




 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

4-семестр 

 

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 та  

лікування  найбільш важкою патологією заднього відділу ока - регматогенного 

відшарування сітківки та діабетичної ретинопатії. 

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 впредметній 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 

засобимедичної 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  

Результати навчання – демонструвати безперервний розвиток власного 

інтелектуального та загальнокультурного 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

знати: сучасні досягнення та нові погляди на патогенез регматогенного 

відшарування сітківки, діабетичної ретинопатії, принципи патогенетично 

направленого лікування,  



уміти:  використовувати сучасні методи дослідження, методики діагностики та 

контролю лікування (флуоресцентна ангіографія, оптична когерентна томографія), 

лазерних, хірургічних, медикаментозних методів лікування.  

 

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 

 «Вітреоретинальна патологія, діагностика, хірургічне лікування» 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1 Регматогенне відшарування сітківки. Патогенез, клініка, 

діагностика лікування. Ускладнені форми регматогенного 

відшарування сітківки. Сучасні підходи до лікування. 

2 

2 Проліферативна діабетична ретинопатія. Епідеміологія. 

Патогенез. Клініка. Сучасні підходи до лікування. 

Гемофтальм після вітректомії у хворих на проліферативну 

діабетичну ретинопатію. Патогенез. Профілактика. 

Лікування. Анти VEGF терапія в вітреальної хірургії 

проліферативної діабетичної ретинопатії. 

2 

3 Патогенез, клініка, епідеміологія діабетичного 

макулярного набряку. Сучасний підхід до лікування 

діабетичного макулярного набряку. Нейроретинопротекція 

в лікуванні діабетичного макулярного набряку. 

2 



ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

дисципліни за вибором 

 «Вітреоретинальна патологія, діагностика, хірургічне лікування» 

 
№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Регматогенне відшарування сітківки. Патогенез, клініка, 

діагностика, класифікація, лікування. 

2 

2. Гази, що розширюються або силіконове масло - основні 

способи тампонади порожнини склоподібного тіла у 

вітреоретинальній хірургії. 

2 

3. Проліферативная діабетична ретинопатія. Епідеміологія. 

Патогенез. Класифікація. Клініка. 

2 

4. Проліферативная діабетична ретинопатія. Сучасні 

методи лікування. 

2 

5. Патогенез, клініка, епідеміологія діабетичного 

макулярного набряку. Класифікація. 

2 

 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

дисципліни за вибором 

 «Вітреоретинальна патологія, діагностика, хірургічне лікування» 

№ Найменування теми Кількість годин 

1 Регматогенне відшарування сітківки. Види 

лікування: епісклеральні пломбування чи 

вітректомія. 

2 

2 Ускладнені форми регматогенного відшарування 

сітківки. Особливості хірургії. 

2 

3 Гази, що розширюються або силіконове масло - 

основні покази до застосування. 

2 

4 Проліферативная діабетична ретинопатія. 

Особливості вітреоретинальних втручань. 

2 

5 Мініінвазивні втручання з приводу гемофтальму 

після діабетичної вітректомії. 

2 

6 Анти-VEGF терапія в вітреальній хірургії 

проліферативної діабетичної ретинопатії. 

2 

7 Макулярні розриви. Особливості вітректомії. 2 

 



  Аспірантам заочної (дистанційної) форми 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: 

 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). 



  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 викладачам 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 виглядіпрезентації  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. Види відшарувань сітківки. Диференційна діагностика відшарувань сітківки. 

2. Регматогенне відшарування сітківки. Етіологія. Патогенез. Клініка. Лікування.  

3. Ускладнення регматогенного відшарування сітківки. Лікування. 

4. Види газів для ендотампонади. Показання до газової тампонади вітреальної 

порожнини. Ускладнення. 

5. Види силіконових олій для ендотампонади після вітректомій. Показання до 

силіконової тампонади вітреальної порожнини. Ускладнення. 

6. Типи дегенерацій сітківки. 

7. Класифікація проліферативної вітреоретинопатії. 

8. Класифікація діабетичної ретинопатії. 

9.  Проліферативна діабетична ретинопатія. Патогенез. Клініка. Лікування. 

Ускладнення. 

10.  Особливості вітректомії при проліферативній діабетичній ретинопатії. 

11.  Мініінвазивні втручання з приводу гемофтальму після діабетичної вітректомії. 

12.  Класифікація діабетичної макулопатії. Патогенез. Клініка. Лікування. 

13.  Анті-VEGF терапія в вітреальній хірургії проліферативної діабетичної 

ретинопатії. 

14.  Макулярний розрив. Класифікація. Етіологія. Патогенез. Клініка. Лікування. 

15.  Субмакулярні крововиливи. Етіологія. Патогенез. 

16.  Ямка диску зорового нерва. Етіологія. Патогенез. Клініка. Лікування. 

 

8. Методичне забезпечення 

Методичні розробки, презентації лекцій, список літератури., електронні 

інформаційні ресурси. 

9. Рекомендована література.  Інформаційні ресурси 

Основна 

1. Williamson T. H. Vitreoretinal Surgery 2nd ed. // Williamson T. H. – 2013. – 

429p. 



2. Kirchhof B.  Vitreo-retinal Surgery Hardcover. // Kirchhof B., Wong D. – 

2005. – 220 p. 

3. Kuhn F. Vitreoretinal Surgery: Strategies and Tactics 1st ed. // Kuhn F. – 2016. 

– 551 p. 

4. Х.П. Тахчиди, В.Д. Захаров. Хирургия сетчатки и стекловидного тела. - 

М.:Изд-во «Офтальмология», 2011. - 188 с., ил. 

5. Kreissig I. Minimal surgery for retinal detachment. – Vol. 1. – Thieme 

Publisher Stuttgart-New York. – 2000. – 287 p. 

6. Kreissig I. Minimal surgery for retinal detachment. – Vol. 2. – Thieme 

Publisher Stuttgart-New York. – 2000. – 356 p. 

7. Kreissig I. Primary retinal detachment. Options for repair. – Springer Publisher 

Berlin-Heidelberg. – 2005. – 215 p. 

8. Уманец Н.Н. Високочастотне електрозварювання біологічних тканин в 

офтальмології: монографія / За ред. член-кор. НАМН України, проф. Н.В. 

Пасєчнікової; ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. 

Філатова НАМН України». – Одеса: «Чорномор’я», 2018. – 192 с.: іл. 

9. Путиенко А.А. Отслойка сетчатки / АА. Путиенко, В.С. Асланова. – 

Одесса: Астропринт: 2014. – 256 с. 

10. Пасечникова Н.В. Диабетическая макулопатия. Современные аспекты 

патогенеза, клиники, диагностики, лечения / Н.В. Пасечникова, С.А. Сук, Т.А. 

Кузнецова, О.Г. Пархоменко. – Одесса: Астропринт: 2010. – 154 с. 

Додаткова 

11.Alibet, Y., Levytska, G., Umanets, N., Pasyechnikova, N., Henrich, P.B., 2017. 

Ciliary body thickness changes after preoperative anti-inflammatory treatment in 

rhegmatogenous retinal detachment complicated by choroidal detachment. Graefe s 

Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. 

12. Umanets, N., Pasyechnikova, N.V., Naumenko, V.A., Henrich, P.B., 2014.  

13.3.High-frequency electric welding: a novel method for improved immediate 

chorioretinal adhesion in vitreoretinal surgery. Graefe s Archive for Clinical and 

Experimental Ophthalmology. 



14.Уманец H. Н. Сравнительная эффективность высокочастотной 

электросварки биологических тканей и диодной лазерной коагуляции для 

ретинопексии в ходе витрэктомии в лечении больных регматогенной отслойкой 

сетчатки. Офтальмол. журн. — 2016. — № 5. — С. 14-17. 

Електронні інформаційні ресурси 

 «Буковинський державний медичний університет» 

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

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

Paul Riordan-Eva,JamesJ. Augsburger 

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

3. https://emedicine.medscape.com/article/798501-overview-

overview?src=mbl_msp_iphone 

4. https://emedicine.medscape.com/article/1224737-overview-

overview?src=mbl_msp_iphone 

5. https://emedicine.medscape.com/article/1224320-overview-

overview?src=mbl_msp_iphone 

6. https://emedicine.medscape.com/article/1225122-overview-

overview?src=mbl_msp_iphone 

7. https://www.bmj.com/specialties/ophthalmology 

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

9. American Academy of Ophthalmology https://www.aao.org/ophthalmologists 
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