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Робоча програма
вибiркового курсу

<<Порушення рефракцii органа зорр>
назва навчаJIьноi дисциплiни

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:
1. Коломiсць Володимир Олександрович завiдувач лабораторiI медико_
технiчних розробок д.мед.н. (викладач).

указатИ aBTopiB (п.I.п/б, посади, HayKoBi сryпенi та вченi звання)

Затверджено на засiданнi

<< 2q >> с Ei 20_t2_p.

Обговорено та рекомендовано вченою радою

ДУ dOXITT IМ.В.П. ФIЛАТОВА [{AMH)
(протокол JфlД вiд 0L hресдлl 2O_/_Lp.)

aTopii д.мед.н. Коломiець В.О.

Мета Забезпечити пiдготовку висококвалiфiкованих фахiвцiв в га-гlузi

медицини, здатних розв'язувати комплекснi проблеми офтальмологii,
проводити оригiнальнi самостiйнi HaykoBi дослiдження та здiйснювати
науково-педагогiчну дiяльнiстьо оволодiння теоретичними знаншIми
с)часних теорiй рефрактогенезу, класифiкацiТ рефракцii (клiнiчна,

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

дiплопiТ, мiопii, гiперметропiТ тощо



Завдання Здатнiсть

розвитку iндивiдуальних

та творчих. Здатнiсть

до науково-професiйного самовдоскон€UIення,

здiбностей: мотивацiйно-цiннiсних, когнiтивних

розумiтися в характеристиках та стандартах
медичних технологiй, що застосовуються в офтальмологii.

результати навчання -демонструвати безперервний розвиток власного
iнтелектУ€L''ьногО та загальнОкультурногО рiвню, саморе€шiзацii.

,щотримання лiкарськоi етики, бiоетики та академiчноi доброчесностi.
Здатнiсть до впровадженнrI нових знань (наукових даних) в науку, ocBiTy та
iншi сектори суспiльства. Здатнiсть розумiтися в характеристиках та

стандартах медичних технологiй, що застосовуються в офтальмологii.
застосовувати В лiкувальнiй практицi HoBiTHi медичнi технологii за
принципами док€Lзовоi медицини.

У результатi вивчення навч€UIьноi дисциплiни здобувач повинен

дiагностики

знатп: cl^racHi Teopii рефрактогенезу, класифiкацii рефракцii (клiнiчна,

динамiчна), астигматизму,

умiти: iнтерпретувати та аналiзувати iнформацiю з використанням
HoBiTHix iнформацiйних технологiй, використовувати сучаснi методики

аметропiй, анiзометропiй, астигматизму, порушень
акомодацii, корекцiТ дiплопiТ, мiопii, гiперметропii тощо

Перелiк компетентностей :

Iнтегральна компетентнiсть. Здатнiсть розв'язувати комплекснi
проблеми в галузi професiйноi медичноi дiяльностi, проводити оригiнальне
наукове дослiдженнJI та здiйснювати дослiдницько-iнновацiйну дiяльнiсть
в галузi oxopoHi здоров'я на ocнoBi глибокого переосмислення н€tявних та
створення нових цiлiсних теоретшIних або практичних знань таlабо
професiйноi практики



загальнi компетентностi

1. Здатнiсть до науково-професiйного самовдосконаJIення, розвитку
iндивiдуальних здiбностей: мотивацiйно-цiннiсних, когнiтивних та
творчих.

2. Здатнiсть до ocBoeHHrI, системного аналiзу i критичного осмисленнrI

нових знань в предметнiй та мiжпредметних гапузях.

Спецiальпi (фаховi) компетентностi

l. ЗДаТНiСТЬ ЗНаХОДИТИ i аналiзувати необхiдну iнформацiю для вирiшеннrl
завдань, якi важкО формалiЗуються, та прийняттЯ рiшень в гаrrузi
офтальмологii.

2. Щотримання лiкарськоi етики, бiоетики та академiчноi доброчесностi.
з- Здатнiсть розумiтися в характеристиках та стандартах медичних
технологiй, що застосовуються в офта_гrьмологii.
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ТЕМИ ЛЕКЦIЙ
Вибiркового курсу

<<Порушення рефракцiI органу зору>)

ТЕМИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
<<BiKoBa дегенерацiя макули, сучаснi методи лiкування>>

Вибi

Nb Наймепування теми кiлькiсть
годин

1 Cl^racHi Teopii рефрактогенезу 2

2. Клiнiчна рефракцiя

Класифiкацiя .Щинамiчна рефракцiя.

Cl^racHi методи дiагностики.

2

з. Астигматизм

Класифiкацiя

2

4. CylacHi пiдходи до дiагностики та *opffi
аметропiй

2

кового
Nь Найменування теми кiлькiсть

годин
1 CyracHi Teopii рефрактогенезу 2

2. Клiнiчна рефракцiя. АметропiТ

Класифiкацiя

Cl"racHi методи дiагностики.

2

з. Астигматизм

Класифiкацiя
2

4. CyracHi пiдходи до дiагностики та *ор.*цii
аметропiй

2



ТЕМИ ПРАКТИIIНИХ ЗАНЯТЬ
<BiKoBa дегенерацiя макули, сучаснi методи лiкування>>

Вибiи го курс
Найменування теми кiлькiсть

годин
1 Клiнiчна рефракцiя. Аметропii

Класифiкацiя. Щiагностика .

2

2. c)^racHi методи дiагностики порушень ч*оrодuцii 2
а
1 CyracHi методи дiагностики анiзометропiй. 2

4. Cl^racHi методи дiагностики астигматизму 2

5. CyracHi пiдходи до дiагностики та пор.*цiТ

гlперметроп1l

2

6. C1..racHi пiдходи до дiагностики та корекцi'r',i""ii 2

7. 2

8. 2

9. 2

Аспiрантам заочноi форми (дистанцiйноi) навчання для виконання

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

лекцiйно- залiкова сесiя загальним TepMiHoM 15 календарних днiв у 4-rу
ceMecTpi i зарахування вiдповiдних кредитiв €ктс, здобугих поза аспiрtlнтурою.

лекцiя логiчно завершений, науково обцрунтований i
систематизований викJIад навчЕUIьного, наукового матерiалу. Лекцiя, як
правило, € елементом курсу лекцiй, який охоплю€ основний теоретичний
матерiал окремоi або кiлькох тем навч€lJIьноi дисциплiни.

Практичне заняття - вид навч€tльного заняття, на якому викJIадач

органiзовус дета-гlьний розгJIяд здобувачами окремих теоретичних



положень навчальноi дисциплiни та формуе вмiння i навички ik
практичного застосування, шляхом iндивiдуаrrьного виконання здобувачем

вiдповiдно сформульованих завдань.

CeMiHapcbкe заняття - вид навчЕuIьного

педагогiчний працiвник органiзовус дискусiю
проблем, до яких здобувач вищоi освiти готуються з€вдалегiдь вiдповiдно

до плану семiнарських занять. На ceMiHapcbkoмy заняттi науково-

педагогiчниЙ працiвниК оцiнюе виступи i активнiсть здобувача вищоi
освiти у дискусii, умiння формулювати й вiдстоювати свою позицiю тощо.

самостiйна робота здобувача передбачае опрацювання навч€uIьного

матерiалу лекцiйних занять, пiдготовку до практичних занять, а також

самостiйне опрацюваннrI навч€lльного матерiалу у вiльний вiд аудиторних

занять час.

Обладнання: Рефрактометр Хартiнгера, щiлинна лампа,

кольоротест, набiр стекол, великий безрефлексний офтальмоскоп,

Синоптофор, Ретинометр- для визначення ретина-гlьноi гостроти зору,

PeTiHoMeTp <Heine), комп'ютерна програма дJUI визначення меридiональноТ

нониусноi гостроти ЗоРУ, комп'ютерна програма для визначеннrI

меридiональноi сепарабiльноi гостроти Зору, комп'ютерна програма для
визначення меридiональноi сепарабiльноi гостроти зору за технологiею

дуохромного тесту, ортопто-офтальмоскоп - пристрiй для плеоптичного

лiкування, Г[пеоптоСiноптофор- пристрiй для плеоптичного лiкування,
комп'ютер (ХР), призменний компенсатор.

Розклад навчального процесу аспiрантiв визначае графiк за

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

заняття, на я_кому науково-

з попередньо визначених



результати скJIадання диф. залiку оцiнюються за нацiональною

шкaLлою: "вiдмiнно", "добре", "задовiльно", "незадовiльно" та за шк€lлою

сктС з зазначеннrtм отриманих балiв у вiдомостi облiку успiшностi
здобувача, який е невiд'емною частиною iндивiдуального плану.

Сума балiв Оцiнка
ECTS

Оцiнка за
нацiональною
шк€шою

90-100 А Вiдмiнно

82-89 в .Щобре

74-8l с

64-7з D Задовiльно

60-6з Е

35-59 Fх Незадовiльно

|-з4 F

методичне забезпечення. Рекомендована лiтераryра. Iнформацiйнi
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