


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 

"ФУНКЦІОНАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНА ЗОРУ" 

 

№ Назва курсу та розділу Л С П Всього 

1.  Електрофізіологічні  методи дослідження в 
офтальмології 

4 4 12 20 

2.  Психофізичні методи дослідження при захворюваннях 
сітківки та зорових провідникових шляхів 

2 2 6 10 

3.  Сучасна автоматична комп'ютерна периметрія 2 2 2 6 

4.  Методи дослідження кровообігу ока та мозку та їх 
застосування в офтальмології 

2 2 2 6 

5.  Діагностична значимість та лікувальная ефективність 
фотоміостимуляції 

2  2 4 

6.  Фосфенелектростимуляція та її ефективність при різній 
офтальмопатології 

4 2 4 8 

7.  Комплексне дослідження колірного зору та його 
діагностична значимість в діагностиці вроджених 
порушень кольоровідчуття 

2  2 4 

 Всього 18 12 30 60 
 



 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 

"Функціонально-діагностичні дослідження органа зору" 

 

№ Найменування теми Обсяг у 
год 

1.  Електрофізіологічні  методи дослідження в офтальмології  та їх 
значимість при захворюваннях сітківки, зорового нерва та зорового 
тракта 

2 

2.  Психофізичні методи дослідження в офтальмології та їх діагностична 
значимість при  захворюваннях сітківки і зорових провідникових шляхів  

2 

3.  Методи дослідження кровообігу ока та мозку та їх  застосування в 
клінічній практиці офтальмолога 

2 

4.  Сучасна автоматична комп'ютерна периметрія в офтальмології 2 

5.  Фосфен-діагностика в офтальмології  2 

6.  Комбінований метод дослідження колірного зору та його 
диференційно-діагностична значимість в діагностиці вроджених 
порушень кольоровідчуття  

2 

7.  Фотоміостимуляція - новий метод діагностики та лікування окорухового 
апарату, його діагностична значимість та лікувальная ефективність 

2 

8.  Фосфенелектростимуляція та її ефективність при різній 
офтальмопатлогії 

4 

  18 
 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 

"Функціонально-діагностичні дослідження органа зору" 

 

№ Найменування теми Обсяг у год 

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 

4 

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 

  12 
 

 




