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Заступник директора з науковоi роботи, завiдувач лабораторii

мiчних та електронно-мiкроскопiчних дослiджень д.мед.н., проф.

Мета Забезпечити пiдготовку висококвалiфiкованиханих фахiвцiв в галузi

проблеми офтальмологii,медицини, здатних розв'язувати комплекснi

проводити оригiна-гlьнi самостiйнi HaykoBi дослiдженIIя та здiйснювати науково-
педагогiчну дiяльнiсть, оволодiння теоретичними знаннями до освоення,
системного аналiзу i критичного осмислення нових знань в предметнiй та мiж
предметних гаJIузях.

ЗаВДаННЯ ЗДаТНiСТЬ ДО НаУково-професiйного самовдоскон€шення, розвитку

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

лабораторii патологоанатомiчних та електронно-мiкроскопiчних

патологоанато

BiT В.В.

(пiдпис)

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€rлiзацii. .Щотримання
лiкарськот етики' бiоетики та академiчноi доброчесностi. Здатнiсть до
впровадженнrI нових знань (наукових даних) в науку, ocBiry та iншi сектори
суспiльства. Здатнiсть розумiтися в характеристиках та стандартах медичних
технологiй, що застосовуються в офта_гrьмологii. Формулювати HayKoBi
гiпотези, мету i завдання наукового дослiдження. Здатнiсть обирати методи
та кiнцевi точки дослiдження вiдповiдно до цiлей та завдань наукового
проекту.

У результатi вивчення навч€UIьноi дисциплiни здобувач повинен

знати: cyracHi методи дослiдження, будову зоровоi системи людини та основи
патологiчноi aHaToMiT;

умiти: . iнтерпретувати та аналiзувати iнформацiю з використанням HoBiTHix
iнформацiйних технологiй, результати рiзних методiв дослiджень, проводити
мiкроскопiчне дослiдження

Перелiк компетентностей :

Iнтегральна компетентнiсть. Здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми в
га-гlузi професiйноi медичноi дiяльностi, проводити оригiнальне наукове

дослiдженнЯ та здiйснюватИ дослiднИцько-iннОвацiйнУ дiяльнiсть в галузi
oxopoHi. здоров'я на ocнoBi глибокого переосмислення нzUIвних та створення
нових цlлlсних теоретичних або практичних знань та/або професiйноi практики

загальнi компетентностi

l. Здатнiсть до науково-професiйного самовдоскон€LIIення, розвитку
iндивiдуаrrьних здiбностей: мотивацiйно-цiннiсних, когнiтивних та творчих.
2, Здатнiсть до освоення, системного аналiзу i критичного осмислення нових
знань в предметнiй та мiжпредметних г€lлузях.



Спецiальнi (фаховi) компетентностi

1. Здатнiсть знаходити i аналiзувати необхiдну iнформацiю для вирiшеннrI

завдань, якi важко формалiзуються, та прийняття рiшень в галузi офтальмологii.

2. Щотримання лiкарськот етики, бiоетики та академiчноi доброчесностi.

з. Здатнiсть розумiтися в характеристиках та стандартах медичних технологiй,

що застосовуються в офтальмологiТ.
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у тому числi

лекц1l практичнi (ceMiHapcbKi)

90 58 24 34 32

<<Будова зоровоi системи людини та основи патологiчноi анатомЬ
Nь Найменування теми кiлькiсть

годин

1 Булова очного яблука 2

2 Будова придаткiв очного ябlryка 2

J Будова очницi 2

4 Очне яблуко та мозок (зоровий шлях) 2

5 Запа-пьна патологiя органа зору 2



6 вроджена та успадкована патологiя органа зору 2

7 .щистрофiчна патологiя ока, його придаткiв та
орбiти

2

8 Посттравматична патологiя органа зору 2

9 Патоморфологiчнi змiни органу зору при дiабетi 2

10 морфологiчнi змiни очного яблука при первиннiй
та вториннiй глаукомi

2

11 Пухлинна патологiя очного яблука та його
придаткiв

2

|2 Пухлинна патологiя орбiти 2

ль Найменування теми кiлькiсть
годин

1 Будова очного яблука 2

2. Будова придаткiв очного яблука 2

aJ. Будова очницi 2

4. вроджена, запальна та дистрофiчна патологiя органа
зорУ

2

5. Внутрiшньоочнi пушини 2

6. Пухлини придаткiв ока та орбiти 2

ТЕМИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

тЕми прАктиtIних зАнять
Найменування теми кiлькiсть

годин

1 Особливостi пiдготовки очного яблука до
мiкроскопiчного дослiдження

2

2. Будова очного яблука 2



a
J. Будова придаткiв очного яблука

ьудова очниц1

2

4.
2

5. Uчне яОлуко та мозок (зоровий шлях) 2

6.
2

7. 2

8. листрофlчна та посттравматична патологiя ока, його
придаткiв так орбiти

2

9. llатоморфологtчнi змiни органа зору при дiабетi та
глаукомi

2

l0. 2

l1 l lухJIинна патологiя орбiти 2

Аспiрантам заочноi (дистанцiйноi) форми навчання для виконаннrI ocBiTHbo-

науковоi програми та навч€tльного плану буд. проводитись лекцiйно- залiкова
сесiя загальним TepMiHoM 15 календарних днiв У 3-мУ ceMecTpi i зарахування
вiдповiдних кредитiв СКТС, здобутих поза аспiрантурою.

лекцiя - логiчно завершений, науково обцрунтований i систематизований
виклад навчЕLпьного, наукового матерiалу. Лекцiя, як правило, е елементом
курсу лекцiй, який охоплюе основний теоретичний матерiал окремоi або
кiлькох тем навчальноТ дисциплiни.

навчальноi дисциплiни

застосування, шляхом

сформульованих завдань.

та формуе вмiння i навички ik
iндивiдуального виконання здобувачем

практичного

вiдповiдно

заняття, на якому науково-

з попередньо визначених
проблем, до яких здобувач вищоТ освiти готуIоться зазд€шегiдь вiдповiдно до



плану семiнарських занять. На ceMiHapcbкoMy заняттi науково-педагогiчний

працiвнИк оцiнЮе виступи i активнiсть здобувача вищоТ освiти у дискусiТ,

умiння формулювати й вiдстоювати свою позицiю тощо.

самостiйна робота здобувача передбачае опрацювання навч€шьного

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

Обладнання: Електронний мiкроскоп шм 100-01 (YKpaiHa, 2008)

Термостат ТС-80-М-2

MiKpoToM МБI-2

MiKpoToM МБI-15

MiKpoToM люмiнесцентний

MiKpoToM Labove

Мiкроскоп Jenamed 2

LKB Ultratome

Розклад навчЕuIьного процесу аспiрантiв

обов'язковими та вибiрковими дисциплiнами та дати
Формуеться в органiзацiйно-методичному вiддiлi, затверджуеться директором

установи, видаеться аспiранту (iндивiду€lльна освiтня траекторiя) та

викJIадачам на початку навчаJIьного року.

результати складання диф. залiку оцiнюються за нацiонаrrьною шкaлою:

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

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

невiд'смною частиною iндивiдуа_гlьного плану.

Сума балiв Оцiнка

ECTS

Оцiнка за

нацiональною
шк€rлою

90-100 А Вiдмiнно

визначае графiк за

пiдсумкового контролю.



82-89 в ,,Щобре

74-8l с

64-7з D Задовiльно

60-63 Е

35-59 Fх Незадовiльно

|-з4 F

Методичне забезпечення. РекомендоваIIа лiтераryра. Iнформацiйнi

ресурси
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