


Освітньо-наукова програма підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» 

спеціалізація «Офтальмологія» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

від 01.07.2014 р. № 1556-УП, Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 

1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти», Постанови Кабінету Міністрів 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.).  

 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої освіти Доктор філософії 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 222 Медицина 

Форми навчання Очна/заочна 

Освітня кваліфікація Доктор філософії у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» 

Кваліфікація в дипломі Доктор філософії у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» 

Опис предметної області  Об’єкт вивчення та діяльності: Етика, методологія, 

методи наукового дослідження, актуальні проблеми медичної 

науки.  

 Цілі навчання: 

Здобуття знань, навичок та вмінь, достатніх для виконання 

оригінального наукового дослідження, отримання нових фактів 

та х впровадження у практичну медицину та інші сфери життя.  

 Теоретичний зміст предметної області: 

Етика і методологія наукового дослідження; сучасні методи 

наукового дослідження у медицині та суміжних спеціальностях 

відповідно до напрямку наукового проекту; поглиблене 

вивчення спеціальності за напрямком наукового дослідження; 

розвиток мовних компетенцій та комунікаційних навичок, 

засвоєння технології презентації результатів наукового 

дослідження та інших компетенцій  

 Методи, методики та технології: 
Освітня підготовка аспірантів ґрунтується на використанні 

лекцій, практичних занять, семінарів, тренінгів із 

застосуванням дистанційних форм навчання). 

Під час освітньої підготовки аспірант має оволодіти 

технологією інформаційного пошуку, комунікацій, презентацій 

результатів дослідження, написання дисертації тощо. 

 

 Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, 

пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти 

вчиться застосовувати і використовувати): 

Сучасне обладнання відповідно до наукових методів, 

 



оволодіння якими передбачене під час наукового дослідження. 

Академічні права 

випускників: 

Після отримання наукового ступеня доктора філософії 

випускник має право на здобуття наукового ступеня доктора 

наук та присудження відповідних наукових ступенів та вчених 

звань 

Обсяг програми у 

кредитах ЄКТС 

Програма підготовки докторів філософії розрахована на 4 роки  

і включає освітню та наукову складові.  

Наукова складова програми підготовки докторів філософії 

передбачає проведення власного наукового дослідження під 

керівництвом одного або двох наукових керівників та 

оформлення його результатів у вигляді дисертації. 

Обсяг освітньої програми складає 51 ЄКТС на базі попередньо 

здобутого ступеня магістра. 

Програма включає обов’язкові та елективні навчальні 

дисципліни.  

Обсяг елективних курсів має складати не меньш 25%. 

Програма з дисципліни офтальмологія (обов’язкова) складає 18 

кредитів. 

Програма з елективних  курсів складає 9 кредитів. 

До обсягу освітньої підготовки можуть зараховуватися 

кредити, отримані кандидатом при вивченні навчальних курсів 

відповідного освітнього рівню в інших університетах країни та 

за кордоном, у тому числі он-лайн (за наявності відповідного 

сертифікату світового взірця). 

 

 

 Навчання аспірантів проводиться на базах відділів, які мають сучасну лікувальну та 

діагностичну апаратуру і виконують весь обсяг офтальмологічної допомоги на сучасному 

рівні під керівництвом досвідчених спеціалістів інституту. Термін навчання 4 роки. 

Протягом 2 року аспірант отримує теоретичну і практичну підготовку  згідно 

індивідуального плану та передатестаційну підготовку зі складанням іспиту з теоретичної, 

практичної та загальної офтальмології. Наступні 2 роки аспірант оформлює, впроваджує та 

захищає свою дисертаційну роботу. 

 Основні напрямки наукової діяльності у відділах інституту – подальше вивчення 

патогенетичних механізмів розвитку та прогресування катаракти, глаукоми, діабетичної 

ретинопатії, запальних захворювань увеального тракту, злоякісних новоутворень, 

посттравматичних пошкоджень структур очного дна, сенсорних та око рухливих порушень 

тощо. Розробка методів лікування та діагностики патології сітківки та зорового нерва, 

дегенеративних, запальних і опікової етіології захворювань рогівки, порушень сенсорних 

механізмів бінокулярного зору, застосування лазерного випромінювання і високочастотного 

електричного струму при різноманітній патології очного дна тощо. 

  

 В інституті виконується  11 НДР, з яких 3 фундаментальні НДР: 

1. Фундаментальна НДР «Дослідження патогенетичних особливостей катарактогенезу і 

запальних захворювань увеального тракту в умовах глаукоматозного процессу», 2017-2019 

рр. Науковий керівник д.біол.н. Михейцева І.М. 

2. Фундаментальна НДР «Особливості теплообміну ока і морфологія його структур при 

штучній гіпотермії в процесі вітректомії з застосуванням лазерного випромінювання і 

високочастотного електричного струму (експериментально-клінічне дослідження)», 2017-

2019 рр. Науковий керівник д.мед.н., проф. Науменко В.О.  



3. Фундаментальна НДР «Дослідити й визначити роль зорових (стереозору, зіничних реакцій 

на світло різного спектра, кольоросприйняття) і психофізіологічних (зорового сприйняття - 

"визначення фігури на фоні") факторів зору в оцінці зрілості зорового аналізатора у дітей з 

аметропією, амбліопією і косоокістю)», 2017-2019 рр. Науковий керівник д.мед.н.  Бойчук 

І.М. 

4. Прикладна НДР «Розробити методи хірургічного (ірідоциклектомія), лазерного 

(транспупілярна термотерапія) і комбінованого (радіокріохірургія) лікування злоякісних 

новоутворень увеального тракту ока і кон'юнктиви і визначити механізми реалізації 

лікувального ефекту цих методів», 2016-2018 рр. Науковий керівник д.мед.н., проф. Віт В.В. 

5. Прикладна НДР «Вивчити особливості порушень сенсорних механізмів бінокулярного 

зору у хворих з аметропіями, астигматизмом та псевдофакією і розробити новий алгоритм 

діагностики», 2016-2018 рр. Науковий керівник д.мед.н., Коломієць В.О. 

6. Прикладна НДР «Вивчити особливості  застосування  лазерної коагуляції  та 

антиангіогенної терапії при різноманітній патології очного дна», 2016-2018 рр. Науковий 

керівник чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Пасєчнікова Н.В. 

7. Прикладна НДР «Удосконалення діагностики та лікування глаукоми на основі вивчення 

діагностичного значення обліку цільового тиску, оптимізації використання транссклеральної 

контактно-компресійної лазерної коагуляції циліарного тіла, визначення патогенетичного 

значення порушень коагуляційно-тромбоцитарного гемостазу при глаукомі і вплив на цей 

процес мелатоніну (клініко-експериментальне дослідження)», 2016-2018 рр. Науковий 

керівник д.мед.н., проф. Дмитрієв С.К. 

8. Прикладна НДР «Оптимізація діагностики і лікування патології сітківки та зорового нерва, 

що має місце до і після інтравітреальних втручань у хворих на проліферативну діабетичну 

ретинопатію, що ускладнена гемофтальмом, тракційним та тракційно-регматогенним 

відшаруванням сітківки», 2016-2018 рр. Науковий керівник д.мед.н., проф. Путієнко О.О. 

9. Прикладна НДР «Вивчити фармакотерапевтичну ефективність біологічно активних 

речовин природного походження для корекції патогенетичних порушень при контузії очного 

яблука (експериментальне дослідження)», 2016-2018 рр. Науковий керівник д.мед.н., проф. 

Сотнікова О.П. 

10. Прикладна НДР «Особливості діагностики, клініки та лікування ретинобластоми 

високого ступеня ризику інвазії зорового нерву та невусів кон’юнктиви у дитячому віці», 

2017-2019 рр. Науковий керівник д.мед.н., проф. Боброва Н.Ф. 

11. Прикладна НДР «Розробити нові методи діагностики та лікування дегенеративних, 

запальних і опікової етіології захворювань рогівки та посттравматичного ендофтальміту на 

підставі вивчення особливостей їх етіології і патогенезу», 2017-2019 рр. Науковий керівник 

д.мед.н., проф. Дрожжина Г.І. 

 

 

 

 

 

 



Тривалість освітньої частини – 3, 4 семестри (810 годин – 27 кредитів) 

 

3 семестр (450 годин – 15 кредитів) 

лекцій –60 годин 

 практичних занять (семінарів) –202 години 

 самостійна робота –  188 годин 

 

      4 семестр (360 годин – 12 кредитів, з яких 9 кредитів- елективні курси) 

       лекцій –12 годин + 3 навчальні курси за вибором 

                           практичних занять (семінарів) –48 годин + 3 навчальні курси за  вибором 

         самостійна робота –  30 годин + 3 навчальні курси за вибором 

 

 

Навчальний план занять для аспірантів з дисципліни «Офтальмологія» 

3 семестр 

Код Назва розділу Всього 

годин 

Лекції Практ. 

заняття 

(семінари) 

Самостій-

на робота 

1. Патологія рогівки ока, сучасні методи 

діагностики, консервативного та 

хірургічного лікування 

90 8 46 36 

2. Патологія кришталика, сучасні методи 

мікрохірургії катаракти. Глаукома, 

патогенез і сучасні методи лікування 

90 8 42 40 

3. Запальні та дистрофічні захворювання 

ока 

90 10 50 30 

4. Будова зорової системи людини 

 та основи патологічної анатомії  

90 24 34 32 

5. Травми ока. Особливості 

посттравматичних процесів і методи їх 

лікування 

90 10 50 30 

Всього 450 60 202 188 

 

Навчальний план занять для аспірантів з дисципліни «Офтальмологія» 

4 семестр 

Код Назва розділу Всього 

годин 

Лекції Практ. 

заняття 

(семінари) 

Самостій-

на робота 

1. Онкологічні захворювання ока, його 

придатків і орбіти, діагностика та 

лікування 

90 12 48 30 

Всього 90 12 48 30 

 

 

 



Елективні (вибіркові спец. курси) – 9 кредитів (270 годин)  

Код Назва розділу Всього 

годин 

Лекції Практ. 

заняття 

(семінари) 

Самостійна 

робота 

1. Патогенез, класифікація, клініка, 

медикаментозне і хірургічне лікування 

опіків очей і їх наслідків 

90 10 48 32 

2. Вікова макулярна дегенерація, сучасні 

методи лікування 

90 18 42 30 

3. Вітреоретинальна патологія, 

діагностика, хірургічне лікування 

90 26 34 30 

4. Діабетичні ураження ока. Сучасні 

методи лікування діабетичної 

патології ока 

90 26 34 30 

5. Лазерні технології лікування 

офтальмологічних захворювань ока 

90 24 36 30 

6. Сенсорні та окорухові порушення, 

розлад бінокулярного зору,  сучасні 

методи лікування 

90 16 44 30 

7. Порушення рефракції органа 

 зору 

90 8 26 56 

8. Функціонально-діагностичні 

дослідження органа зору 

90 8 42 30 

 

Кінцеві цілі дисципліни 

• ПП.007. Аналізувати і співставляти клінічний та патологоанатомічний 

діагноз, аналізувати причинно-наслідкові зв’язки помилок діагностики та 

лікування хворих. 

• ПП.0010. Аналізувати результати обстеження хворих при загальній очній 

патології. 

• ПП.0013. Аналізувати результати офтальмологічного обстеження хворого. 

• ПП.0016. Аналізувати структурно-функціональні взаємозв’язки і 

послідовність стадій загально-патологічних процесів в офтальмології. 

• ПП.0017. Аналізувати та робити висновки щодо етіології та патогенезу 

функціональних порушень при захворюваннях ока. 

• ПП.0023. Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, 

ставити діагноз невідкладного стану та надавати невідкладну допомогу потерпілому 

в умовах природних та техногенних катастроф. 

• ПП.0058. Виконувати медичні маніпуляції, що необхідні для надання 

невідкладної медичної допомоги. 

• ПП.0073. Виявляти вроджені та набуті вади ока та його придатків. 

• ПП.0098. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівці та принципами фахової субординації. 

• ПП.00120. Застосовувати основні принципи асептики, антисептики та 

знеболювання. 

• ПП.00141. Надавати невідкладну медичну допомогу при невідкладних станах в 



офтальмології. 

• ПП.00153. Обґрунтовувати і формулювати попередній клінічний 

офтальмологічний діагноз. 

• ПП.00179. Проводити диференціальну діагностику офтальмологічних 

захворювань. 

• ПП.00227. Трактувати етіологію, патогенез та морфологічні зміни на різних 

етапах розвитку хвороби, структурні основи видужання, ускладнень та наслідків 

хвороб ока та його придатків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Матриця компетентностей 

 

 

Класифікація 

компетентності за НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

 

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 

 

1. Здатність до науково-

професійного 

самовдосконалення, 

розвитку 

індивідуальних 

здібностей: 

мотиваційно-ціннісних, 

когнітивних та творчих. 

Знати: 

 Закономірності когнітивних 

процесів  

 Стратегію освіти протягом 

життя 

 Методи продуктивного 

навчання 

 Теорія ціннісних орієнтацій 

та мотивації особистості 

 Основи риторики 

 Основи тайм-менеджменту 

Вміти: 

 Оперувати філософськими 

категоріями та доктринами  

 Використовувати методи 

самонавчання 

 Оцінювати рівень 

мотивації 

 Постійно вдосконалювати 

свій освітній та загально 

культурний рівень  

Визначати ціннісні орієнтації 

та мотиваційний рівень 

особистості,   

Здатність до самонавчання та 

самореалізації  

Здатність до ефективної 

організації власного часу 

Формування системного 

наукового світогляду та 

загального культурного 

кругозору 

Розвиток когнітивних 

можливостей. 

Здатність до 

самонавчання та 

самореалізації 

2. Здатність до освоєння, 

системного аналізу і 

критичного осмислення 

нових знань в 
предметній та 

міжпредметних галузях. 

Знати: 

 Основи бібліографічного 

пошуку 

 Перелік наукометричних 

баз та їх значущість 

 Провідні інформаційні 

ресурси для пошуку 

інформації 

 Сучасні інформаційні 

технології 

 

Вміти: 

 Використовувати сучасні 

інформаційні технології для 

пошуку та оробки інформації 

 Проводити інформаційний 

пошук 

 Аналізувати та адекватно 

трактувати дані з іншомовних 

джерел інформації 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології для 

пошуку та обробки 

інформації 

Вести дискусію в сфері 

аналіз інформативності 

наукових даних 

Здатність до повного та 

різностороннього пошуку 

інформації, 

Відповідальність за 

адекватну оцінку та 

трактування отриманих у 

результаті пошуку даних. 



3. Здатність до 

критичного аналізу і 

креативного синтезу 

нових ідей, які можуть 

сприяти в академічному 

і професійному 

контекстах прогресу 

суспільства, базованому 

на знаннях. 

Знати: 

Закономірності розвитку 

науки 

Етапи та закономірності 

когнітивного процесу 

Етапи дослідницького процесу 

Основи та умови креативності 

 

Вміти: 

Аналізувати дані, отримані з 

інформаційних джерел 

 

Комунікації з науковими 

керівниками, колегами та 

партнерами під час 

обговорення проблем, 

пошуку шляхів їх вирішення 

Здатність до самостійного 

та незалежного мислення, 

формулювання ідей та 

продукування гіпотез.  

 

4. Здатність до 

ініціювання та 

виконання наукових 

досліджень, результатом 

яких є одержання нових 

знань. 

 

Знати: 

 Системи освітніх та 

наукових грантів на 

національному та 

міжнародному рівні  

 Умови участі та 

технологію підготовки заявки 

на грант 

 Технологію розробки 

проекту 

Вміти: 

 Проводити пошук 

грантових програм 

 Підготувати проект 

відповідно до форми заявки 

 Підготувати заявку до 

участі у конкурсі на 

отримання фінансової 

підтримки 

Пошук партнерів для 

формування консорціуму. 

Володіння термінологією, 

використання письмових 

мовних компетенцій рідною 

та іноземною мовою для 

обґрунтування проекту та 

оформлення заявки на грант 

Самостійний пошук,  

систематизація даних, 

відповідальне ставлення 

до розробки проекту. 

5. Здатність оцінювати 

та забезпечувати якість 

виконаних робіт 

 

Знати: 

 стандарти якості  

 критерії оцінки якості 

 форми і методи оцінки 

результатів освітньої та 

наукової  діяльності 

Вміти: 

 проводити моніторинг 

освітнього та наукового 

процесу,  

 застосовувати ефективні 

методи оцінки когнітивної 

сфери 

 розробляти пропозиції щодо 

його удосконалення 

Взаємодія,  співробітництво з 

колегами та керівництвом, 

студентами  

Покращення результатів 

власної діяльності  і 

результатів діяльності 

інших 

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконання 

завдань 

Доброчесність, довіра та 

віповідальність за 

власнідії. 

6. Здатність до 

спілкування з колегами, 

широким академічним 

товариством та 

громадськістю на 

міжнародному рівні для 

реалізації інноваційного 

проекту або вирішення 

Знати: 

 особливості сприйняття 

різних цільових аудиторій; 

 основи менеджменту 

конфліктів 

 основи риторики та 

теорії аргументації  

 професійну лексику та 

Вміти: 

 представляти наукові 

результати рідною та 

англійською мовами в усній та 

письмовій формах; 

 вести комунікації з 

різними цільовими 

аудиторіями  

Здійснення наукової 

комунікації, міжнародного 

співробітництва, 

відстоювання власних 

наукових поглядів 

Володіння вербальними та 

невербальними навичками 

спілкування. 

Постійне вдосконалення 

іноземної мовної 

культури  

Поширення наукових 

досягнень та ідей 



наукової проблеми. 

 

термінологію відповідно до 

спеціальності та спеціалізації 

(напрямку підготовки) 

 іноземну мову на рівні 

не нижче В2 

 розмовні штампи 

ділового етикету й мовної 

поведінки; 

 

 виконувати різні соціальні 

ролі, 

 володіти культурою 

мовлення, методами 

аргументації 

Взаємодія в колективі для 

виконання завдань 

 

 

Спеціальні (фахові) компетенції 

 

1. Здатність знаходити і 

аналізувати необхідну 

інформацію для 

вирішення завдань, які 

важко формалізуються, 

та прийняття рішень в 

галузі офтальмології. 

Знати: 

 Зміст предмету 

офтальмології, загальні та 

спеціальні поняття, сучасні 

методи клінічного 

обстеження в офтальмології, 

технології консервативного та 

хірургічного лікування 

офтальмопатології. 

 Ключові концепції за 

напрямом наукового 

дослідження. 

 Пріоритетні напрямки 

розвитку медичної науки, 

офтальмології. 

Вміти: 

 Аналізувати основні теорії 

та концепції за напрямом 

дослідження  

 Інтерпретувати результати 

досліджень за обраним 

науковим напрямом  

Формулювання власного 

судження та участь у 

дискусіях щодо основного 

змісту, методів, новітніх 

досягнень за напрямом 

наукового дослідження  

Безперервне 

самонавчання і 

самовдосконалення. 

 

2. Здатність 

формулювати нові задачі 

з удосконалення, 

розробки нових 

сучасних методів 

діагностики і лікування, 

та окреслювати можливі 

методики їх розв'язання. 

Знати: 

 Інформаційні світові 

ресурси  

 Сутність дослідницького 

процесу 

 Сучасні досягнення за 

напрямком наукового 

дослідження 

 Новітні методи 

дослідження, їх 

Вміти: 

 Проводити критичний 

аналіз сучасної наукової 

літератури 

 Адекватно оцінювати 

досягнення та обмеження 

досліджень за обраним 

науковим напрямом 

 Визначати ступінь 

вирішення проблем та 

Використання 

інформаційних ресурсів для 

отримання  інформації  

Комунікації та дискусії з 

фахівцями в певній галузі 

наукової діяльності 

Використовувати сучасні 

інформаційні технології 

для проведення 

наукового пошуку 

Володіння методологією 

наукового дослідження 

для коректного 

формулювання гіпотез та 

дослідницьких питань 



інформативність, 

специфічність та чутлівість 

 

потреби сучасної науки та 

медицини  

 

3. Здатність розуміти і 

використовувати 

методологію управління 

дослідницько-

інноваційними 

проектами в галузі 

охорони здоров’я. 

Знати: 

 Методологію наукових 

досліджень 

 Принципи генерування 

статистичних та наукових 

гіпотез 

 Технологію формулювання 

дослідницького питання 

 Види систематичних 

помилок, способи їх 

запобігання 

 

Вміти: 

 Формулювати дослідницьке 

питання та гіпотези 

 Визначати дизайн 

дослідження 

 Розробляти план 

дослідження 

 Оцінювати вплив факторів, 

що вмішуються 

 Передбачувати системні 

помилки 

Аргументація та доказ 

переваг розробленого 

проекту  

Ведення дискусій щодо мети 

та завдань наукового проекту 

Використовувати знання та 

вміння з методології 

наукових досліджень для 

пошуку партнерів 

 

Ініціативність, 

самостійність, 

відповідальність, 

Запобігання 

систематичних помилок 

при виконанні наукового 

дослідження 

4. Здатність ініціювати, 

розробляти та 

реалізувати 

дослідницько-

інноваційні проекти, 

включаючи власні 

дослідження, та 

автономно працювати 

під час їх реалізації. 

Знати: 

 Сучасні методи 

дослідження 

 Біомаркери різних процесів 

та станів, їх інформативність  

 Інформативні критерії 

оцінки процесів, функцій, 

явищ 

 

 

Вміти: 

 Обирати методи 

дослідження, адекватні для 

досягнення мети та завдань 

наукового проекту 

 Інтерпретувати результати 

різних методів досліджень  

Аргументація переваг 

обраних методів  

дослідження 

Обговорювати 

інформативність методів 

дослідження з науковою 

спільнотою, можливість їх 

вдосконалення та 

комбінування 

 

Самостійний вибір 

адекватних методів 

дослідження 

5. Здатність обирати 

методи та кінцеві точки 

дослідження відповідно 

до цілей та завдань 

наукового проекту. 

Знати  

 Специфічність та 

чутливість різних методів 

дослідження 

 Методики досліджень за 

тематикою наукового проекту, 

їх можливості та обмеження 

Вміти: 

 Використовувати сучасні 

методи дослідження 

 Використовувати методики 

дослідження 

 Модифікувати та 

поліпшувати  методики 

дослідження 

 

Навчатися методам та 

методикам дослідження, 

обмінюватися інформацією 

та передавати знання 

колегам. 

  

Самостійне виконання 

наукового дослідження 

Точність та  

відтворюваність 

результатів дослідження 

6.Здатність 

інтерпретувати 

результати наукових 

Знати: 

 Основи біостатистики 

 Методи статистичного 

Вміти: 

 Обґрунтовувати розмір 

вибірки  

Обґрунтування обраних 

методів аналізу та 

обговорення отриманих 

Відповідальність за 

проведення аналізу даних 

Отримання достовірних 



досліджень, проводити 

їх коректний аналіз та 

узагальнення 

аналізу 

 Представлення результатів 

статистичної обробки даних 

 Формулювати статистичні 

гіпотези 

 Адекватно 

використовувати методи 

статистичного аналізу  

даних та відтворюваних 

результатів 

Запобігання шахрайства 

при обробці даних 

7.Здатність 

представлення 

результатів наукових 

досліджень в усній і 

письмовій мові 

відповідно до 

національних та 

міжнародних стандартів 

Знати: 

 Технологію презентації 

даних у виді постерів та 

презентацій 

 Технологія написання 

статей у національні наукові 

видання 

 Вимоги та технологія 

написання статті до 

міжнародного рецензованого 

видання 

 Перелік видань що 

індексуються у Scopus Web of 

Science 

 Стандарти оформлення 

наукових робіт 

Вміти: 

 Працювати в Power Point, 

Prezi, Adobe Photoshop, 

Adobe Reader 

 Підготувати презентацію 

 Підготувати усну доповідь 

 Написати статтю 

відповідно до вимог 

наукового видання 

  

Академічна доброчесність 

Спілкування з рецензентами 

та редакцією журналу 

Аргументація, критична 

оцінка, здатність ведення 

наукової дискусії 

Відповідальність за 

результати наукового 

дослідження  

Запобігання плагіату та  

фальсифікаціям  

 

8. Дотримання етики та 

академічної 

доброчесності 

 

Знати: 

 Дослідницьку етику  

 Правові основи авторського 

права 

 Принципи запобігання 

плагіату, фальсифікацій та 

корупційних дій  

Вміти: 

 Самостійно виконувати 

освітню та наукову діяльність  

 Викладати свої погляди 

 Приймати власні рішення 

 Використовувати 

інформаційні технології для 

визначення ознак плагіату 

Доброчесне та відповідальне 

виконання освітньої та 

наукової діяльності,  

Отримання довіри та поваги 

серед колег та студентів 

Відповідальність за 

результати діяльності  

Доброчесність, довіра та 

відповідальність за власні 

дії. 

Запобігання плагіату,  

фальсифікаціям та 

корупційним діям 

9.Здатність до 

впровадження нових 

знань (наукових даних) в 

науку, освіту та інші 

сектори суспільства.  

 

Знати: 

 Технологію 

інформаційно-патентного 

пошуку 

 Основи авторського права 

 Етапи та принципи 

реєстрації авторського права 

 Технологію отримання 

Вміти: 

 Проводити патентно-

інформаційний пошук 

 Реєструвати право 

інтелектуальної власності 

 Впроваджувати 

наукові досягнення у 

навчальний процес 

Комунікації та дискусії з 

фахівцями в певній галузі 

наукової діяльності 

Адаптувати результати 

наукових досліджень до 

освітніх програм та 

навчального процесу. 

Відповідальне 

патентування 

Регулярне оновлення 

освітніх програм та 

змісту навчання 



патенту 

10.Здатність до 

організації та реалізації 

педагогічної діяльності 

 

Знати: 

 Стандарти вищої освіти за 

спеціальністю 

 Основи педагогіки  

 Дидактичні основи 

проблемного  навчання  

 Компетентністний підхід 

при проектуванні та 

реалізації освітньої 

діяльності 

 Форми організації 

навчально-пізнавальної 

діяльності 

 Принципи студент-

орієнтованого навчання 

 Програму та зміст 

дисципліни, що буде 

викладатия  

Вміти: 

 формулювати цілі навчання 

та способи їх досягнення 

 грамотно визначати зміст 

навчання та форми контролю  

 застосовувати новітні 

педагогічні технології; 

 моніторувати та управляти 

процесом навчання 

 використовувати сучасні 

інформаційні технології для 

оптимізації навчання 

 

Володіння основами 

дидактики, риторики, 

аргументації 

Застосування методів 

інтерактивного навчання  

Демонструвати лідерство та 

управляти процесом 

навчання 

 

Набуття ораторської 

майстерності 

Лідерство.  

Здатність до 

самооцінювання та 

непереривного 

самовдосконалення 

Відповідальність за 

ефективність навчального 

процесу 

 

 

11. 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. 

Знати: 

 Теорію комунікацій 

 Механізми ефективного 

управління 

 Психологію лідерства  

Вміти: 

 Формувати ефективні 

комунікації 

 Керувати колективом 

Здатність до комунікацій та 

керування різними групами, 

вміння надихати та 

мотивувати студентів та 

колег  

 

Ініціативність, Лідерство 

та здатність до 

керування. 

Самореалізація  

12. Здатність розумітися 

в характеристиках та 

стандартах медичних 

технологій, що 

застосовуються в 

Знати: 

 Медичні стандарти. 

 Поняття, методологію, 

фундаментальні принципи, 

основні терміни доказової 

медицини, об'єктивні 

Вміти: 

 Застосовувати в лікувальній 

практиці новітні медичні 

технології за принципами 

доказової медицини. 

 Самостійно виконувати 

Використання 

інформаційних ресурсів для 

отримання  інформації  

Комунікації та дискусії з 

фахівцями в галузі наукової 

діяльності. 

Здатність до повного та 

різностороннього пошуку 

інформації та 

відповідальність за 

адекватну оцінку та 

трактування отриманих 



офтальмології. причини формування 

принципу доказовості в 

галузі охорони здоров'я. 

 Компетентністний підхід 

при застосуванні медичних 

технологій у клінічній 

діяльності. 

лікувальну та наукову 

діяльність. 

 

Аргументація, критична 

оцінка, здатність ведення 

наукової дискусії. 

Адаптувати результати 

наукових досліджень до 

клінічного процесу. 

даних. 

Доброчесність, довіра та 

відповідальність за 

власні дії. 

Відповідальність за 

ефективність 

лікувального процессу. 

 

 

7 – Програмні результати навчання 

РН1. Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного рівню, самореалізації 

РН2. Визначати основоположні поняття галузі знання, критично осмислювати проблеми галузі знання та проблеми на межі предметних галузей, 

виокремлювати і характеризувати теоретичний/емпіричний та фундаментальний/прикладний виміри галузі знання. 

РН3. Усвідомлювати філософські засади сучасного наукового знання, наукової раціональності, наукової картини світу, природничих, медичних і 

соціогуманітарних моделей сучасного наукового дискурсу.  

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 наукового дослідження. 

РН8. Розуміти і використовувати англійську мову для здобуття і передавання фахової інформації. 

РН9. Репрезентувати результати власних наукових досліджень англійською мовою у писемній формі. 

РН10. Демонструвати високу культуру англомовного академічного письма. 

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 діяльності сучасні методи та засоби медичної статистики. 

РН16. Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами. 

РН17. Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів. 

РН18. Організовувати освітній процес. 

РН19. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його удосконалення. 

РН20. Організовувати роботу колективу (студентів, колег, міждисциплінарної команди) 

РН21. Застосовувати в лікувальній практиці новітні медичні технології за принципами доказової медицини. 

 

 

 

 



 

IV. Результати навчання 

Для досягнення результатів навчання потрібно оволодіти наступними 

компетентностями. 

Аспірант з дисципліни „Офтальмологія” повинен знати: 

1) анатомію гістологію, будову органа зору; особливості його топографії; (+++) 

2) оптичну систему ока, клінічну та фізичну рефракцію, акомодацію; (+++) 

3) правила визначення функцій периферичного та центрального зору; (+++) 

4) фізіологію бінокулярного зору, методи дослідження, основи діагностики, 

лікування косоокості (різних видів); (++) 

5) захворювання кон’юнктиви (клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування); (+++) 

6) клініку, діагностику, диференційну діагностику, обстеження, лікування 

хвороб рогівки; (+++) 

7) клініку, діагностику, диференційну діагностику, обстеження, лікування 

захворювань переднього і заднього відрізків судинного тракту; (++) 

8) патогенез, діагностику, методи дослідження, лікування захворювань 

кришталика; (++) 

9) методи обстеження хворих з пошкодженнями органа зору, їх діагностику, 

лікування і профілактику; (++) 

10)клініку, діагностику, диференційну діагностику, лікування глаукоми; (+++) 

11)клініку, діагностику, диференційну діагностику, лікування основних 

захворювань сітківки; (++) 

12)основні форми захворювання зорового нерву; (++) 

13)клініку, методи діагностики та лікування захворювань орбіти; (++) 

14)професійні захворювання очей, комплексні заходи щодо диспансеризації 

хворих, профілактику та медичну експертизу. (++) 

Аспірант з дисципліни „Офтальмологія” повинен вміти: 

1) використовувати основні методи обстеження органа зору; (+++) 

2) визначити вид і ступінь аметропії і проводити їх корекцію, діагностувати, 

лікувати розлади акомодації, засвоїти принципи корекції пресбіопії; (++) 

3) встановлювати гостроту зору, розлад кольорового зору, сутінкового зору, 

поля зору, визначати симуляції, дисимуляції, агравації; (++) 

4) визначати патологію бінокулярного зору, кута косоокості, м’язової 

рівноваги; (++) 

5) діагностувати кон’юнктивіти, трахому; (++) 

6) діагностувати захворювання рогівки; (+++) 

7) діагностувати та лікувати хвороби судинного тракту; (++) 

8) діагностувати катаракту, захворювання кришталика; (++)



 

 

9) здійснити першу невідкладну допомогу при пошкодженнях ока; (++) 

10)визначити внутрішньоочний тиск, топографію, еластогонометрію, надати 

невідкладну допомогу при гострому приступі глаукоми; (+++) 

11)діагностувати основні захворювання сітківки: запальні, судинні, 

дегенеративні, пухлинні; правильно описувати патологію очного дна; (++) 

12)правильно описати картину очного дна при захворюваннях зорового нерва; 

(+) 

13)описувати хворих з патологією, методи їх дослідження; (+) 

14)надати рекомендації та проводити диспансерний огляд при професійних 

захворюваннях очей; (+) 

15)вести медичну документацію. (+++) 

Перелік захворювань органа зору, при яких аспірант повинен вміти 

провести невідкладну спеціалізовану офтальмологічну допомогу: 

1. Гострий напад первинної глаукоми. (+++) 

2. Гострий іридоцикліт. (+++) 

3. Виразка рогівки. (+++) 

4. Гостре порушення кровообігу в сітківці ока. (+++) 

5. Абсцес повік. (-Н-+) 

6. Флегмона слізного міхура, орбіти. (+++) 

7. Сторонні тіла рогівки, кон’юнктиви. (+++) 

8. Контузії ока. (+++) 

9. Проникаючі поранення рогівки, склери. (+++) 

10. Хімічні та термічні опіки очей. (+++) 

11. Неврит зорового нерву. (+++) 

Спеціальні знання аспіранта з дисципліни „Офтальмологія”: 

Оперативна хірургія: 

топографічна анатомія стінок орбіти; топографічна анатомія зорового нерву; 

топографічна анатомія додатків органа зору; оперативна хірургія органа зору; 

оперативна хірургія додатків органа зору. 

Проблеми СНІДу в офтальмології: роль ретровірусів у 

патології людини, етіологія, патогенез, епідеміологія та принципи лабораторної 

діагностики СНІДу; захист лікаря-офтальмолога від професійного ураження 

СНІДом. 

                                   Медицина катастроф: 

організація медичної допомоги при катастрофах. 

                                   Медична інформатика: 

використання автоматизованих систем в практиці лікаря-офтальмолога; 



 

 

психологія досягнення прихильності і довіри офтальмологічного хворого; 

психологія поведінки лікаря у конфліктних ситуаціях. 

Невідкладні стани: 

електротравма; анафілактичний шок; 

реанімаційні засоби при невідкладних станах; тимчасова зупинка зовнішньої 

кровотечі. 

Опікова хвороба: 

організація етапного лікування опікових хворих; класифікація опіків ока; 

опікова хвороба; 

стадії опікової хвороби, прогноз; опіковий шок; гостра опікова токсемія; 

пластика шкірним клаптем за В.П. Філатовим. 

Практичні навички аспіранта з дисципліни „Офтальмологія”: 

1. Визначення гостроти зору за таблицями: 

а) без корекції; (++) 

б) з корекцією; (+) 

в) у дітей; (++) 

г) на близькій відстані. (+) 

2. Дослідження світло-, кольоропроекції. (++) 

3. Дослідження поля зору: 

а) периметрія (ПРП, сферопериметр); (++) 

б) кампіметрія; (+) 

в) хромопериметрія; (++) 

г) дослідження метаморфом (сітка Амслера). (+) 

4. Дослідження світлосприйняття: 

а) адаптометрія; (+) 

б) метод Пуркін’є-Кравкова. (+) 

5. Дослідження кольоросприйняття: 

а) за таблицями Рабкіна; (++) 

б) аномалоскопія. (+) 

6. Дослідження бінокулярного зору: 

а) метод Кальфа; (+) 

б) кольоротест Білостоцького; (+) 

в) офтальмоскопічне просвічування. (+) 

7. Огляд: 

а) бокове освітлення; (+) 

б) біфокальне освітлення; (++) 

в) офтальмоскопічне просвічування. (+) 

8. Біомікроскопія: 



 

 

а) юстировка ЩЛ; (+) 

б) фокальне освітлення; (++) 

в) парофокальне освітлення; (+) 

г) діафаноскопічне освітлення; (+) 

д) дослідження в дзеркальному полі; (++) 

е) дослідження у ковзному промені; (++) 

ж) дослідження очного дна. (+++) 

9. Офтальмоскопія: 

а) пряма офтальмоскопія; (++) 

б) зворотна офтальмоскопія; (+) 

в) хромоофтальмоскопія; (+) 

г) бінокулярна офтальмоскопія. (++) 

10. Флюоресцентна ангіографія: (+) 

11. Ультразвукове обстеження: 

а) ехобіометрія; (++) 

б) еходіагностика. (++) 

12. Діафаноскопічне обстеження. (++) 

13. Екзофгальмометрія. (+) 

14. Дослідження гідродинаміки та гідростатики: 

а) тонометрія; (++) 

б) еластотонометрія; (++) 

в) топографія за Нестеровим; (++) 

в) електронна тонографія. (+) 

15. Дослідження рефракції: 

           а) суб’єктивний метод за максимальною гостротою зору; (++) 

б) скіаскопія; (++) 

в) рефрактометрія (Хартингер); (+) 

г) офтальмометрія. (++) 

16. Гоніоскопія. (+++) 

17. Проба Форбса. (++) 

18. Дослідження акомодації: 

а) визначення РР; (++) 

б) визначення резервів акомодації. (+) 

19. Дослідження положення ока: 

а) визначення кута косоокості за Гіршбергом; (++) 

б) визначення кута косоокості на периметрі; (+) 

в) визначення кута косоокості на синоптофорі; (+) 

г) визначення рухомості ока; (+++) 

д) коордиметрія; (+) 



 

 

е) дослідження конвергенції. (+) 

20. Дослідження реакції зіниці на світло (пряма і співдружня). (++) 

21. Дослідження прихованої косоокості. (++) 

22. Дослідження функцій сльозових органів: 

а) проба Ширмера; (+) 

б) сльозно-носова проба. (+) 

23. Рентгенодіагностика: 

а) оглядна рентгенографія орбіт та черепа; (++) 

б) локалізація сторонніх тіл за Комбергом-Балтіним; (++) 

в) за Фогтом; (+) 

г) за Аболіхіним-Пивоваровим; (+) 

д) рентгенографія сльозових шляхів. (+) 

24. Обстеження чутливості: 

а) рогівки; (+) 

б) війкового тіла. (+) 

25. Правила виписування окулярів: 

а) при міопії; (+) 

б) при гіперметропії; (+) 

в) при астигматизмі; (++) 

г) при анізометропії. (+) 

26. Правила приписування очних крапель. (+) 

Спеціальні уміння аспіранта з дисципліни „Офтальмологія” (надати 

невідкладну допомогу хворим при електротравмі, анафілактичному шоці, засоби 

реанімації при гострій зупинці серця, тимчасовій зупинці зовнішньої кровотечі, 

шоці при опіках). 

Перелік маніпуляцій, якими аспірант повинен оволодіти на кафедрі 

офтальмології: 

1. Виворіт повік. (+) 

2. Промивання сльозових шляхів. (+) 

3. Зондування сльозових шляхів. (+) 

4. Флюоресцеїнова проба. (+) 

5. Інстиляції крапель. (+) 

6. Закладання мазі, плівок. (+) 

7. Виконання ін’єкцій: 

а) підкон’юнктивальних; (++) 

б) парабульбарних; (++) 

в) ретробульбарних. (++) 



 

 

8. Накладання пов’язок: 

а) монокулярних; (+) 

б) бінокулярних. (+) 

9. Взяття посіву з кон’юнктивальної порожнини. (+) 

10. Видалення сторонніх тіл з рогівки та кон’юнктиви. (++) 

11. Зняття швів: 

а) кон’юнктивальних; (+) 

б) корнеосклеральних. (+) 

12. Кріоаплікація рогівки. (+) 

13. Розріз абсцесу повіки. (+) 

14. Операція видалення халязіону. (+) 

Асистенція при: 

15. Операції видалення птерігіуму. (+) 

16. Операції видалення папіломи повік. (+) 

17. Операції видалення кісти. (+) 

18. Операції при вивороті повік. (+) 

19. Операції при завороті повік. (+) 

20. Накладання швів на кон’юнктиву. (+) 

21. Діатермії вій. (+) 

22. Операції Арльта. (+) 

23. Ін’єкції в порожнину халязіону. (+) 

24. Накладанні швів на рогівкову рану. (+) 

25. Алкоголізації зорового нерва. (+) 

26. Операції екстракції катаракти, в т.ч. факоемульсіфікації з імплантацією 

штучного кришталика. (+) 

27. Антиглаукоматозних операціях. (+) 

28. Операції іридектомії. (+) 

29.Операції при відшаруванні сітківкі. (+) 

ЗО. Дакріоцисторіностомії. (+) 

Примітка: кількість знаків «+» відображає вплив компонента на формування програмного 

результату навчання. 

«+++» - даний компонент домінує 

«++» - даний компонент є достатнім 

«+» - даний компонент не вносить істотного внеску 

«-»- даний компонент не засвоюється 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

V. Форми атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

 

Форми атестації 

здобувані в вищої 

освіти ступеня 

доктора філософії 

Атестація освітньої програми з дисципліни офтальмологія - іспит. Публічний 

захист наукових досягнень у формі дисертації Аспірант допускається до 

захисту дисертації тільки після засвоєння освітньої програми 

Вимоги до 

заключної 

кваліфікаційної 

роботи 

• аспірант проводить наукові дослідження згідно з індивідуальним планом 

наукової роботи, який затверджується Вченою радою; 
• індивідуальний план наукової роботи є окремим документом, який 

розробляється на основі освітньо-наукової програми та 

використовується для оцінювання успішності виконання запланованої 

наукової роботи; 
• індивідуальний план наукової роботи завершується захистом дисертації; 
• дисертація - це творча самостійна науково-дослідна робота, яка 

виконується аспірантом під керівництвом наукового керівника; 
• вона має бути результатом закінченої творчої розробки і свідчити про те, 

що автор володіє сучасними методами досліджень та спроможний 

самостійно вирішувати професійно-наукові задачі, які мають теоретичне 

та практичне значення в галузі охорони здоров'я; 
• дисертація викладається українською або англійською мовами. В ній 

повинні бути чіткі, зрозумілі формулювання положень, отриманих 

результатів тощо; 
• за всі відомості, викладені в дисертації, порядок використання 

фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, 

обгрунтованість висновків та положень, які в ній захищаються, несе 

відповідальність безпосередньо аспірант - автор дисертації; 
• оформлення дисертації має відповідати діючим вимогам; 
• експертні комісії установ, де виконувалась дисертація, вивчають 

питання про наявність або відсутність у ній текстових запозичень, 

використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без 

посилання на джерело; 
• зміст дисертації оприлюднюється на офіційному сайті університету 

Вимоги до 
публічного 
захисту 
кваліфікаційної 
роботи 

• Процедура та умови проведення публічного захисту дисертації відповідають 

чинним Положенням та законодавству 
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