




 

1.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
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Характеристика 

навчальної дисципліни 
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форма 

навчання 

Заочна 

форма 
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Загальна кількість 

кредитів – 3 

 

Годин – 90 

Галузь знань 

22 - Охорона здоров’я 

 

Спеціальність 

222 – Медицина 

 

Спеціалізація 

Офтальмологія 

 

Рівень вищої освіти: 

Третій «Доктор 

філософії» 

Нормативна 

Рік підготовки 

2-й 

Семестр 

3-й 

лекції 

10 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 4 год. 

Самостійна робота 

50 год. 82 год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. В процесі викладення навчальної дисципліни «Історія, концепції та 

сучасні досягнення офтальмологічної науки» метою є ознайомлення й 

використання в дослідженнях основних тенденцій і досягнень вітчизняної і 

світової офтальмологічної науки.  

Завдання.1.Оволодіти навичками аналізу джерел з історії офтальмології. 2. 

Визначити особливості природничо-наукових і медичних знань, характерних 

рис розвитку офтальмології у різні історичні періоди. 3. Визначати нові наукові 

напрямки, теоретичні та практичні проблеми в офтальмології. 4. Оволодіти 

термінологією з досліджуваного наукового напряму. 5. Вивчити новітні методи 

дослідження та лікування в офтальмології. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

Загальні компетентності 

ЗК1.Здатність до науково-професійного самовдосконалення, розвитку 

індивідуальнихздібностей:мотиваційно-ціністних,когнітивнихтатворчих. 

ЗК2.Здатність доосвоєння, системного аналізу і критичного осмислення нових 

знань в предметній та між предметній 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 галуз і 

офтальмології. 

ПК4.Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати дослідницько-інноваційні 

проекти, включаючи власні дослідження, та автономно працювати під час їх 

реалізації. 
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ПК6.Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх 

коректний аналіз та узагальнення. 

ПК9 Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту 

та інші сектори суспільства. 

ПК12.Здатність розумітися в характеристиках та стандартах медичних 

технологій, що застосовуються в офтальмології. 

Очікувані програмні результати навчання: 

ПРН1. Концептуальні наукові та практичні знання про новітні напрямки 

офтальмології для розширення інформаційного простору в сфері 

офтальмологічної науки та формування суспільної свідомості. 

ПРН2. Критичне осмислення новітніх теорій, принципів, методів, які 

застосовуються в офтальмологічній практиці, володіння термінологічним та 

понятійним апаратом науковця, сучасними концептуальними та 

методологічними знаннями в галузі науково-дослідницької та професійної 

діяльності. 

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. Вміння формувати команду дослідників для формулювання 

дослідницької проблеми, робочих гіпотез, збору інформації, підготовки 

проектних пропозицій. 

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. 
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ПРН14. Здатність обґрунтовувати власні світоглядні позиції на основі знань 

розвитку офтальмологічної науки в Україні та світі. 

ПРН21. Застосовувати в лікувальній практиці новітні медичні технології за 

принципами доказової медицини. 

 

Очікувані результати навчання з дисципліни. 

Знати: 

 основні закономірності розвитку офтальмологічних знань в людському 

суспільстві на етапах його історичного розвитку; 

 етапи становлення і розвитку офтальмологічної науки в світі та Україні; 

 основні досягнення вітчизняної офтальмології, її пріоритети, внесок у 

світову науку і культуру; 

 провідні вчені-офтальмологи, зокрема вихідці з України, їх досягнення. 

Вміти:  

 правильно інтерпретувати та аналізувати розвиток офтальмологічної 

науки в історичній ретроспективі; 

 трактувати основні історико-медичні події в офтальмології; 

 застосовувати свої знання при вирішенні професійних проблем; 

 орієнтуватися в сучасних проблемах офтальмології і сприяти їх 

вирішенню. 

 

3.Структура навчальної дисципліни 
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4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

«Історія, концепції та сучасні досягнення офтальмологічної науки» 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Історія офтальмології  як наука та предмет викладання. 

Знати етапи розвитку офтальмологічної науки у зв’язку з 

розвитком і зміною суспільно-економічних формацій, 

загальну періодизацію і хронологію розвитку. 

2 

2. Розвиток офтальмологічної науки у світі. Розуміти цілі і 

завдання історії офтальмології. Аналізувати джерела з 

історії офтальмологічної науки. 

2 

3. Історія української офтальмології  XIX-ХХ ст. Розуміти 

внесок українських офтальмологічних шкіл до розвитку 

вітчизняної офтальмології  

2 

4. Сучасні досягнення в офтальмології. Застосовувати 

медичні інформаційні технології та медичну літературу у 

діагностиці та лікуванні офтальмологічних захворювань. 

2 

5. Методи наукового дослідження в офтальмології. 

Вибирати методи наукового дослідження, адекватні 

поставленим цілям та завданням. Розуміти особливості 

методології педагогічного процесу в офтальмології. 

2 

Всього 10 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

«Історія, концепції та сучасні досягнення офтальмологічної науки» 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Основні методологічні пошуки у світовій науці 2 

2. Внесок українських офтальмологічних шкіл у розвиток 

офтальмологічної науки. Відображення у закордонних 

працях. 

4 

3. Застосовування принципів доказової медицини у 

прийнятті діагностичних та терапевтичних рішень при 

офтальмологічних захворюваннях 

4 

4. Етика та методологія наукового дослідження в 

офтальмології 

4 

5. Сучасні підходи до міждисциплінарних наукових 

досліджень в офтальмології 

4 

6. Нові напрямки наукових досліджень в офтальмології 4 
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7. Проблема доброчесності у сучасній офтальмологічній 

науці 

4 

8. Особливості викладання офтальмології у вищих 

медичних навчальних закладах, технологія 

педагогічного процесу 

4 

Всього 30 

 

САМОСТІЙНАРОБОТА 

Опрацювання тем,які не входять до плану аудиторних занять 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Лауреати Нобелівських премій у галузі фізіології та 

медицини. Офтальмолог Альвар Гульстранд 

4 

2. Етичний кодекс лікаря України 2 

3. Міжнародне співробітництво в галузі охорони здоров’я 4 

4. Міжнародні програми ВООЗ з офтальмології.  4 

5. Критичний аналіз сучасних даних, розробка і синтез 

нових ідей з актуальних проблем офтальмології 

4 

6. Правила проведення патентно-інформаційного пошуку з 

обраної наукової теми, дослідження у вітчизняних та 

закордонних джерелах, наукометричних базах 

4 

7. Особливості формулювання мети та наукових завдань з 

обраної наукової теми 

4 

8. Розробка дизайну дослідження 4 

9. Презентація отриманих даних у вигляді публікацій та 

доповідей на національному та міжнародному рівні 

4 

10 Впровадження досягнень науки і техніки у клінічну 

практику лікаря-офтальмолога 

4 

11. Загальна декларація прав людини. Конвенція про захист 

прав та гідності людини у зв’язку з використанням 

досягнень біології та медицини. 

4 

12. Система стандартів у сфері охорони здоров'я України: 

державні соціальні нормативи та галузеві стандарти. 

4 

13 Підготовка підсумкового контролю 4 

Всього 50 

 

Аспірантам заочної (дистанційної) форми навчання для виконання 

освітньо-наукової програми та навчального плану буде проводитись лекційно-

залікова сесія загальним терміном 15 календарних днів у 3-му семестрі. 
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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. 

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. 

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 викладача 

на початку навчального року. 

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 
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зазначенням отриманих балів у відомості обліку успішності здобувача, якийє 

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. Дайте загальну характеристику історичного періоду розвитку 

офтальмології. 

2. Охарактеризуйте розвиток офтальмології в ХХ ст. 

3. Розкажіть про основні напрямки розвитку офтальмології. 

4. Досягнення мікрохірургії та офтальмології в ХХІ ст. 

5. Які основні методологічні пошуки є у світовій науці? 

6. Чи були офтальмологи серед лауреатів Нобелівських премій у галузі 

фізіології та медицини? 

7. Опішить внесок українських офтальмологічних шкіл у розвиток 

офтальмологічної науки. В яких закордонних працях це відображено? 

8. Розкажіть про міжнародне співробітництво в галузі охорони здоров’я. 

9. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ): утворення і роль у 

збереженні здоров’я людей по всьому світу. Які міжнародні програми ВООЗ з 

офтальмології проводились в Україні? 
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10. Що до себе включає дизайн дослідження? 

11. Опішить особливості систем охорони здоров’я європейських країн. 

12. Що включає до себе система стандартів у сфері охорони здоров'я 

України? 

13. Чому так важливо слідувати принципам науково-доказової практики? 

14. Що ви можете сказати про українські лікарські товариства, їхніх 

представників? 

8. Методичне забезпечення. 

1.Методичні розробки. 

2.Тексти та презентації лекцій 

3.Посилання на список літератури та електронні ресурси. 

Нормативно-правові акти 

1. Про вищу освіту:ЗаконУкраїнивід01липня2014року.№1556-VII/Відомості 

Верховної Ради.-2014.-№37-38.–Ст.2004;поточна редакція від 02.10.2021-

[Електронний ресурс].–Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18#Text 

2. Про наукову інауково-технічну діяльність. Закон України від 26 

листопада 2015року №848-VIIІ/ Відомості Верховної Ради.-2016.-№3.–

Ст.25;поточна редакція–Редакція від1 8.04.2021-[Електронний ресурс].– Режим 

доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text 

3. Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 23 вересня 2019 

року №1220 - [Електронний ресурс]. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-

19#Text 

4. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації// 

НаказМОН№40від12.04.2017[Електронний ресурс].–

Режимдоступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text 

5. ДСТУ8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання.  

https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/ДСТУ3659_8302-2015.pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text
https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/ДСТУ3659_8302-2015.pdf


10 
 

6. ДСТУ3008:2015 Інформація та документація ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І 

ТЕХНІКИ Структура та правила оформлювання 

http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF 

9.Рекомендованалітература. 

1. Мантур Чубата О.С. Особливості наукового дослідження у сучасному 

світі/О.С.Мантур-Чубата, Дубілей Н.А. Наук. вісник Ужгородського 

національного університету,с.9-11 

2. Андрійчук В.Г. Сутнісний аспект методології наукових досліджень. 

ЕкономікаАПК.2016.№7.С.87–94. 

3. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень:навч. посіб. 

Х.:ХНАУ,2017.272с. 

4. Видання наукової літератури у вузі:методичні рекомендації для 

науковців/ укладачі:К.М. Мовчан, М.В. Бабіля.–Мукачево:РВВМДУ,2017.–

113с. 

5. Конверський А. Основи методології та організації наукових досліджень-

ТОВ «Видавництво «ЦНЛ»,2019,-350с. 

6. Мальцев Э.В. Методология научного творчества в медицине: 

практические аспекты / Э. В.Мальцев. - Астропринт, 2006. - 120 с.  

7. Риков С.О. Віхи історії офтальмології України / С. О. Риков [и др.]. - К. : 

ТОВ "Видавнича компанія КИТ", 2003. - 220 с. 

Інформаційні ресурси 

1. https://eyewiki.aao.org/History_of_Ophthalmology#:~:text=The%20practice%

20of%20ophthalmology%20has,receive%20ten%20shekels%20in%20money%E2%

80%9D. 

2. https://www.researchgate.net/journal/Developments-in-Ophthalmology-0250-

3751 

3. http://www.mrcophth.com/Historyofophthalmology/Introductory.htm 

4. https://www.news-medical.net/health/History-of-Ophthalmology.aspx 
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