




 

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 -й 

Семестр 

3-й -й 

лекції 

8 год. год 

Практичні, семінарські 

28год. год. 

Самостійна робота 

54 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 з 

етіології, патогенезу та практичними навичками з клініки, діагностики, 

консервативного, хірургічного лікування та профілактики рецидивів та 

ускладнень захворювань рогівки. 

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 для лікування патології 

рогівки та переднього відділу ока. 

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 

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 виконаннянауковихдосліджень, 

результатом яких є одержанняновихзнань. 

ЗК5. Здатністьоцінювати та забезпечуватиякістьвиконанихробіт. 

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. Здатністьобиратиметоди та кінцеві точки дослідженнявідповідно 

до цілей та завданьнаукового проекту  

СК6. Здатністьінтерпретуватирезультатинауковихдосліджень, 

проводитиїхкоректнийаналіз та узагальнення. 

СК7. Здатністьпредставленнярезультатівнауковихдосліджень в усній і 

письмовіймовівідповідно до національних та міжнароднихстандартів. 

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, 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. 

 

Результати навчання – демонструвати безперервний розвиток 

власного інтелектуального та загальнокультурного рівню, самореалізації. 

Дотримання лікарської етики, біоетики та академічної доброчесності. 

Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та 

інші сектори суспільства. Здатність розумітися в характеристиках та 

стандартах медичних технологій, що застосовуються в офтальмології. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

знати: сучасні досягнення та нові погляди на етіологію інфекційних, 

дистрофічних, нейротрофічних та аутоімунних захворювань рогівки, 

принципи патогенетичного консервативного та хірургічного лікування 

запальних захворювань рогівки, діагностику  та лікування прогресуючих 

ектазій рогівки, спадкових дистрофій рогівки тощо, 



уміти:  використовувати сучасні методи дослідження, аналізувати їх 

результати, проводити диференційну діагностику  захворювань рогівки. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

3 семестр  
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 у тому числі: 

лекції практичні (семінарські) 

90 36 8 18/10 54 

 

4.Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

«Патологія рогівки ока, сучасні методи діагностики, консервативного та 

хірургічного лікування» 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Герпетичні кератити, етіологія, клініка, діагностика, 

лікування, профілактика рецидивів 

2 

2. Нейротрофічні кератити, етіологія, патогенез, 

діагностика, сучасні методи консервативного та 

хірургічного лікування  

2 

3. Клініка, діагностика  та лікування прогресуючих 

ектазій рогівки (кератоконус, кератоторус, 

кератоглобус) 

2 

4. Спадкові дистрофії рогівки, етіологія, молекулярно-

генетичні методи діагностики. Класифікація клініка, 

діагностика, консервативне та хірургічне лікування  

2 



 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

«Патологія рогівки ока, сучасні методи діагностики, консервативного та 

хірургічного лікування» 

 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Сучасні методи діагностики патології рогівки 2 

2. Сучасні методи консервативного та хірургічного 

лікування запальних  захворювань рогівки 

2 

3. Диференційна діагностика та лікування вірусних 

кератитів 

2 

4. Кератопластика, види, показання, інструментальне та 

медикаментозне забезпечення 

2 

5. Методи лікування кератоконусу орієнтовані на стадію 

розвитку захворювання  

2 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

«Патологія рогівки ока, сучасні методи діагностики, консервативного та 

хірургічного лікування» 

 

 Найменування теми Кількість 

годин 

1.  Клінічні форми герпетичних кератитів. 2 

2. Дистрофії та дегенерації рогівки. Питання 

етіопатогенезу. Основні клінічні прояви, лікування. 

2 

3. Ураження рогівки і склери при системних 

захворюваннях сполучної тканини, хворобі Бехтерева. 

Діагностика, патогенетичне лікування. 

2 

4. Клінічні види прогресуючих ектазій рогівки  

(кератоконус, кератоторус, крайова прозрачна 

2 



дегенерація рогівки). 

5. Гострий кератоконус, клініка, медикаментозне та 

хірургічне лікування. 

2 

6. Сучасна діагностика та лікування вторинної глаукоми. 2 

7. Хірургічне лікування ускладнених форм запальних 

захворювань рогівки інфекційної етіології. 

2 

8. Нейротрофічні кератити, класифікація, консервативне 

та хірургічне лікування 

2 

9. Синдром сухого ока, етіологія, патогенез, класифікація 

ступеня важкості, сучасні підходи до 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 3-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: 

Щілинна лампа «Opton», кератотопогаф «Tomey», пахіметр «Tomey», 

конфокальний мікроскоп «Confoscan-4», оптичний когерентний томограф 

«Optopol revo nx». 

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)  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. 

Критеріїоцінювання: 

1. Відвідуваннятеоретичних 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. Герпетичні кератити. Етіологія. 

2. Герпетичні кератити. Профілактика рецидивів. 

3.Діагностика герпатичних кератитів. 

4. Нейротрофічні кератити. Сучасні методи консервативного та хірургічного 

лікування. 

5. Патогенез нейротрофічних кератитів. 

6. Клініка, діагностика  та лікування прогресуючих ектазій рогівки. 

7. Спадкові дистрофії рогівки. Консервативне та хірургічне лікування. 

8. Спадкові дистрофії рогівки. Молекулярно-генетичні методи діагностики. 

9.  Класифікація, клініка спадкових дистрофій рогівки. 

10. Сучасні методи діагностики патології рогівки 

11. Диференційна діагностика вірусних кератитів 

12. Сучасні методи консервативного та хірургічного лікування запальних  

захворювань рогівки. 

13. Кератопластика. Види. Показання. 

14. Ураження рогівки і склери при системних захворюваннях сполучної 

тканини, хворобі Бехтерева. 

15. Діагностика, патогенетичне лікування при хворобі Бехтерева. 



16. Клінічні види прогресуючих ектазій рогівки . 

17. Гострий кератоконус. Медикаментозне та хірургічне лікування. 

18. Сучасні підходи до лікування синдрому сухого ока. 

19. Синдром сухого ока.Етіологія та класифікація ступеня важкості. 

20. Хірургічне лікування ускладнених форм запальних захворювань рогівки 

інфекційної етіології. Яку інформацію можна отримати за допомогою 

біомікроскопії при застосуванні прямого, бічного та щілинного освітлення, а 

також при огляді в прохідному і відбитому від очного дна світлі ? 

21.Які показники рогівки можна дослідити за допомогою корнеотопографії  

22.Назвіть основні ознаки прогресування кератоконусу за даними рефракції, 

гостроти зору, корнеотопографії, даних ультразвукової ? 

23.Чим відрізняються за даними кератотопографіі патерни правильного та 

ірегулярного астігматизму, кератоконусу та крайової прозорої дегенерації 

рогівки ? 

24.Назвіть показання до застосування оптичної когерентної томографії 

рогівки з діагностичною метою? 

25.Яка основна ознака дозволяє запідозрити системну патологію при 

ураженні рогівки? 

26.Чим відрізняється бактеріальний кератит від вірусного? 

    27.Які основні ознаки кератиту, який викликаний Pseudomonas aeruginosa? 

28.Які режими інстиляцій антибіотиків застосовуються при 

бактеріальному кератиті, який викликаниий  St. Epidermidis, Pseudomonas 

aeruginosa?  

29. Назвіть основні принципи антибактеріальної терапії при лікуванні 

кератитів.  

30. Назвіть клінічні форми герпетичного кератиту та його види, які 

належать  до поверхневої та глибокої форми.. 

31. Які відмінності кератитів викликаних вірусом простого герпесу та 

вірусом герпес Зостер? 

32.Яке сучасне лікування стромального герпетичного кератиту? 

33. Які прояви ураження очей спостерігаються при ревматоїдному артриті, 

хворобі Шегрена? 



34. Ураження яких органів та систем, окрім очей, спостерігаються при 

хворобі Шегрена, ревматоїдному артриті, генералізованій формі 

гранулематозу Вегенера? 

35. Які показники треба дослідити у хворого для постановки діагнозу 

Хвороба сухого ока? 

36. Назвіть основні патогенетичні види Хвороби сухого ока за 

класифікацією DEWS II ( 2017р.). 

37. Назвіть основні види сльозозамісних препаратів  та покази до їх 

застосування у клінічній практиці. 

38. Яка основна диференційно-діагностична ознака нейротрофічної 

кератопатії від інших захворювань рогівки? 

39. Як на практиці можна визначити чутливість рогівки? 

40. Чим згідно сучасної класифікації відрізняються 1,2 та 3 стадії 

нейротрофічної кератопатії? 

41. Препарати яких груп застосовуються в лікуванні нейротрофічної 

кератопатії? 

42. Які покази до хірургічного лікування нейротрофічної кератопатії? 

43. Які види хірургічного втручання існують для лікування нейротрофічної 

кератопатії? 

Додаткові тестові запитання до теми практичного заняття   

«Ураження рогівки і склери при системних захворюваннях сполучної 

тканини, хворобі Бехтерева. Диагностика, патогенетичне лікування»: 

1. Ураження яких органів та систем, окрім очей, спостерігаються при 

генералізованій формі гранулематозу Вегенера? 

А) ендокринна система, статеві органи; 

Б) залозиста тканина, кісткова тканина; 

В) шлунково-кишковий тракт, верхні дихальні шляхи, серцево-судинна 

система. 



2. Які види ANCA можливо визначити методом імуноферментного аналізу у 

хворих з підозрою на гранулематоз Вегенера? 

А) aANCA; 

Б) cANCA, pANCA; 

В ) dANCA, gANCA; 

Г) все вищезазначене вірно. 

3. Поєднання яких критеріїв необхідно для діагнозу «хвороба Шегрена»? 

А) стоматологічних; 

Б) офтальмологічних; 

В) патоморфологічних; 

Г) лабораторних; 

Д) все вищезазначене вірно. 

4. Які критеріїдіагнозу «хвороба Шегрена» за ACR-EULAR, 2016р.? 

А) нестимульований тест Ширмера ≤ 5 мм/5 хв; 

Б) нестимульована секреція слюни ≤ 0,1 мл/хв; 

В) патоморфологічнаознака при біопсії малоїслинноїзалози – вогнищевий 

сіаладеніт; 

Г) наявність анти-SSA/Roантиядерних антитіл; 

Д) ступінь фарбування кон'юнктиви та рогівки за Bijsterveld≥ 4; 

Е) все вищезазначене вірно. 

5. Які діагностичні ознаки ревматоїдного артриту? 

А) симетричний артрит; 

Б) ранкова скутість суглобів кистей; 

В) навколосуглобовий остеопороз; 

Г) наявність в синовіальній рідині рагоцитів; 

Д) все вищезазначене вірно. 

6. Які з перерахованих нижче препаратів не слід призначати місцево хворим з 

аутоімуннимикератитами? 

А) інгібиториколагенази; 

Б) нестероідні протизапальні препарати; 

В) антибіотики; 



Г) сльозозамінники. 

7. У хворої на ревматоїдний артрит зпарацентральноюстерильною виразкою 

рогівки,якою буде тактика місцевого лікування першочергово? 

А) антисептики, антибіотики,глюкокортикостероїди, сльозозамінники; 

Б) антисептики, НПЗП, глюкокортикостероїди, препарати з декспантенолом. 

В) антисептики, антиоксидантні препарати, сльозозамінники, препарати з 

декспантенолом. 

8. Ураження очей при ревматоїдному артриті проявляється всім 

перерахованим, за виключенням: 

А) сухого кератокон'юнктивіту; 

Б) склериту; 

В) відшарування сітківки; 

Г) склеромаляції; 

Д) епісклериту. 

9. Які суглоби найбільш часто уражаються при ревматоїдному артриті? 

А) дистальні міжфалангові; 

Б) перший плюсне-фаланговий; 

В) колінні та кульшові; 

Г) проксимальні міжфалангові; 

Д) суглоби хребта. 

10. Пацієнт Д., 61 рік. Скарги на почервоніння обох очей, зниження зору 

(на OD˃OS). З анамнезу відомо, що пацієнт страждає на хронічний 

двосторонній гайморит, викривлення носової перегородки. Відмічає 

зниження слуху зправа. Який діагноз можна запідозрити в даного хворого? 

А) ревматоїдний артрит; 

Б) хвороба Шегрена; 

В) системний червоний вовчак; 

Г) гранулематоз Вегенера; 

Д) аутоімуннийтиреоїдит. 



11. Хвора, 39 років зі скаргами на відчуття стороннього тілавочах, 

сухість в роті та періодичний біль в колінних суглобах та суглобах кистей 

рук. Якою буде першочергова тактика обстеження хворої? 

А) ЧСПР, флюоресцеїновий тест, визначення антитіл до модифікованого 

цитрульованоговиментину; 

Б) тест Ширмера,біопсія малої слинної залози, генетичне дослідження на 

наявність гену HLA-B27; 

В) тест Ширмера, ЧРСП, флюоресцеїновий тест, визначення ШОЕ, 

ревматоїдногофактора, С-реактивного білка, антитіл до циклічного 

цитрульованого пептиду, антинуклеарних антитіл. 

12. Яка основна ознака дозволяє запідозрити системну патологію при 

ураженні рогівки? 

А) рецидивуючий кератит; 

Б) ЧРСП ≥10 сек; 

В) двобічне ураження рогівки; 

Г) тест Ширмера ≤ 10 мм/5 хв. 
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