15. Ефективність фосфенелектростимуляції при захворюваннях спазмі 

акомодації, аномаліях рефракції, порушеннях бінокулярного зору 

8. Методичне  забезпечення 

Презентації лекцій, список літератури., електронні інформаційні 

ресурси. 

9. Рекомендована література.  Інформаційні ресурси 

Основна 

1. Пономарчук В.С. Фосфенэлектродиагностика в офтальмологии: 

монография / В. С. Пономарчук; - Одесса : Астропринт, 2018. - 103с. :  

2.  Новий модифікований метод фосфенелектропунктури в лікуванні 

акомодаційної дисфункції: монографія / В. С. Пономарчук, О. Ю. Терлецька.- 

Одеса: Астропринт, 2018.-72 с.: мал.18.- 106с.; 

Додаткова 

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. 

4. Principles and Practice of Clinical Electrophysiology of Vision. - Ed.  John R. 

Heckenlively, Geoffrey B. Arden - Massachusetts Institute of Technology, 2006. - 

977 p. 

5. Морозов В.И., Яковлев А.А. Заболевания зрительного пути. - М.: 

Издательство БИНОМ, 2010. - 678 с. 

6. Шамшинова А.М., Волков В.В. Функциональные методы исследования в 

офтальмологии. - М.: Медицина, 1998. - 415 с. 

7. Visual fields: examination and interpretation / Еd. Thomas J. Walsh. - 3rd ed. 

- 311 р. 

8. Духайер Шакир, Бушуева Н. Н., Пономарчук В. С., Храменко Н. И. 

Результаты лечения нарушений аккомодации у больных с использованием 

электростимуляции на аппарате «ЭТРАНС» и фосфенэлектростимуляции.  

Офтальмол. журн. — 2018. — № 1. — С. 31-35. 

9. Гузун О.В., Храменко Н.И., Слободяник С.Б., Пономарчук В.С., 

Перетягин О.А. Эффективность комплексной нейропротекции ганглиозных 

клеток сетчатки при глаукомной оптической нейропатии. Офтальмол. журн. 

— 2018. — № 5. — С. 32-38. 



10. 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. 

Електронні інформаційні ресурси 

 «Буковинський державний медичний університет» 

1.  https://meduniver.com/Medical/ophtalmologia/   

2.  Vaughan & Asbury's General Ophthalmology, 19e 

Paul Riordan-Eva, James J. Augsburger 

https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2186  

3. American Academy of Ophthalmology https://www.aao.org/ophthalmologists 
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https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2186
https://www.aao.org/ophthalmologists
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