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Завiдувач вiддiлу проф. Щмитрiев С.К.

Мета Забезпечити пiдготовку висококвалiфiкованих фахiвцiв в галузi

медицини, здатних розв'язувати комплекснi проблеми офтальмологii,

проводити оригiнаrrьнi самостiйнi HayKoBi дослiдження та здiйснювати
науково-педагогiчну дiяльнiсть, оволодiння теоретичними знаннями та
практичними навичками з дiагностики та хiрургiчного лiкування хворих на

глаукому та катаракту, оволодiння методами факоемульсифiкацii, вивчення

сr{асних методiв iмплантацii штучних криштzrликiв, нових пiдходiв до
лiкуваннЯ великоi кiлькостi хворих на катаракту з iншими супутнiми
захворюваннями: дистрофiя сiткiвки, бiльмами рiзноi етiологii, увеiтами,
внутрiшньоочними пухJIинами i глаукомою, методlв консервативного

i глаукомноi оптичноi нейропатii;лiкування рiзних форм глаукоми

(пiдпис)

мiкроiнвазивноi хiрургii глаукоми тощо



завдання Здатнiсть до науково-професiйного самовдоскон€шення, розвитку
iндивiдуальних здiбностей: мотивацiйно-цiннiсних, когнiтивних та творчих.

ЗдатнiстЬ розумiтИся в характеристик€ж та стандартах медичних технологiй,

що застосовуються в офтальмологii.

Результати навчанця

iнтелекту€LгIьного та

-демонструвати безперервний розвиток власного

заг€UIьнокультурного рiвню, самореалiзацii.

.щотримання лiкарськоi етики, бiоетики та академiчнот доброчесностi.
Здатнiсть до впровадження нових знань (наукових даних)

та iншi сектори суспiльства. Здатнiсть формулювати

удоскон€rлення, розробки нових сучасних

лiкування та окреслювати можливi методики

розумiтися в характеристиках та стандартах

застосовуються в офтальмологii. Застосовувати в лiкувальнiй практицi

HoBiTHi медичнi технологiТ за принципами док€вовоi медицини.

у результатi вивчення навч€шьноi дисциплiни здобувач повинен

знати: cl"racHi досягнення та HoBi погляди на патогенез катаракти та

глаукоми, принципи патогенетично направленого хiрургiчного лiкування, з

с}часними пок€вами до проведення хiрургiчного втру{ання, видами

мiкрохiрургiчних операцiй та можливими ускJIадненнями;...

умiти: використовувати cyracHi методи дослiдження, модифiкувати та

полiпшувати методики дослiдження, дiагностувати paHi прояви глаукоми та

патологii кришт€rлика.

Перелiк компетентностей :

Iнтегральца компетентнiсть. Здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми в

галузi професiйноi медичноi дiяльностi, проводити оригiна_гlьне наукове

дослiдження та здiйснювати дослiдницько-iнновацiйну дiяльнiсть в гаrrузi

oxopoHi здоров'Я на ocнoBi глибокОго переОсмисленНя н€UIвнИх та створення

нових цiлiсних теоретичних або практичних знань таlабо професiйноi
практики

загальнi компетентностi

l. ЗдатнiстЬ дО науково-професiйного самовдосконаленнrI, розвитку
iндивiдуальних здiбностей: мотивацiйно-цiннiсних, когнiтивних та творчих.

в науку, ocBiTy

HoBi задачi з

методiв дiагностики та

ik розв'язання. Здатнiсть

медичних технологiй, що



2. ЗдатнiстЬ дО освоення, системного аналiзу i критичного осмисленнrI

нових знань в предметнiй та мiжпредметних г€rлузях.

Спецiальнi (фаховi) компетентностi

1. Здатнiсть знаходити i аналiзувати необхiдну iнформацiю для вирiшення

завдань, якi важко формалiзуються, та прийняття рiшёнь в галузi

офтапьмологii.

2. Щотримання лiкарськоi етики, бiоетики та академiчноi доброчесностi.
з. Здатнiсть розумiтися В характеристиках та стандартах медичних
технологiй, що застосовуються в офтальмологii.

3 семестр

ТЕМИ ЛЕКЦIЙ

<<патологiя кришталика, сучаснi методи мiкрохiрургii катаракти.
Глаукома, патогенез i сучаснi методи лiкування>>
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у тому числ1:

лекцii практичнi (ceMiHapcbKi)

90 50 8 26/|6 40

Nь Наймешування теми кiлькiсть
годин

1 Патологiя кришт€lлика: патогенез, класифiкацiя,
клiнiчнi види.

2

2. C)^lacHi методи мiкрохiрургii катаракти. 2
nJ. Патогенез та клiнiка глаукоми. 2



Cl^racHi методи лiкування глаукоми.

Nь Найменування теми кiлькiсть
годин

l. Cl^racHa дiагностика катаракти. 4

2. Cl^racHi методи мiкрохiрургii катаракти. 4

1J. Cl"racHa дiагностика глаукоми. 4

4. Cl^racHi методи лiкуванrrя глаукоми. 4

ТЕМИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАIIЯТЬ

<<патологiя кришталпка, сучаснi методи мiкрохiрургii катаракти.
Глаукома, патогенез i сучаснi методи лiкування>>

тЕми прАктиtIних зАнять
<<патологiя кришталика, сучаснi методи мiкрохiрургii катаракти.

Глаукома, патогенез i сучаснi методи лiкування>>

Аспiрантам заочноi (дистанцiйноi) форми навчання для виконання ocBiTHbo-

Найменування теми кiлькiсть
годпн

1 Клiнiчнi види катаракт. 4

2. Ультразвукова факоемульсифiкацiя. 4

3. Факоемульсифiкацiя з фемтосекундним
супроводженням.

4

4. Клiнiчнi види глауком. 4

5. гонiоскопiя. 4

6. CyracHa дiагностика глаукоми. 2

7. Сучаснi методи лiкування глаукоми. 4

науково1 програми та навч€Llrьного плану бУд. проводитись лекцiйно-



залiкова сесiЯ загальним TepMiHoM 15 календарних днiв у З-rу ceMecTpi i
зарахування вiдповiдних кредитiв ектс, здобутих поза аспiрантурою.

лекцiя логiчно завершений, науково обцрунтований i
системаТизований викJIаД навч€Lпьного, наукового матерiалу. Лекцiя, як
правило, € елементом курсу лекцiй, який охоплюе основний теоретичний

матерiал окремоi або кiлькох тем навч€шьноi дисциплiни.
Практllчне заняття - вид навч€lльного заIUIття, на якому викJIадач

органiзовуе дет€rльний розгляд здобувачами окремих теоретичних положень

застосування, шляхом iндивiдуа-rrьного виконання здобувачем вiдповiдно
сформульованих завдань.

CeMiHapcbкe заняття - вид навч€tльного

педагогiчний працiвник органiзовуе дискусiю

навчальноi диоциплiни та формуе вмiння i навички ix практичного

заняття, на якому науково-

з попередньо визначених

проблем, до яких здобувач вищоi освiти готуються з€lзд€rлегiдь вiдповiдно до
плану семiнарських занять. На ceMiHapcbкoмy заняттi науково-педагогiчний

працlвнИк оцlнюе виступи i активнiсть здобувача вищоi освiти у дискусiТ,

умiння формулювати й вiдстоювати свою позицiю тощо.

самостiйна робота здобувача передбачае опрацювання навч€шьного

матерiалУ лекцiйниХ занrIть, пiдготовку до практичних занять, а також
самостiйне опрацювання навч€lJIьного матерiалу у вiльний вiд аудиторних
занять час.

Обладнання:

Офтальмоскоп,

Щiлинна лампq

Авторефрактометри комп'ютернi HRK-7000, RC-5000 (Японiя),

Система навiгацii Vireon Image Guided System (Alkon,CLL[A, 2ol4),

Системи <Infinity> Alcon, <<Centurion> Alcon, <<Stellaris> Bausch & Lomb, а

також операцiйнi системи <Trabectome>> Neomedix i <LenSx Laser>> дlсоп.
розклад навч€L''ьного процесу аспiрантiв визначае графiк за

обов'язковими та вибiрковими дисциплiнами та дати пiдсумкового
контролю. Формусться органiзацiйно-методичному вiддiлi,



затверджу€ться директороМ установи, видаеться (iндивiду€Lпьна освiтня

траекторiя) аспiранту та викладачам на початку навч€шьного року.

результати складання диф. залiку оцiнюються за нацiональною шк€шою:

"вiдмiнно", "добре", "задовiльно", "незадовiльно" та за шкaлою ектС з

зазначеннrIм отриманих балiв у вiдомостi облiку успiшностi здобувача, який е

невiд'емною частиною iндивiдуального плану.

Сума балiв Оцiнка
ECTS

Оцiнка за
нацiональною
шкалою

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

ресурси

1 .В.Ю.Евграфов, Ю.Е.Батманов Катаракто- М., <<Медицинa>-2005, с. 3 65.

2. Нил Т.Чоплин,,Щиана С.Ланди Глаукомо- М., <Логосферu-20 1 l, с.3 54.
3. Щмитриев с.к. Хирургическое лечение возрастной катаракты с

применением заднего капсулорексиса: l С.к. Щмитриев. - Одесса: <тэс>,
20|4.-67 с.

4. Веселовская з.Б. Катаракта: / з.Б. Веселовская, м. Блюменталь, Н.Ф.
Боброва. -Киев: <<Книга плюс), 20О2. - 207 с.

5. Катаракта i глаукома: C1.,racHi методи дiагностики та лiкування :

бiблiографiчний покажчик / Вищий державний навчальний закJIад Украiни



кУкраiЪська медична стоматологiчна академiл>, Бiблiотека ; уклад. с. в.

,Щавиденко. -.Полтава.- 2017 .-34с.

htф ://elib.umsa.edu.ualbitstream/umsa/4996/ 1 /Katarakta. pdf

6. Дифференцированный подход к применению фемтосекундного лiвера у
больных возрастной катарактой с разной степенью плотности Хрустirлика/ Н.

В. Пасечникова,

с. к. ,ЩмитриеВ, Я. А. Гриценко// Офтальмол. журн . - 2Ol8. - J\b 4. - с. з-
6.

7. Изменение корнеоскJIеральной ригидности и толщины роговицы при

р€вных уровнях целевого внутригл€вного давления у больных

стабилизированной первичной открытоугольной глаукомой / о. А.
ПеретягиН, С. К. Щмитриев, ю. м. Лазарь, ю. А. Татарина//Офтаrrьмол.

журн. 
-20|8. - Ns 3. - С. 27-Зl.

8. особенНостИ новой моделИ иглЫ дJIЯ факоэмуЛьсификации дJIя

проникновения в ядро хруст€}лика l Я. А. Гриценко, С. К. ,,Щмитриев, н. в.
Пасечникова,// Офтальмол. журн . - 2016. - J\b 1. - с. 51-54.
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