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Робоча програма

<<<<ПаТОЛОгiя рогiвки ока, сучаснi методи дiагностики, консервативного
та хiрургiчного лiкування>>

назва навчальноiдисциплiни -

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:
,.Щрожжин а Галин а IB ан iBH а,з&ЕiшЕщiддiлу патол огiI

указати aBTopiB (П.I.I7б, посади, HayKoBi ступенi та вченi звання)

Затверджено на засiданнi

вiддiлу патологiТ рогiвки ока << /Б " о3 zo/9 р.

Обговорено та рекомендовано вченою радою

ДУ (IOXITT IМ.В.П. ФIЛАТОВА НАМН)

{S р.)

здiйснювати

знаннями з

дiагностики,

рецидивiв та

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

етiологiТ, патогенезу та практичними навичками з клiнiки,

консервативного, хiрургiчного лiкування та профiлактики

ускладнень захворювань рогiвки.

Завдання - Здатнiсть до науково-професiйного самовдосконаJIення, розвитку

iндивiдуальних здiбностей: мотивацiйно-цiннiсних, когнiтивних та творчих.

Здатнiсть розумiтися в характеристиках та стандартах медичних технологiй,

що застосовуються в офтальмологiТ для лiкування патологii рогiвки та

переднього вiддiлу ока.



результати навчання - демонструвати безперервний розвиток власного
iнтелекту€UIьного та заг€rльнокультурного рiвню, самореапiзацii. .Щотримання
лiкарськоi етики' бiоетики та академiчноi доброчесностi. Здатнiсть до
впровадЖення нових знань (наукових даних) в науку, ocBiry та iншi сектори
суспiльства, Здатнiсть розумiтися в характеристик€tх та стандарт€lх медичних
технологiй, що застосовуються в офтальмологiт.

У результатi вивчення навч€lJIьноi дисциплiни здобувач повинен
знати: cl^racHi досягнення та HoBi погляди на етiологiю iнфекцiйних,
дистрофiчних, нейротрОфiчних та аутоiмунних захворювань рогiвки,
принципи патогенетичного консервативного та хiрургiчного лiкування
запаIIьних захворювань рогiвки, дiагностику та лiкування про|ресуючих
ектазiй рогiвки, спадкових дистрофiй рогiвки тощо,

умiти: використовувати cl^racHi методи дослiдження, аналiзувати ix
результати, проводити диференцiйну дiагностику захворювань рогiвки.

Перелiк компетентностей :

Iнтегральна комПетентнiсть. Здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми в
галузi професiйноi медичнот дiяльностi, проводити оригiнаrrъне наукове
дослiдженЕ,I та здiйснювати дослiдницько-iнновацiйну дiяльнiсть в га-гrузi
oxopoHi здоров'Я на oc'oBi глибокОго переОсмисленНя н€UIвних та створення
нових цlлlсних теоретичних або практичних знань таlабо професiйноТ
практики

загальнi компетентностi

l. Здатнiсть до науково-професiйного самовдосконаленнrI, розвитку
iндивiдуальних здiбностей: мотивацiйно-цiннiсних, когнiтивних та творчих.
2, ЗдатнiстЬ дО освоеннЯ, системного аналiзу i критичного осмисленнrI
нових знань в предметнiй та мiжпредметних г€lлузях.



Спецiальнi (фаховi) компетентностi

l. Здатнiсть знаходити i ана_пiзувати необхiдну iнформацiю для вирiшення
завдань, якi важко формшriзуються, 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 офтальмологii.
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лекцii практичнi (ceMiHapcbKi)

90 36 8 18/10 54

ТЕМИ ЛВКЦIЙ
<<патологiя рогiвки ока, сучаснi методи дiагностики, консервативного та

хiрургiчного лiкування>>

ль Найменування теми кiлькiсть
годин

1. Герпетичнi кератити, етiологiя, клiнi*а, дiu."о"r"*u,
лiкування, профiлактика рецидивiв

2

2. нейротрофiчнi кератити, етiологiя, патогенез,
дiагностика, сlпrаснi методи консервативного та
хiрургiчного лiкування

2



a
J. Клiнiка, дiагностика та лiкування прогресуючих

ектазiй рогiвки (кератоконус, кератоторус,
кератоглобус)

2

4. Спадковi дистрофii рогiвки, етiологiя, молекулярно-
генетичнi методи дiагностики. Класифiкацiя клiнiка,
дiагностика, консервативне та хiрургiчне лiкування

2

ТЕМИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

<<Патологiя рогiвки ока, сучаснi методи дiагностики, консервативного та
хiрургiчного лiкування>>

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
<<Патологiя рогiвки ока, сучаснi методи дiагностики, консервативного та

хiрургiч ного лiкува ння)>

Nь Найменування теми кiлькiсть
годин

l Сучаснi методи дiагностики патологiТ рогiвки 2

2. Cl^racHi методи консервативного та хiрургiчного
лiкування запшIьних захворювань рогiвки

2

J. Щиференцiйна дiагностика та лiкування вiрусних
кератитiв

2

4. Кератопластика, види, показання, iHcTpyMeHTaJIbHe та
медикаментозне забезпечення

2

5. Методи лiкування кератоконусу opieHToBaHi на стадiю

розвитку захворювання
2

Найменування теми кiлькiсть
годин

1. Клiнiчнi форми герпетичних кератитiв. 2



етiопатогенезу. OcHoBHi клiнiчнi прояви, лiкування.

Ураження рогiвки i склери при ""Б.rr"*захворюваннях сполучноi тканини, хворобi Бехтерева.
.Щиагностика, патогенетичне лiкування.

Клiнiчнi види прогресуючих .nr*Й--l-i"n,
(кератоконус, кератоторус, крайова прозрачна
дегенерацiя рогiвки).

гострий кератоконус, клiнiка, медикаме"rоarra ,u
хiрургiчне лiкування.

Сучасна дiагностика та лiкуванн" urop"r*r- .rruynor^

та хiрургiчне лiкування

Синдром сухого ока, етiологiя, патогенеa, пrru""ф*цi"
ступеня важкостi, сучаснi пiдходи до лiкування

Аспiрантам заочноТ (дистанцiйноi) форми навчання для виконання ocBiTHbo-

науковоi програми та навч€шьного

залiкова сесiя загzшьним TepMiHoM 15

зарахування вiдповiдних кредитiв ектс, здобутих поза аспiрантурою.

лекцiя логiчно завершений, науково обгрунтований i
систематизований виклад навчаJIьного' наукового матерiалу. Лекцiя, Як

правило, е елементом курсу лекцiй, який охоплюс основний теоретичний
матерiал окремоi або кiлькох тем навчаJIьнот дисциплiни.

практичне заняття - вид навчального заняття, на якому викладач

органiзовуе детальний розгляд здобувачами окремих теоретичних положенъ

навчальнот дисциплiни та формус вмiння i навички ix практичного

плану буд. проводитись лекцiйно-

календарних днiв у 3-му ceMecTpi i



застосування, шляхом iндивiдуального виконання здобувачем вiдповiдно

сформульованих завдань.

CeMiHapcbкe заняття - вид навчаJIьного

педагогiчний працiвник органiзовус дискусiю

заняття, на якому науково-

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 вищоТ освiти у дискусii,

умiння формулювати й вiдстоювати свою позицiю тощо.

Самостiйна робота здобувача передбачае опрацювання навч€lльного

матерiа-гrу лекцiЙних занять, пiдготовку до практичних занять, а також

самостiЙне опрацювання навч€tпьного матерiалу у вiльний вiд аудиторних

занять час.

Обладнання:

Щiлинна лампа <Opton>, кератотопогаф <Тоmеу>, пахiметр <Тоmеу>,

конфокальний мiкроскоп <Confoscan-4>>, оптичний когерентний томограф

KOptopol rеvо nx)).

Розклад навчzшьного процесу аспiрантiв визначае графiк за

обов'язковими та вибiрковими дисциплiнами та дати пiдсумкового

контролю. Формуеться в органiзацiйно-методичному вiддiлi,

затверджуеться директором установи, видаеться (iндивiдуillrьна освiтня

траекторiя) та викладачам на початку навч€Lпьного року.

Результати складання диф. залiку оцiнюються за нацiональною шкutлою:

"вiдмiнно", "добре", "задовiльно", "незадовiльно" та за шкаJIою СКТС з

з€вначенням отриманих балiв у вiдомостi облiку успiшностi здобувача, який е

невiд'емною частиною iндивiдуального плану.

Сума балiв Оцiнка
ECTS

Оцiнка за
нацiональною
шкаJIою

90-100 А Вiдмiнно

82-89 в Щобре



74-8| с

64-7з D Задовiльно

60-63 Е

35-59 Fх Незадовiльно

|-з4 F

Методичне забезпечення. Рекомендована лiтература. Iнформацiйнi

ресурси

1. Rajesh Sinha. Corneal Blindness - present status / Sinha Rajesh , Namrata

Sharma, Rasik В. Vajpayee ll Cataract Refract. Surg. Today. - October 2005. - Р.

59-61.

2, ЩрожжинаГ.И. Воспалительные заболевания век : [монография] lГ.И.

Щрожжина. - О. : <Астропринт)), 201 1. - Вб с.

3. ЩрожжинаГ. И. Конъюнктивиты. Клиника, диагностика, лечение / Г.

И. Щрожжина ll Одесса, кАстропринт)), 2010. - 31с.

4. Complex treatment of neurotrophic keratopathy with the use of а preparation

containing riboflavin and amino acids Drozhzhyna, G., Troichenko, L. 20|9

Oftalmologija. Vostochnaja Evropa 9(2), с. |67-|75

http ://recipe.b)z/ru/rnagazine/glazl?editi ons:2 0 1 9-tom-9 -n2 -

2& group_id:item_O&arti cl e_i d:l ine_3

5. Майчук Ю.Ф. Фармакотерапия воспалительных заболеваний глаз:

вчера, сегодня, завтра ll -\Д.,2001. - С. 7-|7.

6. Середа К. В, Ефективнiсть трансплантацiТ амнiотичноТ мембрани при

бактерiальних кератитах llЩпс. канд. мед. наук: спец. 14.01. <Офтальмологiя>>

/ Одеса, 2011. - |76 с.

7. Sacchetti М. Diagnosis and management of neurotrophic keratitis / М.

Sacchetti, А. Lambi ase ll Clinical ophthalmology. - 2014. -Vol. 8 - Р.57 |-579 .

8. Храменко Н.И. Особенности состояния вегетативной нервной системы

и ее влияние на регионарную гемодинамику глаза у больных с различным



характером течения рецидивирующего герпетического кератита l Н.и.

Храменко, В.С.Пономарчук. Т.Б. Гайдамака, Г.И. Щрожжина //Офтальмол.

журн. -20|З. - j\Ъ б - С. 5 -|2.

9. .Щронов, М.М. Кератоконус (виды, этиология, гIатогенез)."Часть I / М.М.

,.Щронов, Ю.И. Пирогов /l Офтальмохирургия и терапия. - 2002. - Jф2. - С. 33-

з1.

10. Севостьянов, Е.Н. Кератоконус (этиология, патогенез,

медикаментозное лечение): учебное пособие ll Е.Н. Севостьянов, Е.Н.

Горскова, В.Ф. Экгардт. - Челябинск: УГМАДО, 2005 . -З2 с.

1 l. Galvis V, Sherwin Т, Теllо А, Меrауо J, Ваrrеrа R, Асеrа А. Keratoconus:

inflammatory disorder? l l Еуе 20 |5; 29: В43-В59.

12. Аветисов С.Э., Новиков И.А., Патеюк Л.С. Кератоконус:

этиологические факторы и соtIутствующие проявления. ll Вестник

Офтальмологии 4, 2014.- С. 1 10-1 l6.

13. Балашевич, Л. И. Клиническая корнеотопография и аберрометрия

lЛ.И.Балашевич, А. Б. Качанов. - М.: 200В. - |6] с.

14. Борискина Л.Н., Солодкова Е.Г., Мелихова И.А. Модификация

кросслинкинга роговичного коллагена для лечения прогрессирующего

кератоконуса. // Вестник ОГУ J\Ъ12 (173)/лекабрь'2014 С.- 68-72.

15. Горголадзе Т.У. Пересадка роговицы - Батуми.: Сабчота Аджара, 1983

_ с.89-95.

16..Щронов М.М. Руководство llо кератопластике. Санкт-Петербург.:

кВлазипресс)), |99'7 . - С. 1 15-1 1 7.

17. Каспаров, А.А. Офтальмогерпес / А.А. Каспаров N{.: Медицина, 1994.,

222 с.

18. Гайдамака Т. Б.Г. Рецидивирующий герпетический кератит. Патогенез,

диагностика, лечение, профилактика ll Щисс..... докт. мед. наук. - Одесса,

201 1. -369с.



19. Щрожжина Г.И. Наследственные дистрофии стромы роговицы

(патогенез, кJIиника, диагностика, лечение) ll Щисс.... докт. мед. наук.

одесса,2005. -З76с.

20. Н.В. Пасечнiкова, С.А. Якименко, В.В. Бiгуняк, -М.В. Турчин,

Насинник И.О. Клiнiко-експериментальнi результати застосування

амнiотичноi оболонки та крiолiофiлiзованоТ рогiвки свинi в якостi матерiалу

для кератопластики llМедицина сьогоднi i завтра - 2011. - J\Ъ1-2. -С.50-52

21. Волкович Т.К., Королькова Н.К., Хорошенькая Н.В. Бактериальный

кератит : этиология, патогенез. // Вестник ВГМУ, 2011.- том 10, NЬ3.- С.5-10.

22. Ситник Г.В. Современные подходы к лечению язв роговицы ll
Медицинский журнал ,20|1.- J\Ъ4. - С.100-104

23. Rachwalik D., Pleyer U., Bakterielle Keratitis // Klin.Monatsbl.Augenheikd.

20|5;2З2:738-744l

24. Chong ЕМ, Dana MR. Graft failure IV. Immunologic mechanisms of

comeal transplant rеj ection. l l Iпt Ophthalmo l. 2 0 0 8 ;2 8 :209 --222.

25. Smolin G., Thoft R. The Comea. lДhird ed. - Boston-New Yоrk-Тоrопtо,

Little Brown, |994. - Р.689.

Ел е кmр о нн i лп е d uчн i б iбл io mе кu кБуковинський держав н и й м едич н и й

унiверситет>
1 . htф s : //meduniver. comМedical/ophtalmolo gia/

2. Vaughan & Asbury's General Ophthalmology, 19е

Paul Riordan-Eva, James J. Augsburger
https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid:2 l 86


