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Робоча програма
вибiркового курсу

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:
ко Bipa IBaHi

<<CeHcopHi та oкopyxoBi порушення, розлад бiнокулярного зору, сучаснi
методи лiкування>>

назва навчiшьноi дисциплiни

.лаб. розладу бiнокулярного

зору

2. Бойчук Iрина Михайлiвна. старший науковий спiвробiтник лабораторii лаб.

розладу бiнокулярного зору

лаб. розладу бiнокулярного зору д.мед.н.. старший н

ук€вати aBTopiB (П.I.ГУб, посади, HayKoBi ступенi та вченi звання)

Затверджено на засiданнi

лабораторiТ розладу бiнокулярного зору

(( ,r, ll ",?," rt {.r, _,i 20 t 9 Р.

Обговорено та рекомендовано вченою радою

ДУ (IOXITT IМ.В.П. ФIЛАТОВА НАМН>

(протоколNр/} вiд 0' .асtасlл<я Z0 /3 р.)

Мета Забезпечити пiдготовку висококвалiфiкованих фахiвцiв в галузi

медицини, здатних розв'язувати комплекснi проблеми офтальмологii,

проводити оригiнальнi самостiйнi HayKoBi дослiдження та

науково-педагогiчну дiяльнiсть, оволодiння теоретичними

сr{асних теорiй рефрактогенезу, класифiкацii рефракцii

ии науковии сп1

здiйснювати

знаннями

(клiнiчна,

дiагностикидинамiчна), астигматизму, та практичними навичками
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динамiчна), астигматизму, та практичними навичками дiагностики
аметропiй, анiзометропiй, астигматизму, порушень акомодацii, корекцii

дiплопii, мiопii, гiперметропii тощо

Завдання Здатнiсть до науково-професiйного самовдоскон€UIення, розвитку
iндивiдуальних здiбностей: мотивацiйно-цiннiсних, когнiтивних та творчих.
ЗдатнiстЬ розумiтИся в характеристИках та стандарТах медичних технологiй,

що застосовуються в офтальмологii.

результати навчання -демонструвати безперервний розвиток власного
1нтелекту€lльного та загальнокультурного рiвню, саморе€rлiзацiТ. .Щотримання
лiкарськоi етики, бiоетики та академiчноi доброчесностi. Здатнiсть до
впровадження нових знань (наукових даних) в науку, ocBiry та iншi сектори
суспiльства. Здатнiсть розумiтися в характеристиках та стандартах медичних
технологiй, що застосовуються в офтальмологii. Застосовувати в лiкуваrrьнiй
практицi HoBiTHi медичнi технологii за принципами доказовоТ медицини.

у результатi вивчення навчальноi дисциплiни здобувач повинен

знати: OcHoBHi види, класифiкацiю окорухових порушень,

рефракцii у дiтей, ocHoBHi методики дослiдження окорухового

бiнокулярного зору тощо,

анома-гrii

апарату,

умiти: iнтерпретувати та аналiзувати iнформацiю з використанням HoBiTHix

iнформацiйних технологiй, використовувати cyracHi методики дiагностики
бiнокулярного i стереоскопiчного Зору, гостроти зору у дiтей, ортопто-

диплоптичного лlкування KocooKocTi, пiдбору окулярiв при аномалiях

рефракцii i KocooKocTi у дiтей.

Перелiк компетентностей :

Iнтегральна компетентнiсть. Здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми в

галузi професiйноi медичноi дiяльностi, проводити оригiнаrrьне наукове

дослiдженIUI та здiйснювати дослiдницько-iнновацiйну дiяльнiсть в гшrузi
oxopoHi здоров'Я на ocнoBi глибокОго переОсмисленНя наявнИх та створення



нових цiлiсних теоретичних або практичних знань таlабо

практики

загальнi компетентностi

професiйноi

1. ЗДаТНiСТЬ ДО НаУково-професiйного самовдоскон€uIення, розвитку
iндивiдуальних здiбностей: мотивацiйно-цiннiсних, когнiтивних та творчих.

2. ЗдатнiстЬ дО освоення, системного ана-гriзу i критичного осмислення

нових знань в предметнiй та мiжпредметних гulлузях.

Спецiальнi (фаховi) компетентностi

1. Здатнiсть знаходити i аналiзувати необхiдну iнформацiю для вирiшення

завдань, якi важко формалiзуються, та прийняття рiшень в галузi

офтальмологii.

2. ,щотримання лiкарськоi етики, бiоетики та академiчнот доброчесностi.
з- Здатнiсть розумiтися в характеристиках та стандартах медичних
технологiй, що застосовуються в офта_гlьмологii.

4 семестр

Кiлькiсть годин

ц
цоюо

д
св
rr
(в

со

Аудиторних

б3

)ýý
FiO
Qю9о
(€

(-)

Еод
с)
д

у тому числi:

лекцii практичнi (ceMiHapcbKi)

90 б0 1б 38 /б 30



ТЕМИ ЛЕКЦIЙ
вибiркового курсу

<<CeHcoPHi та oкopyxoBi порушення, розлаД бiнокулярного ЗоРУ, сучаснi
методи лiкування>>

ТЕМИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАIIЯТЬ
вибiркового курсу

<<CeHcoPHi та oкopyxoBi порушення, розлаД бiнокулярного зоРУ, сучаснi
метод

ль Найменування теми кiлькiсть
годин

l OcHoBHi види окорухових порушень 1*осоо*i"rц
нiстагм; парези i паралiчi погляду, конвергенцii).
Класифiкацiя. Вродженi синдроми.

2

2. Анатомiя окорухового апарату i його iнервацiя 2
a
J. АномалiТ рефракцii у дiтей. Класифiкацiя, .IacToTa,

клiнiка.
2

4. Гострота зору у дiтей. BiKoBi "орr", ,еrод"
дослiдження

2

5. Амблiопiя. Патогенез, класифiкацiя, клiнiка. 2

6. Бiнокулярний зiр та його розлади. К"u*фi*uцi",
клiнiка.

2

7. Показання до оперативного лiкування -".o"-"...i_
OcHoBHi види оперативних втр)п{ань. Ефективнiсть
хiрургiчного лiкування.

2

8. Стацiонарна i прогресуюча мiопiя у дirеи. клiнiка-
Ефективнiсть лiкування.

2

и л вання>>
Nь

1

Найменування теми кiлькiсть
годин

Cl"racHi види плеоптичного лiкуванн" амблiоrri'i,а ,*
ефективнiсть

2

2. Cl^racHi види ортопто-диплоптичного лiкування
KocooKocTi, ix ефективнiсть.

2

-)
J. Стацiонарна i прогресуюча мiопiя, .6or"""i.r"

окулярноТ i контактноi корекцii. KoHTaKTHi лiнзи
денного та нiчного ношення.

2



тЕми прАктиtIних зАнять
вибiркового курсу

<<CeHcopHi та oкopyxoBi порушення, розлад бiнокулярного ЗоРУо сучаснi
методи лrкYванIlя>)

Найменування теми кiлькiсть
годпн

l OcHoBHi методики дослiдження окорухового апарату. 4

2. OcHoBHi методики дослiдження бiнокулярного i
стереоскопiчного зору.

4

a
J. OcHoBHi методики i пристроi для дослiдження

гостроти зору у дiтей.
4

4. OcHoBHi cl^racHi методики i пристроi для проведення
плеоптичного лiкування амблiопii.

4

5. OcHoBHi cylacHi методики i пристроi для проведення
ортопто-диплоптичного лiкування KocooкocTi.

4

6. OcHoBHi методики i пристроТ для дослiдження
аккомодацii.

4

7. Особливостi пiдбору окулярiв при аномалiях
рефракцii i KocooKocTi у дiтей.

4

8. Хiрургiчне лiкування KocooKocTi. Робота в
операцiйнiй.

10

Аспiрантам заочноТ форми (дистанцiйноi) навчання для виконання

ocBiTHbo-HayKoBoT програми та навч€lльного плану бУд. проводитись

лекцiйно- залiкова сесiя загальним TepMiHoM 15 календарних днiв у 4-rу
ceMecTpi i зарахуванIuI вiдповiдних кредитiв сктс, здобутих поза

систематизований виклад навчапьного, наукового матерiалу. Лекцiя, як
правило, е елементом курсу лекцiй, якиЙ охоплюе основний теоретичний

матерiал окремоi або кiлькох тем навч€lльноi дисциплiни.

логiчно завершений, науково обrрунтований



Практичне заняття - вид навч€Llrьного заняття, на якому викладач

органiзовУе детальниЙ розгляд здобувачами окремих теоретичних положень

НаВЧаЛЬНОi ДИСциплiни та формуе вмiння i навички ix практичного

Застосування, шляхом iндивiдуального виконання здобувач9м вiдповiдно

сформульованих завдань.

CeMiHapcbкe заняття - вид навчullrьного заняття, на якому науково_

педагОгiчниЙ працiвник органiзовус дискусiю з попередньо визначених

ПРОблем, ДО яких здобувач вищоi освiти готуються заздалегiдь вiдповiдно до

планУ семiнарських занять. На ceMiHapcbкoмy заняттi науково-педагогiчний

працiвник оцiнюе виступи i активнiсть здобувача вищоI освiти у дискусii,

умiння формулювати й вiдстоювати свою позицiю тощо.

СамОСтiйна робота здобувача передбачае опрацюваннrI навчzLльного

матерiалУ лекцiЙних занять, пiдготовку до практичних занять, а також

СамОСтiЙне опрацюванЕя навч€lльного матерiалу у вiльний вiд аудиторних

занять час.

Обладнання:

АПаРат РОта з таблицями I.A. i Ю.I. Вязовських для перевiрки гостроти зору

дляд€rлини-6шт.

Авторефрактометр - 1 шт.

Набiр окулярних скелець для пiдбору окулярiв - 3 шт.

Окулярнiоправи-5шт.

Синоптофор - 2 шт.

Кольоротест - 3 шт.

Великий безрефлексний офтальмоскоп - 1 шт.

Щiлинналампа-2шт.
Електроофтальмоскоп - 2 шт.

Скiаскопiчнi лiнiйки - 2 шт.

Великий безрефлексний офтальмоскоп - 1 шт.

Синоптофор- 2 шт.

Макулостимулятор (КЕМ) - 2 шт.



Макулотестер - l шт.

Бiвiзотренер - 2 пт.
Бiнариметр - 1 шт.

Апарат<Фiалкa>- 1шт.

Мускултренер - 1 шт.

Амблiотренер - 1 шт.

Акомодацiйнi лiнiйки для розвитку резервiв акомодацiТ - 4 шт.
Розклад навч€LlIьного процесу аспiрантiв визначае графiк за

обов'язковими та вибiрковими дисциплiнами та дати пiдсумкового
контролю. Формуеться в органiзацiйно-методичному вiддiлi,
затверджусться директором установи, видаеться (iндивiду€tльна освiтня
траекторiя) аспiранту та викJIадачам на початку навчЕlльного року.

результати скJIадання диф. залiку оцiнюються за нацiональною шкаJIою:

"вiдмiнно"' "добре"' "задовiльно", "незадовiльно'' та за шкаJIою ектС з
зазначенн,Iм отриманих балiв у вiдомостi облiку успiшностi здобувача, який е

невiд'емною частиною iндивiдуального плану.

Сума балiв Оцiнка
ECTS

Оцiнка за
нацiональною
шк€rлою

90-100 А Вiдмiнно
82-89 в ,,Щобре

74-8| с

64-7з D Задовiльно

60-бз Е

з5-59 Fх Незадовiльно

|-з4 F

МетодиЧне забезПечення. Рекомендована лiтераryра. Iнформацiйнi

ресурсп

1. Сердюченко В.И., ,Щегтярева Н.М. Аккомодационн€ш эзотропиrI l В.И.

Одесса: Астропринт.- 20l8.- 60с.



2.

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

проживающих на радиационно загрязненной территории. 2019.- l 04с

сердюченко В.и Лечение косогл€}зия и амблиопии у больных детским
церебральным пар€rличом : [монограф""] l в. и. Сердцоченко, Я. Й.
Гальперт; Нац. акад. мед. наук Украины, ГУ ''Ин-т гл€tз. болезней и
ткан. терапии им. в.п. Филатова нАмН Украины''. - Одесса :

Астропринт,2014. - l47 с.

Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. - м., Ig77. - 240 с.

Пильман н.и. Исправление косоглztзия у детей. - к., <<Здоров'я>>, |979.

- |44 с.

с.А. Гончарова. Функцион€lльное лечение содружественного

косоглuвия. - Луганск, 2006.

Аветисов Э.С. Близорукость. - М.: Медицина, 1986. - 24О с.,

Бойчук и.м. особенности биоэлектрических потенци€tлов наружных
горизонт€Lпьных прямых мышц глаза при сходящемся и расходящемся
содружественном неаккомодационном косоглазии l И.М. Бойчук, в. п.
Мазур // Офтальмол. журн.. - 2О15. - J\Ъ 6. - С. 3-5.

Bushuyeva N. Comparing outcomes of treatments with ETRдNS-based
electrical stimulation vеrsus electrical phosphene stimulation in patients with
accommodative dysfunction / Shakir Dukhayer, Bushuyeva, Ponomarchuk,

N.I. Khramenko ll J.ophthalmo1.(Ukraine).2018;1:31-35. DOI:
1 0.3 1288/oftalmolzh2O1 8 13 13 5.

Bushuyeva N. Accommodative сопчеrgепсе papillary еуе system and
psychological status of healthy school aged children / N. Bushuyeva, N.
Pasechnikova, D. Shakir, о. Ushan ll Acta Ophthalmologica, Volume 9б,
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