




 

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 

«Медицина» спеціалізація «Офтальмологія» розроблена відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-УП, Постанови Кабінету Міністрів України 

від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)» зі змінами та методичних рекомендацій Національної 

академії педагогічних наук України «Розроблення освітніх програм» (2014 р.).  

 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої освіти Доктор філософії 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 222 Медицина 

Форми навчання Очна, заочна 

Освітня кваліфікація Доктор філософії у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» 

Кваліфікація в дипломі Доктор філософії за спеціальністю «Медицина» 

Опис предметної області  Об’єкт вивчення та діяльності: Етика, методологія, 

методи наукового дослідження, актуальні проблеми медичної 

науки.  

 Цілі навчання: 

Здобуття знань, навичок та вмінь, достатніх для виконання 

оригінального наукового дослідження, отримання нових фактів 

та х впровадження у практичну медицину та інші сфери життя.  

 Теоретичний зміст предметної області: 

Етика і методологія наукового дослідження; сучасні методи 

наукового дослідження у медицині та суміжних спеціальностях 

відповідно до напрямку наукового проекту; поглиблене 

вивчення спеціальності за напрямком наукового дослідження; 

розвиток мовних компетенцій та комунікаційних навичок, 

засвоєння технології презентації результатів наукового 

дослідження та інших компетенцій  

 Методи, методики та технології: 
Освітня підготовка аспірантів ґрунтується на використанні 

лекцій, практичних занять, семінарів, тренінгів із 

застосуванням дистанційних форм навчання). 

Під час освітньої підготовки аспірант має оволодіти 

технологією інформаційного пошуку, комунікацій, презентацій 

результатів дослідження, написання дисертації тощо. 

 

 Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, 

пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти 

вчиться застосовувати і використовувати): 

Сучасне обладнання відповідно до наукових методів, 

 



оволодіння якими передбачене під час наукового дослідження. 

Академічні права 

випускників: 

Після отримання наукового ступеня доктора філософії 

випускник має право на здобуття наукового ступеня доктора 

наук та присудження відповідних наукових ступенів та вчених 

звань 

Обсяг програми у 

кредитах ЄКТС 

Програма підготовки докторів філософії розрахована на 4 роки  

і включає освітню та наукову складові.  

Наукова складова програми підготовки докторів філософії 

передбачає проведення власного наукового дослідження під 

керівництвом одного або двох наукових керівників та 

оформлення його результатів у вигляді дисертації. 

Обсяг освітньої програми складає 51 ЄКТС на базі попередньо 

здобутого ступеня магістра (спеціаліста). 

Програма включає обов’язкові та елективні навчальні 

дисципліни.  

Обсяг елективних курсів має складати  не менше 25%. 

Обсяг навантаження освітньої складової освітньо-наукової 

програми становить: ДУ «ІОХ І ТТ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА 

НАМН» - 27кредитів ECTS, ОНМедУ – 24 кредити ECTS. 

Програма з дисципліни офтальмологія (обов’язкова) складає 18 

кредитів. 

Програма з елективних  курсів складає 9 кредитів (3 курси за 

вибором). 

До обсягу освітньої підготовки можуть зараховуватися 

кредити, отримані кандидатом при вивченні навчальних курсів 

відповідного освітнього рівню в інших університетах країни та 

за кордоном, у тому числі он-лайн (за наявності відповідного 

сертифікату світового взірця). 

 

 

 Навчання аспірантів проводиться на базах відділів, які мають сучасну лікувальну та 

діагностичну апаратуру і виконують весь обсяг офтальмологічної допомоги на сучасному 

рівні під керівництвом досвідчених спеціалістів інституту. Термін навчання 4 роки. Обсяг 

навантаження освітньої складової освітньо-наукової програми: ДУ «ІОХ І ТТ ІМ. В.П. 

ФІЛАТОВА НАМН» - 27 кредитів ECTS (цикл фахової підготовки), ОНМедУ – 24 кредиту 

ECTS (загальний цикл підготовки). Протягом 2 років аспірант отримує теоретичну і 

практичну підготовку  згідно індивідуального планом та передатестаційну підготовку зі 

складанням іспиту з теоретичної, практичної та загальної офтальмології. Наступні 2 роки 

аспірант оформлює, впроваджує та захищає свою дисертаційну роботу. 

 Основні напрямки наукової діяльності у відділах інституту – подальше вивчення 

патогенетичних механізмів розвитку та прогресування катаракти, глаукоми, міопії, 

відшарування сітківки, діабетичної ретинопатії, запальних захворювань увеального тракту, 

злоякісних новоутворень, посттравматичних пошкоджень структур очного дна тощо. 

Розробка методів лікування та діагностики патології  сітківки та зорового нерва, 

дегенеративних, дистрофічних, запальних і аутоімунних захворювань рогівки, 

онкологічних захворювань, порушень сенсорних механізмів бінокулярного зору, 

застосування лазерного випромінювання і високочастотного електричного струму при 

різноманітній патології очного дна, теплообмін ока після вітреоретинальних і 

антиглаукомних втручань тощо. 

  



 

 

В інституті виконується  13 НДР, з яких 4 фундаментальні НДР: 

1. Фундаментальна НДР «Клініко-експериментальне дослідження у визначенні 

патогенетичної ролі порушень метаболізму переднього і заднього відділів ока при діабеті 

II типу з міопією», 2019-2021 рр. Науковий керівник д.біол.н. Михейцева І.М. 

2. Фундаментальна НДР «Особливості теплообміну ока в залежності від 

морфофункціонального стану судинної оболонки та після вітреоретинальних і 

антиглаукомних втручань (експериментальне дослідження», 2020-2022 рр. Науковий 

керівник д.мед.н., проф. Науменко В.О.  

3. Фундаментальна НДР «Дослідити і визначити особливості порушень сенсомоторних 

механізмів бінокулярного зору у дітей, яким була проведена лазерна коагуляція з приводу 

прогресуючої ретинопатії новонароджених», 2020-2022 рр. Науковий керівник д.мед.н.  

Бойчук І.М. 

4. Фундаментальна НДР «Особливості патогенезу дистрофічних (кератоконус), запальних 

(бактеріальні та грибкові кератити) та аутоімунних захворювань рогівки (ревматоідний 

артрит, синдроми Стівенса-Джонсона, Лайела) та розробка нових методів їх лікування», 

2020-2022 рр. Науковий керівник д.мед.н., проф. Дрожжина Г.І. 

5. Прикладна НДР «Вивчити патогенетичні механізми реалізації клінічного ефекту нових 

комбінованих методів лікування меланом увеального тракту», 2019-2021 рр. Науковий 

керівник д.мед.н., проф. Віт В.В. 

6. Прикладна НДР «Вивчити особливості порушень інтегральної та меридіальної гостроти 

зору у хворих з астигматизмом і розробити нові методи діагностики та лікування 

меридіональної амбліопії», 2019-2021 рр. Науковий керівник д.мед.н., Коломієць В.О. 

7. Прикладна НДР «Вивчити особливості змін структур переднього відділу ока, його 

кровообігу і теплообміну при неоваскулярній глаукомі і травмі», 2019-2021 рр. Науковий 

керівник чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Пасєчнікова Н.В. 

8. Прикладна НДР «Удосконалити діагностику і тактику комбінованого хірургічного 

лікування хворих глаукомою, поєднаною з катарактою (клінічні дослідження)», 2019-2021 

рр. Науковий керівник д.мед.н., проф. Дмитрієв С.К. 

9. Прикладна НДР «Морфометричні особливості структури і функції циліарного тіла та 

сітківки у хворих на регматогенне відшарування сітківки, що ускладнене 

циліохоріоідальним відшаруванням», 2019-2021 рр. Науковий керівник д.мед.н., проф. 

Путієнко О.О. 

10. Прикладна НДР «Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності 

ліпосомальної форми кверцетину при різних способах введення на моделях термічного та 

кислотного опіків рогівки ока», 2019-2021 рр. Науковий керівник д.мед.н., проф. 

Сотнікова О.П. 

11. Прикладна НДР «Вивчити особливості регресу ретинобластоми, основні ускладнення 

при органозберігаючому та органоліквідному лікуванні та розробити способи їх 

усунення», 2020-2022 рр. Науковий керівник д.мед.н., проф. Боброва Н.Ф. 

12. Прикладна НДР «Вивчити ефективність нейропротекторної дії піримідинових 

нуклеотидів на гангліозні клітини сітківки і аксони зорового нерва у хворих на 

ендогенний передній увеїт» », 2019-2021 рр. Науковий керівник д.мед.н. Савко В.В. 

13. Прикладна НДР «Удосконалення надання своєчасної спеціалізованої та 

висококваліфікованої допомоги при пошкодженнях ока в умовах АТО (ООС) на сході 

України », 2019-2021 рр. Науковий керівник д.мед.н. Красновид Т.А. 



 

 

Цикл фахової підготовки «Спеціалізований курс з офтальмології» 

Тривалість освітньої частини – 3,4 семестри (810 годин – 27 кредитів) 

    

    3 семестр (450 годин – 15 кредитів) 

   лекцій – 60 годин 

   практичних занять – 202 години 

    самостійна робота – 188 годин 

      

   4 семестр (360 годин – 12 кредитів) 

   1 обов’язкова дисципліна (12/48/30)  та 3 дисципліни за вибором 

   (обсяг 9 кредитів) 

 

Навчальний план занять для аспірантів з дисципліни «Спеціалізований курс з 

офтальмології» 

3 семестр 

№ Назва дисципліни Всього 

годин 

Лекції Практ. 

заняття 

Самостій-

на робота 

1. Патологія рогівки ока, сучасні 

методи діагностики, консервативного 

та хірургічного лікування 

90 8 46 36 

2. Патологія кришталика, сучасні 

методи мікрохірургії катаракти. 

Глаукома, патогенез і сучасні методи 

лікування 

90 8 42 40 

3. Запальні та дистрофічні 

захворювання ока 

90 10 50 30 

4. Будова зорової системи людини 

 та основи патологічної анатомії  

90 24 34 32 

5. Травми ока. Особливості 

посттравматичних процесів і методи їх 

лікування 

90 10 30 50 

Всього 450 60 202 188 

 

Навчальний план занять для аспірантів з дисципліни «Спеціалізований курс з 

офтальмології» 

4 семестр 

№ Назва дисципліни Всього 

годин 

Лекції Практ. 

заняття 

Самостій-

на робота 

1. Онкологічні захворювання ока, його 

придатків і орбіти, діагностика та 

лікування 

90 12 48 30 

2. Елективній курс за вибором 90 - - - 

3. Елективній курс за вибором 90 

4. Елективній курс за вибором 90 

Всього 360 - - - 



По закінченню навчання з Циклу фахової підготовки «Спеціалізований курс з 

офтальмології» -  екзамен.  

 

Елективні (вибіркові спец. курси) – 9 кредитів (120 годин)  

Код Назва розділу Всього 

годин 

Лекції Практ. 

заняття 

Самостійна 

робота 

1. Патогенез, класифікація, клініка, 

медикаментозне і хірургічне лікування 

опіків очей і їх наслідків 

90 10 48 32 

2. Вікова макулярна дегенерація, сучасні 

методи лікування  

90 18 42 30 

3. Вітреоретинальна патологія, 

діагностика, хірургічне лікування 

90 26 34 30 

4. Діабетичні ураження ока. Сучасні 

методи лікування діабетичної патології 

ока  

90 26 34 30 

5. Лазерні технології лікування 

офтальмологічних захворювань ока 

90 24 36 30 

6. Сенсорні та окорухові порушення, 

розлад бінокулярного зору,  сучасні 

методи лікування  

90 16 44 30 

7. Порушення рефракції органа  

зору  

90 8 26 56 

8. Функціонально-діагностичні 

дослідження органа зору  

90 18 42 30 

 

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за 

національною шкалою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" та за шкалою 

ЄКТС з зазначенням отриманих балів, а заліків - за двобальною національною шкалою 

("зараховано", "не зараховано") та за шкалою ЄКТС із зазначенням балів. Результати 

підсумкового контролю вносяться в протоколи комісій з прийому іспитів та у відомості 

обліку успішності здобувача, який є невід’ємною частиною індивідуального плану.      

Знання здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріям: 

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 

 

 

 

 



 

 

 


