




 

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 

12год. год 

Практичні, семінарські 

48 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, розумітися в характеристиках та стандартах 

медичних технологій, що застосовуються в офтальмології, оволодіння 

теоретичними знаннями та практичними навичками з діагностики та 

хірургічного лікування  новоутворень ока, його придатків і орбіти. 

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: етіологію, патогенез, класифікації, клініку новоутворень ока, його 

придатків і орбіти, сучасні підходи до діагностики і лікування новоутворень; 

лазерні технології (транссклеральна транспупілярна термотерапія, лазер і 

фото-коагуляція), радіохвильова хірургія, променева терапія (брахітерапія, 



телегаматерапія), кріотерапія і гіпертермія, імунотерапія і селективна 

внутрішньоартеріальна хіміотерапія тощо. 

уміти:  використовувати сучасні методи диференційної діагностики 

новоутворень ока, його придатків і орбіти. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

4 семестр  
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у тому числі: 

лекції практичні (семінарські) 

90 60 12 24/24 30 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 «Онкологічні захворювання ока, його придатків і орбіти, 

діагностика та лікування» 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Патоморфологія новоутворень ока, його придатків і 

орбіти. 

2 

2. Пухлини шкіри повік, кон’юнктиви і очного яблука. 

Етіологія, патогенез, класифікація, клініка. Сучасні 

підходи до діагностики і лікування. 

2 

3. Внутрішньоочні новоутворення: класифікація, 

диференційна діагностика, сучасні методи лікування. 

2 

4. Новоутворення орбіти: патогенез, класифікація, 

диференційна діагностика, сучасні методи лікування. 

2 

5. Реконструктивні операції на повіках, орбіті і 2 



окулоорбітальной області після видалення пухлин, а 

також наслідків травм  

6. Ендокринна офтальмопатія і хронічне продуктивне 

запалення тканин орбіти 

2 

7.  Діагностика та лікування патології слезоотводящих 

шляхів 

2 

 

 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ Найменування теми Кількіст

ь годин 

1 Пухлини шкіри повік епітеліального та  

меланоцитарного ґенезу. Сучасні підходи до 

діагностики і лікування. 

2 

2 Новоутворення кон’юнктиви повік і очного яблука 

епітеліального та меланоцитарного ґенезу. Сучасні 

підходи до діагностики і лікування. 

2 

3 Новоутворення райдужної оболонки та війчастого 

тіла: патогенез, класифікація, диференційна 

діагностика, сучасні методи лікування. 

2 

4 Новоутворення хоріоїдеї: патогенез, класифікація, 

диференційна діагностика, сучасні методи лікування. 

2 

5 Новоутворення орбіти різного ґенезу: класифікація, 

клініка, диференційна діагностика, сучасні методи 

лікування. 

2 

6 Пухлиноподібні захворювання орбіти: етіологія, 

патогенез, класифікація, диференційна діагностика, 

сучасні методи лікування. 

2 

7 Можливі реконструктивні операції на повіках, орбіті і 

окулоорбітальной області після видалення пухлин, а 

також наслідків травм 

2 

8 Ендокринна офтальмопатія:  етіологія, патогенез, 

класифікація, диференційна діагностика, сучасні 

методи лікування. 

2 

9 Діагностика та лікування патології слезоотводящих 2 



шляхів: етіологія, класифікація, диференційна 

діагностика, сучасні методи лікування. 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

  Найменування теми Кількість 

годин 

1 Пухлини шкіри повік епітеліального та  

меланоцитарного ґенезу. Сучасні підходи до 

діагностики і лікування. 

2 

2 Новоутворення кон’юнктиви повік і очного яблука 

епітеліального та меланоцитарного ґенезу. Сучасні 

підходи до діагностики і лікування. 

2 

3 Новоутворення райдужної оболонки та війчастого тіла: 

патогенез, класифікація, диференційна діагностика, 

сучасні методи лікування. 

2 

4 Новоутворення хоріоїдеї: патогенез, класифікація, 

диференційна діагностика, сучасні методи лікування  

2 

5 Новоутворення орбіти різного ґенезу: класифікація, 

клініка, диференційна діагностика, сучасні методи 

лікування. 

2 

6 Пухлиноподібні захворювання орбіти: етіологія, 

патогенез, класифікація, диференційна діагностика, 

сучасні методи лікування. 

2 

7 Можливі реконструктивні операції на повіках, орбіті і 

окулоорбітальной області після видалення пухлин, а 

також наслідків травм. 

2 

8 Ендокринна офтальмопатія:  етіологія, патогенез, 

класифікація, диференційна діагностика, сучасні методи 

лікування. 

2 

9 Діагностика та лікування патології слезоотводящих 

шляхів: етіологія, класифікація, диференційна 

діагностика, сучасні методи лікування. 

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: Лампа щілинна "БІОМЕД" YZ-05 зі столом, лазер для 

фотокоагуляції сітківки VITRA 810, Операційний мікроскоп Topcon OMS 

800, набір офтальмоапплікаторів (стронцій-90 + ітрій-90), радіохвильовий 

коагулятор Cургітрон ELLMAN Surgitron ЕMC 3,8 МГц  

 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 аспіранту  (індивідуальна освітня 

траєкторія)  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. Патоморфологія новоутворень ока. 

2. Пухлини шкіри повік, кон’юнктиви і очного яблука. Класифікація. 

3. Сучасні підходи до діагностики і лікування пухлин повік, кон’юнктиви і 

очного яблука. 

4. Внутрішньоочні новоутворення.  Класифікація, диференційна діагностика. 

5. Сучасні методи лікування внутрішньо очних  новоутворень. 

6. Новоутворення орбіти. Патогенез, класифікація. 

7. Сучасні методи лікування новоутворень орбіти. 

8. Диференційна діагностика новоутворень орбіти. 

9. Реконструктивні операції на повіках, орбіті і окулоорбітальной області 

після видалення пухлин. 

10. Ендокринна офтальмопатія. 

11. Діагностика та лікування патології слезоотводящих шляхів 

12. Пухлини шкіри повік епітеліального та  меланоцитарного ґенезу. 

13. Новоутворення райдужної оболонки та війчастого тіла. Класифікація. 

14. Диференційна діагностика новоутворення райдужної оболонки. 

15. Новоутворення хоріоїдеї. Сучасні методи лікування. 

16. Класифікація та патогенез новоутворень хоріоїдеї. 

17. Сучасні методи лікування новоутворень орбіти різного ґенезу. 

18. Класифікація, диференційна діагностика новоутворень орбіти різного 

ґенезу 

19. Етіологія пухлиноподібних захворювань орбіти. 

20. Сучасні методи лікування пухлиноподібних захворювань орбіти. 

21. Пухлиноподібні захворювання орбіти. Класифікація. 

22. Можливі реконструктивні операції на повіках орбіті і окулоорбітальной 

області після видалення пухлин. 

23. Ендокринна офтальмопатія. Класифікація. Патогенез. 



24. Ендокринна офтальмопатія. Диференційна діагностика. 

25. Сучасні методи лікування ендокринної офтальмопатії. 

26. Діагностика та лікування патології слезоотводящих шляхів. 

27. Етіологія та класифікація патології слезоотводящих шляхів. 

 

8. Методичне  забезпечення 

Методичні розробки, презентації лекцій, список літератури., електронні 

інформаційні ресурси. 

 

 

9. Рекомендована література.  Інформаційні ресурси 

Основна 

1. Опухоли глаза, его придатков и орбиты. Под ред. акад. АМН СССР 

Н.А. Пучковской. Киев, «Здоров’я», 1978. – 232 с. 

2. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи / АМН СССР. – М.: Медицина, 

1983. – 416 с. 

3. Клиническая онкология органа зрения. А.И. Пачес, А.Ф. Бровкинап, 

Г.Г.Зиангирова. – 1980. – 328 с. 

4. Бровкина А.Ф. Болезни орбиты: Руководство для врачей. – 2-е изд. – 

М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 256 с. 

5. Офтальмоонкология: Руководство для врачей / А.Ф.Бровкина, В.В. 

Вальский, Г.А.Гусев и др.; Под ред. А.Ф. Бровкиной. – М.: Медицина, 2002. – 

424 с. 

6. Бровкина А.Ф. Эндокринная офтальмопатия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. – 184 с. 

7. Вит В.В. Опухолевая патология органа зрения : [монография] : в 

двух томах, Т.1 / В.В.Вит. – Одесса : Астропринт, 2009. – 616 с. 

8. Вит В.В. Опухолевая патология органа зрения : [монография] : в 

двух томах, Т.2 / В.В.Вит. – Одесса : Астропринт, 2009. – 328. 

9. Сучасні методи лікування внутрішньоочних меланом: Методичні 

рекомендації,  Київ, 2013 

10. Вит В.В. Строение зрительной системы человека [монография].- 

2018.- 664с. 



11. Віт В.В. Патологія ока, його придатків і орбіти. [монографія],Том 1, 

2.- 2019.- 1866с. 

Додаткова. 

12. Величко Л. Н. Динамика уровня экспрессии молекулярных маркеров 

активации лимфоцитов у больных увеальной меланомой после проведения 

энуклеации / Л. Н. Величко, В. В. Вит, А. П. Малецкий, А. В. Богданова // 

Oftalmologiya. - 2015. -№ 3 (19). - С. 52-57 

13. Величко Л. Н. Прогнозирование эффективности 

органосохраняющего лечения больных увеальной меланомой при помощи 

молекулярных маркеров активации лимфоцитов / Л. Н. Величко, А. П. 

Малецкий, В. В. Вит, А. В. Богданова // Офтальмол. журн. - 2015. - № 2. 

- С. 44-48. 

14. Величко Л. Н. Иммуномодулирующие эффекты индукторов 

интерферона у больных увеальной меланомой в процессе комбинированного 

органосохраняющего лечения / Л. Н. Величко, В. В. Вит, А. П. Малецкий, 

А.В. Богданова //Офтальмол. журн. - 2015. - № 4. - С. 17-22. 

15. Бигун Н.М. Применение имплантов из полимерного углеродного 

материала и политетрафторэтилена при формировании опорно-двигательной 

культи у больных по поводу травм и вялотекущих увеитов. /Бигун Н.М., 

Малецкий А.П./. Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3, 2016, том 2 

(132) С. 21-26. 

16. Малецкий А.П. Современные достижения в диагностике и лечении 

внутриглазных меланом и пути их развития /Малецкий А.П./ Міжнародний 

наук.-практ. журнал Офтальмологія №1 (03) 2016, С. 68-82. 

17. Уманец Н.Н. Эндорезекция меланомы сосудистой оболочки глазного 

яблока с использованием высокочастотной электросварки биологических 

тнаней  /Уманец Н.Н., Пасечникова Н.В., Науменко В.А., Малецкий А.П., 

Чеботарев Е.П., Пухлик Е.С./ Офтальмологический журнал №4, 2016, с. 11-

14. 

18. Величко Л.Н.  Динамика уровня экспрессии молекулярных маркеров 

активации лимфоцитов у больных увеальной меланомой после проведения 

фотокоагуляции и комбинированной терапии (фотокоагуляция + β-

аппликационная терапия /Величко Л.Н., Вит В.В., Малецкий А.П.. Богданова 

А.В./ Oftalmologiya/-2016/-№1 (20). – C. 56-61. 

19. Величко Л. Н. Прогностическая ценность молекулярных маркеров 

активации лимфоцитов у больных увеальной меланомой /Л. Н. Величко, В.В. 

Вит, А. П. Малецкий, А. В. Богданова // Sciences of Europe. - 2016. - V. 2. - 

№2 (2).-С. 5-13. 



20. Бигун Н.М., Малецкий А.П. Застосування полімерно-вуглеводного 

імплантата при реконструктивних операціях на орбіті та навколоорбітальної 

ділянки /Бигун Н.М., Малецкий А.П./ Архів офтальмології України 2016. Т. 

4, №2(6) С. 86-90. 

21. Бигун Н.М. Особливості реакції м'яких тканин орбіти, 

окулоорбітальної ділянки і кісткових структур на імплантацію полімерно-

композиційного матеріалу та політетрафторетилену при експериментальних 

дослідженнях. / Бигун Н.М., Вит В.В., Малецкий А. П., Дубкова В. И./ 

Офтальмологический журнал 2017. - №6.- С. 57-64. 

22. Малецкий А. П.  Особливості реакції м'яких тканин орбіт, вушної 

раковини у кроликів на розроблений гібридний гідрогелевий імплантат/ А.П. 

Малецкий, Ю.М. Самченко, В.В. Віт, Н.М. Бігун, Л.О. Керносенко //Архів 

офтальмології 2018, Т. 6, №2(11), С- 20-27. 

23. Бігун Н.М.  Результати застосування імплантату з 

політетрафторетилену для формування опоно-рухової кукси з лункою у 

хворих після евісцерації очного яблока з приводу травм і мляво 

прогресуючих увеїтів  /Бігун Н.М. , Малецький А. П./ Офтальмология. 2018. 

– № 1. – С.16-29. 

24. Галатенко Н.А. Характер реакції м’яких тканин на імплантацію 

синтетичного полімерного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з 

біологічно активною речовиною (альбуцид, дакарбазин) при 

експериментальних  дослідженнях /Галатенко Н.А., Кулєш Д.В., Малецький 

А.П., Карпенко О.С. /Офтальмологический журнал 2018. №6 – С-52-58. 

25. Хомякова О.В. Порівняльні особливості структурних змін у 

судинному тракті ока після застосування радіохвильового ножа або ріжучого 

інструмента в експерименті /Хомякова О.В., Віт В.В., Малецький А.П./ 

Офтальмологический журнал 2019, № 4, С. 43-47. 

26. Малецкий А.П. Отдаленные результаты реконструктивных операций 

орбиты по поводу травмы.  Матер. междунар. симпо-зиума (24-26 октября 

2005 г.), г. Москва, С. 268-271. 

27. Малецкий А.П. Клиническая целесообразность применения 

интерферонотера-пии и фотокоагуляции и их сочетание с брахитерапией у 

больных с увеальной меланомой. Междунар. симп. Опухоли и 

опухолеподобные заболевания органа зрения. Москва, 27-29 ноября 2007, С. 

225-228. 

28. Малецкий А.П. Способ конъюнктиводакрио-цисториностомии 

(лакоцисто-риностомия) у больных с облитерацией слезных канальцев и 

слезноносового протока вследствие перенесенного воспаления или травмы. 

Офтальмологический журнал 2009, № 6, С. 93-95. 



29. Малецький А.П. Сучасні методи лікування внутрішньоочних 

меланом. Методичні рекомендації,  Київ, 2013. 

30. Малецкий А.П. Применение полимерно-композиционного материала 

при формировании опорно-двигательной культи после эвисцерации глаза 

(Предварительные результаты). / Малецкий А.П., Дубкова В.И., Maевская 

O.И.,  Бигун Н.M. / Офтальмологический журнал, 2013, № 6. – С.57-61 

31. Уманец Н.Н. Эндорезекция меланомы сосудистой оболочки глазного 

яблока с использованием высокочастотной электросварки биологических 

тканей / Уманец Н.Н., Пасечникова Н.В., Науменко В.А., Малецкий А.П.,  

Чеботарев Е.П., Пухлик Е.С./ Офтальмологический журнал 2016, №4, -с. 11-

14. 

Електронні інформаційні ресурси 

1.  «Буковинський державний медичний університет» 

  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 
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