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Робоча програма

<<Онкологiчнi захворювання ока, його придаткiв i орбiти, дiагностика та
лiкування>>

назва навчаJIьноТ дисциплiни

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:
Малецький Анатодiй Парфентьович. завiд}rвач вiддiл}z офтальмоонкологii.
д.мед.н.. старщий науковий спiвробiтник
указати aBTopiB (П.l.П/б, посади, HayKoBi ступенi та вченi звання)

Затверджено на засiданнi

Вiддiлу <офтальмоонкологiI>

к J/ > __еý_ 20 {3 р.

Обговорено та рекомендовано вченою радою

ДУ (IOXITT IМ.В.П. ФIЛАТОВА НАМН)
(протоко л Nр |2 вiд 02 4ерецля 20 .t 3 р.)

ч вiддiлу д.мед.н. Малецький А.П.

Мета. Забезпечити пiдготовку висококвалiфiкованих фахiвцiв в галузi

МеДИЦини, ЗДаТних розв'язувати комплекснi проблеми офтальмологiТ, проводити

оригiнальнi самостiйнi HayKoBi дослiдження та здiйснювати науково-педагогiчну

ДiЯЛЬНiСть, розумiтися в характеристиках та стандартах медичних технологiй, що

Застосовуються в офтальмологii, оволодiння теоретичними знаннями та

ПРаКТИЧНиМи НаВичками з дiагностики та хiрургiчного лiкування новоутворень

ока, його придаткiв i орбiти.

ЗавДання. Здатнiсть до науково-професiйного самовдосконzulення, розвитку

iндивiдуа_гrьних здiбностей: мотивацiйно-цiннiсних, когнiтивних та творчих.

ЗДатнiсть розумiтися в характеристиках та стандартах медичних технологiй, що

(пiлпис)

застосовуються в офтальмологii.



Результати навчання демонструвати безперервний розвиток власного

iнтелекту€Lпьного та заг€Llтьнокультурного рiвню, саморе€Lлiзацii. Щотримання

лiкарськоi етики, бiоетики та академiчноi доброчесностi. Здатнiсть до

впровадження нових знань (наукових даних) в науку, ocBiTy та iншi сектори

суспiльства. Здатнiсть розумiтися в характеристиках та стандартах медичних

технологiй, що застосовуються в офтальмологii.

У результатi вивчення навчальноi дисциплiни здобувач повинен знати:

етiологiю, патогенез, класифiкацii, клiнiку новоутворень ока, його придаткiв i

орбiти, сучаснi пiдходи до дiагностики i лiкування новоутворень; лазернi

технологii (транссклерЕLльна транспупiлярна термотерапiя, л€rзер i фото-

коагуляцiя), радiохвильова хiрургiя, променева терапiя (брахiтерапiя,

ТеЛеГаматерапiя), крiотерапiя i гiпертермiя, iмунотерапiя i селективна

внутрiшньоартерiальна хiмiотерапiя тощо.

умiти: використовувати сучаснi методи

новоутворень ока, його придаткiв i орбiти.

Перелiк компетентностей :

диференцiйноТ дiагностики

Iнтегральна компетентнiсть. Здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми в

ГаЛУЗi пРОфесiЙноi медичноi дiяльностi, проводити оригiнальне наукове

ДОСлiДження та здiЙснювати дослiдницько-iнновацiйну дiяльнiсть в галузi oxopoHi

ЗДОРОВ'Я на ocHoBi глибокого переосмислення наявних та створення нових

цiлiсних теоретичних або практичних знань таlабо професiйноi практики

загальнi компетентностi

1. ЗДаТнiСть до науково-професiйного самовдосконuulення, розвитку
iНдивiдУальних здiбностей: мотивацiйно-цiннiсних, когнiтивних та творчих.

2. ЗДаТНiСТЬ До освосння, системного ан€шiзу i критичного осмислення нових

знань в предметнiй та мiжпредметних г€Lлузях.



Спецiальнi (фаховi) компетентностi

1. Здатнiсть знаходити i аналiзувати необхiдну iнформацiю для вирiшення

завдань, якi важко формалiзуються, та приЙняття рiшень в галузi офта_гrьмологii.

2. ,Щотримання лiкарськоi етики, бiоетики та академiчноТ доброчесrrостi.

3. Здатнiсть розумiтися в характеристиках та стандартах медичних технологiй, що

застосовуються в офтальмологii.
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ТЕМИ ЛЕКЦIЙ

<<Онкологiчнi захворювання ока, його придаткiв i орбiти, дiагностика та
лiкування>>

ТЕМИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ль Найменування теми кiлькiсть
- годин

1. Пухлини шкiри повiк. Етiологiя, патогенез,
класифiкацiя, клiнiка. Сучаснi пiдходи до дiагностики
i лiкування.

2

2. Новоутворення кон'юнктиви повiк i очного яблука.
Етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiка. Сучаснi
пiдходи до дiагностики i лiкування.

2

.)
J. Внутришньоочнi новоутворення: класифiкацiя,

диференцiйна дiагностика, сучаснi методи лiкування.
2

4. Новоутворення орбiти: патогенез, класифiкацiя,

диференцiйна дiагностика, сучаснi методи лiкування.
2

5. ,Щиагностика и лечение патологии слезоотводящих
путей

2

6. Реконструктивные операции на веках, орбите и
окулоорбитальной области после удаления опухолей,
а также последствий травмы

2

J\b Найменування теми кiлькiсть
годин

1 Пухлини шкiри повiк епiтелiального rенезу. Сучаснi
пiдходи до дiагностики i лiкування.

2

2 Пухлини. шкiри повiк меланоцитарного rенезу. Сучаснi
пiдходи до дiагностики i лiкування.

2

аJ Новоутворення кон'юнктиви повiк i очного яблука
епiтелiального rенезу. Сучаснi пiдходи до дiагностики i
лiкування.

2

4 Новоутворення кон'юнктиви повiк i очного яблука
меланоцитарного Генезу. Сучаснi пiдходи до дiагностики
i лiкування.

2



5 Новоутворення райдужноТ оболонки: патогенез,
класифiкацiя, диференцiйна дiагностика, c)..racHi методи
лiкування.

2

6 Новоутворення вiйчастого тiла: патогенез, класифiкацiя,

диференцiйна дiагностика, сучаснi методи лiкування.
2

7 Новоутворення хорiоiдеi: патогенез, класифiкацiя,

диференцlина дlагностика, сучасн1 методи лlкування.
2

8 Новоутворення орбiти: класифiкацiя, клiнiка,
диференцiйна дiагностика, сучаснi методи лiкування.

2

9 HoBoyTBopeHHrI орбiти епiтелiального rенезу:
класифiкацiя, клiнiка, диференцiйна дiагностика, сучаснi
методи лiкування.

2

10 Пухлиноподiбнi захворювання орбiти: етiологiя,
патогенез, класифiкацiя, диференцiйна дiагностика,
сучаснi методи лiкування.

2

11 Реконструктивные операции на веках, орбите и
окулоорбита-гlьной области после уд€Lления опухолей, а

также последствий травмы

2

|2 Щиагностика и лечение патологии слезоотводящих путей 2

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЪ

Найменування теми кiлькiсть
годин

1 Пухлини шкiри повiк епiтелiального rенезу. Сучаснi
пiдходи до дiагностики i лiкування.

2

2 Пухлини шкiри повiк меланоцитарного rенезу. Сучаснi
пiдходи до дiагностики i лiкування.

2

.)
J HoBoyTBopeHHrI кон'юнктиви повiк i очного яблука

епiтелiального Генезу. C1"lacHi пiдходи до дiагностики i
лiкування.

2

4 Новоутворення кон'юнктиви повiк i очного яблука
меланоцитарного rенезу. Сучаснi пiдходи до дiагностики i
лiкування..

2

5 НовоутворенЕя райдужноi оболонки: патогенез,
класифiкацiя, диференцiйна дiагностика, cytacHi методи
лiкування.

2



6 Новоутворення вiйчастого тiла: патогенез, класифiкацiя,

диференцiйна дiагностика, сучаснi методи лiкування.
2

7 Новоутворення хорiоiдеТ: патогенез, класифiкацiя,

диференцiйна дiагностика, сучаснi методи лiкування.
2

8 !иагностика и лечение патологии слезоотводящих путей 2

9 Новоутворення орбiти епiтелiального rенезу:
класифiкацiя, клiнiка, диференцiйна дiагностика, сучаснi
методи лiкування.

2

10 Реконструктивные операции на веках, орбите и
окулоорбитшtьной области после уд€lления опухолей, а

также последствий травмы

2

11 Новоутворення орбiти мезенхiм€Lпьного rенезу:
класифiкацiя, клiнiка, диференцiйна дiагностика, сучаснi
методи лiкування.

2

l2 Пухлиноподiбнi захворювання орбiти: етiологiя,
патогенез, класифiкацiя, диференцiйна дiагностика,
сучаснi методи лiкування.

2

АСпiРантам ЗаочноТ (дистанцiйноТ) форми навчання для виконання ocBiTHbo-

НаУКОвоi Програми та навч€tпьного плану буд. проводитись лекцiйно- залiкова

сесiя заг.Lпьним TepMiHoM 15 календарниХ днiв У 4-rУ ceMecTpi i зарахування

вiдповiдних кредитiв СКТС, здобутих поза аспiрантурою.

ЛеКцiя - логiчно завершений, науково обцрунтований i систематизований

ВИКЛаД наВч€LПьного, наукового матерiалу. Лекцiя, як правило, € елементом курсу

лекцiй, який охоплюе основний теоретичний матерiал окремоi або кiлькох тем

навчапьноТ дисциплiни.

Практичне заняття вид навч€Lпьного заняття, на якому викладач

органiзовус детальний розгляд здобувачами окремих теоретичних положень

навч€LгIьноi дисциплiни та формуе вмiння i навички ik практичного застосування,

шляхом iндивiдуального виконання здобувачем вiдповiдно сформульованих

завдань.



до яких здобувач вищоi освiти готуються зазда_гtегiдь вiдповiдно до плану

семiнарських занять. На ceMiHapcbкoмy заняттi науково-педагогiчний працiвник

оцiнюс виступи i активнiсть здобувача вищоi освiти у дискусii, умiння

формулювати й вiдстоювати свою позицiю тощо.

Самостiйна робота здобувача передбачас опрацювання навчаJIьного

MaTepia_lry лекцiЙних занять, пiдготовку до практичних занять, а також самостiйне

опрацювання навч€tльного MaTepiarry у вiльний вiд аудиторних занять час.

Обладнання: Лампа щiлинна "БIОМЕД" YZ-05 зi столом, л€вер для

фотокоаryляцii сiткiвки VITRA 810, Операцiйний мiкроскоп Topcon OMS 800,

набiр офтальмоапплiкаторiв (стронцiй-90 + iтрiй-90), радiохвильовий коагулятор

Сургiтрон ELLMAN Surgitron ЕМС З,8 МГц

Розклад навчaLпьного процесу аспiрантiв визначае графiк за

обов'язковими та вибiрковими дисциплiнами та дати пiдсумкового контролю.

ФормУеться в органiзацiйно-методичному вiддiлi, затверджуеться директором

УСТаНОВи, ВиДаеться аспiранту (iндивiдуальна освiтня траекторiя) та викладачам

на початку навч€rльного року.

Результати складання диф. залiку оцiнюються за нацiональною шк€lJIою:

"вiдмiнно", "добре", "задовiльно", "незацовiльно" та за шкаJIою еКТС з

ЗаЗначенням 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 !обре

74-8l с



64-7з D Задовiльно

60-63 Е

з5-59 Fх Незадовiльно

|-з4 F

Методичне забезпечення. Рекомендована лiтераryра. Iнформацiйнi ресурси

1. опухоли глаза, его придатков и орбиты. Под ред. акад. АМН СССР Н.А.
Пучковской. Киев, <<Здоров'р, 1978. -2З2 с.

2. Пачес А.И. опухоли головы и шеи / АМн СССР. - М.: Медицина, 1983. -
4Iб с.

3. Клиническая онкология органа зрения. А.И. Пачес, А.Ф. Бровкинап,
Г.Г.Зиангирова. - 1980. -328 с.

4. Бровкина А.Ф. Болезни орбиты: Руководство для врачей. - 2-е изд. - М.:
ООО <Медицинское информационное агентство), 2008. - 256 с.

5. Офтальмоонкология: Руководство дJlя врачей / А.Ф.Бровкина, В.В.
Вальский, Г.А.Гусев и др.; Под ред. А.Ф. Бровкиной. - М.: Медицина,2002. - 424
с.

6. Бровкина А.Ф. Эндокринная офтальмопатиrI. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -
184 с.

7. ВИТ В.В. ОпУхолевая патология органа зрения : [монография] : в двух
томах, T.l lВ.В.Вит. - Одесса : Астропринт, 2009. - 616 с.

8. ВИТ В.В. ОпУхолевая патология органа зрения : [монография] : в двух
томах, Т.2 l В.В.Вит. - Одесса : Астропринт, 2009 . - З28.

9. Cl^racHi методи лiкування внутрiшньоочних меланом: Методичнi
рекомендацiТ, КиiЪ, 201З

|0. Вum В,В. Строение зрительной системы человека [монограф""].- 2018.-
664с.

11.BiT В.В. Патологiя ока, його придаткiв i орбiти. [монография],Том |,2.,
2019.- 1866с.

|2. МаЛеЦКий А.П. Актуальность круглого шагающего (филатовского) стебля
при реконструктивних операцiях в офтальмоонкологии. / Малецкий А.П./ Мiжнар.
науково-практ. конф. журнал Офтаrrьмология J\Ъ1, 2015 , С.87-94.

l3. ВеЛичко Л. Н. .Щинамика уровня экспрессии молекулярных маркеров
аКТИВаЦИИ ЛИМфОцитов у больных увеальноЙ меланомоЙ после проведения



энукJIеации l Л. Н. Величко, В. В. Вит, А. П. Малецкий, А. В. Богданова //

Oftalmologiya. - 2015. -Jф 3 (19). - С. 52-57.
14. Величко Л. Н. Прогнозирование эффективности органосохраняющего

Лечения больных уве€LльноЙ меланомоЙ при помощи молекулярных маркеров
активации лимфоцитов / Л. Н. Величко, А. П. Ма-пецкий, В. В. Ви1, А. В.
Богданова // Офтальмол. журн. - 20t5. - J\Ъ 2. - С.44-48.

15. Величко Л. Н. Иммуномодулирующие эффекты индукторов интерферона

У бОльных увеа_пьной меланомой в цроцессе комбинированного
органосохраняющего лечения l Л. Н. Величко, В. В. Вит, А. П. Малецкий, А.В.
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