




 

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 – 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 2-й 

Семестр 

4-й 4-й 

лекції 

16 год. год 

Практичні, семінарські 

44 год. год. 

Самостійна робота 

30 год. 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 

сучасних теорій рефрактогенезу, класифікації рефракції (клінічна, 

динамічна),  астигматизму, та практичними навичками діагностики  

аметропій, анізометропій, астигматизму, порушень акомодації, корекції  

діплопії, міопії, гіперметропії тощо 

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 

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. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1. Здатність знаходити і аналізувати необхідну інформацію для 

вирішення завдань, які важко формалізуються, та прийняття рішень в галузі 

офтальмології. 

СК4. Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати дослідницько-

інноваційні проекти, включаючи власні дослідження, та автономно 

працювати під час їх реалізації. 

СК5. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження 

відповідно до цілей та завдань наукового проекту  

СК6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, 

проводити їх коректний аналіз та узагальнення. 

СК7. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній 

і письмовій мові відповідно до національних та міжнародних стандартів. 

СК8. Дотримання лікарської етики, біоетики та академічної 

доброчесності. 

СК12. Здатність розумітися в характеристиках та стандартах медичних 

технологій, що застосовуються в офтальмології. 

Очікувані результатинавчання. 

РН1.Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального 

та загальнокультурного рівню, самореалізації.  

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. 

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. 

РН21. Застосовувати в лікувальній практиці новітні медичні технології 

за принципами доказової медицини. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

знати: Основні види, класифікацію окорухових порушень,  аномалії 

рефракції у дітей, основні методики  дослідження окорухового  апарату, 

бінокулярного зору тощо, 

уміти: інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх 

інформаційних технологій,  використовувати сучасні методики діагностики  

бінокулярного і стереоскопічного зору, гостроти зору у дітей, ортопто-



диплоптичного лікування косоокості, підбору окулярів при аномаліях 

рефракції і косоокості у дітей. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
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4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

вибіркового курсу 

«Сенсорні та окорухові порушення, розлад бінокулярного зору,  сучасні 

методи лікування» 

 
№ Найменування теми Кількість годин 

1. Основні види окорухових порушень (косоокість, 

ністагм; парези і паралічі погляду, конвергенції). 

Класифікація. Вроджені синдроми. 

2 

2. Анатомія окорухового апарату і його інервація. 2 

3. Аномалії рефракції у дітей. Класифікація, частота, 

клініка. 

2 

4. Гострота зору у дітей. Вікові норми, методи 

дослідження 

2 

5. Амбліопія. Патогенез, класифікація, клініка.  2 



6. Бінокулярний зір та його розлади. Класифікація, 

клініка. 

2 

7. Показання до оперативного лікування косоокості. 

Основні види оперативних втручань. Ефективність 

хірургічного лікування. 

2 

8. Стаціонарна і прогресуюча міопія у дітей. Клініка. 

Ефективність лікування. 

2 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

вибіркового курсу 

 

«Сенсорні та окорухові порушення, розлад бінокулярного зору,  сучасні 

методи лікування» 
№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Сучасні види плеоптичного лікування амбліопії та їх 

ефективність  

2 

2. Сучасні види ортопто-диплоптичного лікування 

косоокості, їх ефективність.  

2 

3. Стаціонарна і прогресуюча міопія, ефективність 

окулярної і контактної корекції. Контактні лінзи 

денного та нічного ношення.  

2 

 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

вибіркового курсу 

«Сенсорні та окорухові порушення, розлад бінокулярного зору,  сучасні 

методи лікування» 
№ Найменування теми Кількість 

годин 

1.  Основні методики  дослідження окорухового  апарату. 

 

4 

2. Основні методики дослідження бінокулярного і 

стереоскопічного зору. 

 

4 

3. Основні методики і пристрої для дослідження 

гостроти зору у дітей.  

 

4 

4. Основні сучасні методики і пристрої для проведення 

плеоптичного лікування амбліопії.  

4 

5. Основні сучасні методики і пристрої для проведення 4 



ортопто-диплоптичного лікування косоокості.  

 

6. Основні методики і пристрої для дослідження 

аккомодації.   

 

4 

7. Особливості підбору окулярів при аномаліях 

рефракції і косоокості у дітей. 

 

4 

8. Хірургічне лікування косоокості. Робота в 

операційній.   

10 

  

 Аспірантам заочної форми (дистанційної) 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:  

Апарат Рота з таблицями І.А. і Ю.І. Вязовських для перевірки гостроти зору 

для далини – 6 шт. 

Авторефрактометр – 1 шт. 

Набір  окулярних скелець для підбору окулярів – 3 шт. 

Окулярні оправи – 5 шт. 

Синоптофор – 2 шт. 

Кольоротест -  3 шт.  

Великий безрефлексний офтальмоскоп – 1 шт. 

Щілинна лампа – 2 шт. 

Електроофтальмоскоп – 2 шт. 

Скіаскопічні лінійки - 2 шт. 

Великий безрефлексний офтальмоскоп – 1 шт. 

Синоптофор- 2 шт. 

Макулостимулятор (КЕМ) – 2 шт. 

Макулотестер – 1 шт.  

Бівізотренер – 2 шт. 

Бінариметр – 1 шт. 

Апарат «Фіалка» - 1 шт.  

Мускултренер – 1 шт.  

Амбліотренер – 1 шт. 

Акомодаційні лінійки для розвитку резервів акомодації – 4 шт. 

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        max20 

3.  Індивідуальна робота  у вигляді презентації  max30 

4.  Підсумковий контроль                      max40 

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.Основні види окорухових порушень. Класифікація. Вроджені синдроми. 



2. Анатомія окорухового апарату і його інервація. 

3. Аномалії рефракції у дітей. Класифікація, частота, клініка. 

4. Гострота зору у дітей. Вікові норми, методи дослідження 

5. Амбліопія. Патогенез, класифікація, клініка. 

6. Бінокулярний зір та його розлади. Класифікація, клініка. 

7. Показання до оперативного лікування косоокості. Основні види 

оперативних втручань. Ефективність хірургічного лікування. 

8. Стаціонарна і прогресуюча міопія у дітей. Клініка. Ефективність 

лікування. 

9. Сучасні види плеоптичного лікування амбліопії та їх ефективність 

10. Сучасні види ортопто-диплоптичного лікування косоокості, їх 

ефективність. 

11. Стаціонарна і прогресуюча міопія, ефективність окулярної і контактної 

корекції. 

12. Контактні лінзи денного та нічного ношення. 

13. Основні методики  дослідження окорухового  апарату. 

14. Основні методики дослідження бінокулярного і стереоскопічного зору. 

15. Основні методики і пристрої для дослідження гостроти зору у дітей.  

16. Основні сучасні методики і пристрої для проведення плеоптичного 

лікування амбліопії. 

17. Основні сучасні методики і пристрої для проведення ортопто-

диплоптичного лікування косоокості.  

18. Основні методики і пристрої для дослідження аккомодації.   

19. Особливості підбору окулярів при аномаліях рефракції і косоокості у 

дітей. 

20. Хірургічне лікування косоокості. Робота в операційній.   

 

8. Методичне  забезпечення 

Презентації лекцій, список літератури., електронні інформаційні 

ресурси. 



9. Рекомендована література.  Інформаційні ресурси 

Основна 

1. Сердюченко В.И., Дегтярева Н.М. Аккомодационная эзотропия/ В.И. 

Сердюченко, Н.М. Дегтярева., - Одесса: Астропринт.- 2018.- 60с. 

Сердюченко В.И.,  Ностопырева Е.И. Рефрактогенез у школьников, 

проживающих на радиационно загрязненной территории. 2019.- 104с 

2.  Сердюченко В.И Лечение косоглазия и амблиопии у больных детским 

церебральным параличом : [монография] / В. И. Сердюченко, Я. Й. 

Гальперт; Нац. акад. мед. наук Украины, ГУ "Ин-т глаз. болезней и 

ткан. терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины". - Одесса : 

Астропринт, 2014. - 147 c. 

3. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. – М., 1977. – 240 с. 

4. Пильман Н.И. Исправление косоглазия у детей. – К., «Здоров’я», 1979. 

– 144 с. 

5. С.А. Гончарова. Функциональное лечение содружественного 

косоглазия. – Луганск, 2006. 

6. Аветисов Э.С. Близорукость. – М.: Медицина, 1986. - 240 с. 

Додаткова 

7. Бойчук И.М. Особенности биоэлектрических потенциалов наружных 

горизонтальных прямых мышц глаза при сходящемся и расходящемся 

содружественном неаккомодационном косоглазии / И. М. Бойчук, В. П. 

Мазур // Офтальмол. журн.. - 2015. - № 6. - С. 3-5.  

8.   Bushuyeva N. Comparing outcomes of treatments with ETRANS-based 

electrical stimulation versus electrical phosphene stimulation in patients with 

accommodative dysfunction / Shakir Dukhayer, Bushuyeva,  Ponomarchuk, 

N.I. Khramenko // J.ophthalmol.(Ukraine).2018;1:31-35. DOI: 

10.31288/oftalmolzh201813135. 

9. Bushuyeva N. Accommodative convergence papillary eye system and 

psychological status of healthy school aged children / N. Bushuyeva, N. 

Pasechnikova, D. Shakir, O. Ushan // Acta Ophthalmologica, Volume 96, 

http://194.44.11.130/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Офтальмологічний%20журнал


Issue S261, December 2018  Version of Record online : 12 Dec 2018, DOI: 

10.1111/aos.13972_56. 

Електронні інформаційні ресурси 

 «Буковинський державний медичний університет» 

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

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

Paul Riordan-Eva, James J. Augsburger 

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

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

 

https://meduniver.com/Medical/ophtalmologia/
https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2186
https://www.aao.org/ophthalmologists
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