




 

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 

24 год. 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  лазерного лікування  захворювань ока.  

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: фізичні принципи роботи лазерів, класифікацію лазерних пристроїв, 

взаємодію лазерного випромінювання з тканинами ока, сучасні досягнення 

застосування  лазерів в офтальмології; 

уміти:  використовувати сучасні методи лазерного 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  

«Лазерні технології лікування офтальмологічних захворювань ока» 

 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Введення в лазерну офтальмологію. Фізичні 

принципи роботи лазерів. Історія розвитку. 

Класифікація лазерних пристроїв. Взаємодія 

лазерного випромінювання з тканинами ока. Лазерні 

втручання для корекції аметропії. ФРК, LASIK, 

LASEK. Лазерні операції з розрізанням тканин. 

Nd:YAG лазерні втручання. 

2 

2. Лазерні втручання при онкологічних захворюваннях 

Лазерні втручання при глаукомі з метою зменшення 

продукції внутрішньоочної рідини. 

2 

3. Лазерна коагуляція сітківки при дистрофічних 

захворюваннях очного дна. Лазерна стимуляція при 

дегенеративних захворюваннях очного дна. 

Периферічна дегенерація сітківки. Етіологія, 

патогенез, класифікація, лікування. 

2 

 

 



ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

«Лазерні технології лікування офтальмологічних захворювань ока» 

дисципліни за вибором  

 
№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Лазерні втручання в передньому та задньому відділах 

ока. 

2 

2. Лазерні втручання при глаукомі з метою зменшення 

продукції внутрішньоочної рідини. 

2 

3. Лазерні втручання при глаукомі з метою покращення 

відтоку внутрішньоочної рідини. 

2 

4. Периферічна дегенерація сітківки. Етіологія, 

патогенез, класифікація, лікування. 

2 

5. Лазерні втручання при онкологічних захворюваннях. 2 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

«Лазерні технології лікування офтальмологічних захворювань ока»  

дисципліни за вибором  

 

 Найменування теми Кількість 

годин 

1.  Лазерні втручання для корекції аметропії. ФРК, LASIK, 

LASEK.  

2 

2. Лазерні операції з розрізанням тканин. Nd:YAG лазерні 

втручання. 

2 

3. Лазерна коагуляція сітківки при дистрофічних 

захворюваннях очного дна. 

 2 

4. Лазерна стимуляція при дегенеративних захворюваннях 

очного дна. 

          2 

5. Лазерні втручання при глаукомі з метою зменшення 

продукції внутрішньоочної рідини. 

          2 

6. Периферічна дегенерація сітківки. Етіологія, патогенез, 

класифікація, лікування. 

          2 

7. Лазерні втручання при онкологічних захворюваннях. 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:  

Лазерний стимулятор,  

АТП-1 «Дельта», 

Офтальмологічний лазер – СМ-4, 

Щілинні лампи – 5 шт., 

ОКТ   OPTOPOL  REVONX, 

Q-LAS LASER, 

Alcon Purepoint – 532, 

Supra – 577Y.  



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 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. Введення в лазерну офтальмологію.  

2.Фізичні принципи роботи лазерів. Історія розвитку. 

 3.Класифікація лазерних пристроїв. 

4. Взаємодія лазерного випромінювання з тканинами ока 

5. Лазерні втручання для корекції аметропії. ФРК, LASIK, LASEK 

6. Лазерні операції з розрізанням тканин. Nd:YAG лазерні втручання. 

7. Лазерна коагуляція сітківки при дистрофічних захворюваннях очного дна. 

8. Лазерна стимуляція при дегенеративних захворюваннях очного дна. 

9. Лазерні втручання при глаукомі з метою зменшення продукції 

внутрішньоочної рідини. 

10. Лазерні втручання при глаукомі з метою покращення відтоку 

внутрішньоочної рідини. 

11. Периферічна дегенерація сітківки. Етіологія, патогенез, класифікація, 

лікування. 

12. Транспупіллярна термотерапія. 

13. Фотодинамічна терапія. 

14. Лазерні втручання при онкологічних захворюваннях. 

15. Лазерні втручання в передньому відділі ока. 

16. Лазерні втручання в задньому відділі ока. 

8. Методичне  забезпечення 

Методичні розробки, презентації лекцій, список літератури, електронні 

інформаційні ресурси. 

 



9. Рекомендована література.  Інформаційні ресурси 

Основна 

1. Під редак. член-кор. НАМН України Пасєчнікової Н.В. Високочастотне 

електрозварювання біологічних тканин в офтальмології. - 2018.- 192с. 

2.  Пасечникова Н.В. Инфракрасная диагностика в офтальмологии / Н. 

В. Пасечникова, В.А. Науменко, А.Р. Король, О.С. Задорожный.-

Одеса: Астропринт: 2014.-136 с. 

3. Атлас по клинической офтальмологии/ Д.Дж. Спэлтон, Р.А. Хитчинг, 

П.А. Хантер; Пер. с англ.; Под общ. ред. А.Н. Амирова. – М.: МЕДпресс-

информ, 2007. – 724 с.: ил. 

4. Лазерное лечение при патологи глазного дна / Н.В. Пасечникова. -  Киев: 

Наукова думка, 2007. – 206 с., ил.  

Додаткова 

5. Korol A., Kustryn T., Zadorozhnyy O., Pasyechnikova N., Kozak I. 

Comparison of Efficacy of Intravitreal Ranibizumab and Aflibercept in Eyes 

with Myopic Choroidal Neovascularization: 24-Month Follow-Up // Journal of 

Ocular Pharmacology and Therapeutics. -2020. - Mar. -T. 36, № 2. C. 122-125. 

6. Tsukanova I.V., Poliakova S.I., Naumenko V.O., Pasyechnikova N.V. Efficacy 
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