




 

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 

18 год. год 

Практичні, семінарські 

42 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 та практичними 

навичками з діагностики та  лікування  вікової дегенерації макули, сучасними 

методиками (флуоресцентна ангіографія, оптична когерентна томографія, 

довгохвильова фундусграфія).  

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 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. 

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 результати навчання. 

РН1.Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню, самореалізації.  

РН4. Виявляти невирішені проблеми офтальмології, формулював 

типитання 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: сучасні досягнення та нові погляди на патогенез вікової дегенерації 

макули, принципи патогенетично направленого лікування 

уміти:  використовувати сучасні методи дослідження, методики діагностики та 

контролю лікування (флуоресцентна ангіографія, оптична когерентна 

томографія, ОКТ-ангіографія, довгохвильова фундусграфія), лазерних, 

хірургічних, медикаментозних методів лікування (інтравітреальне введення 

інгібіторів факторів росту ендотелію судин), інтравітреальне і субтетонове 

введення тріамценолона ацетоніду).  

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

4 семестр  
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у тому числі: 

лекції практичні (семінарські) 

90 60 18 32/10 30 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

Вибіркового курсу 

 «Вікова дегенерація макули, сучасні методи лікування» 

№ Найменування теми Кількість годин 

1. Актуальність проблеми вікової дегенерації макули. 

Етіологія, патогенез, класифікація.  

2 

2. Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації 

макули. Кольорове фотографування, флуоресцентна 

ангіографія. 

2 

3. Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації 

макули. Оптична когерентна томографія. ОКТ- 

ангіографія. 

 

2 

4. Сучасні підходи до лікування вікової дегенерації 

макули. Медикаментозна та лазерна терапія. 

4 

5. Сучасні підходи до лікування вікової дегенерації 

макули. Антиангіогенна терапія. 

4 

6. Сучасні підходи до лікування вікової дегенерації 

макули. Хірургічне лікування. 

4 

 



ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

«Вікова дегенерація макули, сучасні методи лікування» 

Вибіркового курсу 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації 

макули. Кольорове фотографування, флуоресцентна 

ангіографія. 

2 

2. Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації 

макули. Оптична когерентна томографія. ОКТ- 

ангіографія 

2 

3. Сучасні підходи до лікування вікової дегенерації 

макули. Медикаментозна та лазерна терапія. 

2 

4. Сучасні підходи до лікування вікової дегенерації 

макули. Антиангіогенна терапія. 

2 

5. Сучасні підходи до лікування вікової дегенерації 

макули. Хірургічне лікування. 

2 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

«Вікова дегенерація макули, сучасні методи лікування» 

Вибіркового курсу 

  Найменування теми Кількість 

годин 

1.  Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації 

макули. Кольорове фотографування, флуоресцентна 

ангіографія. 

2 

2. Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації 

макули. Оптична когерентна томографія. ОКТ- 

ангіографія 

2 

3. Медикаментозна терапія при віковій макулопатії та  

 

сухій формі вікової дегенерації макули. Саплементарна 

та вітамінна терапія. 

 2 

4. Медикаментозна терапія при ексудативній формі 

вікової дегенерації макули. Протиішемічна терапія. 

          2 

5. Лазерна терапія при віковій макулопатії. Селективна 

лазерна коагуляція та мікропульс лазерна коагуляція 

          2 

6. Фотодинамічна терапія субретинальных           2 



неоваскулярних мембран. 

7. Лазерна коагуляція живильних судин лазерами 532 та 

577 нм. Фокальна лазерна коагуляція субретинальных 

неоваскулярних мембран. 

2 

8. Антиангіогенна терапія вікової дегенерації макули. 

Найважливіші клінічні дослідження антиангіогенних 

препаратів для лікування сухої та ексудативної форми. 

2 

9. Антиангіогенна терапія вікової дегенерації макули. 

Показання, алгоритми застосування. Особливості 

вибору препарату. 

2 

10. Хірургічна методика інтравітреального та 

субтенонового введення препаратів. 

 2 

11. Серозне відшарування пігментного епітелію сітківки. 

Патогенез, основні клінічні прояви. Патогенетичне 

лікування. 

          2 

12. Ускладнення антиангіогенної терапії вікової дегенерації 

макули. Невідкладна допомога, медикаментозне та 

хірургічне лікування. 

          2 

13. Транслокація макули. Особливості хірургічної техніки. 

Можливі ускладнення та їх вирішення.  

          2 

14. Ексцизія субретинальної неоваскулярної мембрани. 

Особливості хірургічної техніки. Можливі ускладнення 

та їх вирішення. 

2 

15. Субретинальні імпланти.  Особливості хірургічної 

техніки. Можливі ускладнення та їх вирішення. 

2 

16. Штучні засоби корекції. Особливості хірургічної 

техніки. Можливі ускладнення та їх вирішення. 

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         max20 

3.  Індивідуальна робота у виглядіпрезентації   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.Актуальність проблеми вікової дегенерації макули. Класифікація. 

2.Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації макули.  

3. Кольорове фотографування, флуоресцентна ангіографія. 

4. Сучасні підходи до діагностики вікової дегенерації макули.  

 5.Оптична когерентна томографія. ОКТ- ангіографія. 

6.Сучасні підходи до лікування вікової дегенерації макули. 

7. Медикаментозна та лазерна терапія. 

8.Сучасні підходи до лікування вікової дегенерації макули. 

9. Антиангіогенна терапія. 

10. Сучасні підходи до лікування вікової дегенерації макули.  

11.Хірургічне лікування. Медикаментозна терапія при віковій макулопатії та  

сухій формі вікової дегенерації макули.  

12. Медикаментозна терапія при ексудативній формі вікової дегенерації 

макули. Протиішемічна терапія. 

13. Лазерна терапія при віковій макулопатії.  

14.Селективна лазерна коагуляція та мікропульс лазерна коагуляція. 

15. Фотодинамічна терапія субретинальных неоваскулярних мембран. 

16. Лазерна коагуляція живильних судин лазерами 532 та 577 нм. Фокальна 

лазерна коагуляція субретинальных неоваскулярних мембран. 

17. Антиангіогенна терапія вікової дегенерації макули.  

18. Найважливіші клінічні дослідження антиангіогенних препаратів для 

лікування сухої та ексудативної форми. 

19. Антиангіогенна терапія вікової дегенерації макули. Показання, алгоритми 

застосування. Особливості вибору препарату. 

20. Хірургічна методика інтравітреального та субтенонового введення 

препаратів. 

21. Серозне відшарування пігментного епітелію сітківки. Патогенез, основні 

клінічні прояви. Патогенетичне лікування. 

22. Ускладнення антиангіогенної терапії вікової дегенерації макули. 

Невідкладна допомога, медикаментозне та хірургічне лікування. 



23. Транслокація макули. Особливості хірургічної техніки. Можливі 

ускладнення та їх вирішення. 

24. Ексцизія субретинальної неоваскулярної мембрани. Особливості хірургічної 

техніки. Можливі ускладнення та їх вирішення. 

25. Субретинальні імпланти.  Особливості хірургічної техніки. Можливі 

ускладнення та їх вирішення. 

26. Штучні засоби корекції. Особливості хірургічної техніки. Можливі 

ускладнення та їх вирішення. 

8. Методичне  забезпечення 

Презентації лекцій, список літератури, електронні інформаційні ресурси. 

 

9. Рекомендована література.  Інформаційні ресурси 

                                                             Основна 

1. Экссудативная форма возрастной дегенерации макулы. Под редакцией 

Н.В. Пасечниковой – Одесса, ВМВ, 2016. – 208 с., ил. – 143. 

2. 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. 

3. Лазерное лечение при патологии глазного дна / Н.В. Пасечникова. -  

Киев: Наукова думка, 2007. – 206 с., ил.  

Додаткова 

4. 1. 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;36(2):122-125. 

5. 23.Задорожный О.С., Коган М.Б., Король А.Р., Пасечникова Н.В. 

Размеры структур цилиарного тела здоровых лиц с различной длиной 

глаза. Офтальмология. Восточная Европа. 2020.10 (1): 37-41. 



6. . Korol A., Zborovska O., Kustryn T., Dorokhova O., Pasyechnikova N., 

2017. Intravitreal aflibercept for choroidal neovascularization associated with 

chorioretinitis: a pilot study. Clinical Ophthalmology. 2017;11: 1315-1320.  

7. Comparison of Efficacy of Intravitreal Ranibizumab and Aflibercept in Eyes 

with Myopic Choroidal Neovascularization: 24-Month Follow-Up. Korol A., 

Kustryn T., Zadorozhnyy O., Pasyechnikova N., Kozak I J Ocul Pharmacol 

Ther. 2019 Nov 22. doi: 10.1089/jop.2019.0080. [Epub ahead of print]  

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jop.2019.0080  

 

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. Ютуб-канал по офтальмології «Королівські читання» 

https://www.youtube.com/channel/UCBtXqqkbhpmUjLEizuBpgOQ  

4. Ютуб-канал «Інститут Філатова» 

https://www.youtube.com/channel/UCUWSIaONXw0cw-o3j2VcS4A  

5. InternationalUveitisStudyGroup (вебінари)https://www.iusg.net/iusg-webinars 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Korol%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31755809
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kustryn%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31755809
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zadorozhnyy%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31755809
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pasyechnikova%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31755809
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kozak%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31755809
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31755809
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31755809
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jop.2019.0080
https://meduniver.com/Medical/ophtalmologia/
https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2186
https://www.youtube.com/channel/UCBtXqqkbhpmUjLEizuBpgOQ
https://www.youtube.com/channel/UCUWSIaONXw0cw-o3j2VcS4A
https://www.iusg.net/iusg-webinars
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