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1. Загальна інформація про викладача  

1.  Викладач: зав. кафедри, професор, д.мед.н. Завгородня Н.Г.  

e-mail: nataliyamail1@gmail.com 

2. Викладач: доцент, д.мед.н. Цибульська Таміла Євгенівна 

e-mail: tamila.eye@gmail.com 

3. Викладач: доцент, к.мед.н. Саржевська Людмила Едуардівна 

e-mail: sargevsky@gmail.com 

4. Викладач: доцент, к.мед.н. Безуглий Борис Степанович 

e-mail: Oculus1208@gmail.com 

5. Викладач: доцент, к.мед.н. Безуглий Максим Борисович 

e-mail: mbezugly@ukr.net 

6. Викладач: доцент, к.мед.н. Івахненко Олена Міхайлівна 

e-mail: ivelena.md@ukr.net 

7. Викладач: доцент, к.мед.н. Поплавська Ірина Олександрівна 

e-mail: ipoplavska@i.ua 

8. Викладач: асистент, к.мед. н. Костровська Катерина Олегівна 

e-mail : k.kostrovska@gmail.com 

9. Викладач: асистент, к.мед. н. Михальчик Сергій Валерійович 

       e-mail ;mykhalchyk@gmail.com 

10.  Викладач: асистент, к.мед. н. Безденежна Ольга Олександрівна 

        e-mail :ol-bez@ukr.net 

11. Викладач: асистент, к.мед. н. Саржевський Андрій Сергійович 

e-mail: andreysargev@gmail.com 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

Назва дисципліни: «Офтальмологія» 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (лекцій – 10, 

практичних занять – 32, СРС –  48) 3 кредитів ЄКТС. 
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3.Семестр: Вивчення здійснюється протягом 7-го або 8-го семестру на 4 курсі 

навчання, кафедра офтальмології Запорізького державного медичного 

університету. 

 

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

Пререквізити: анатомія, фізіологія, гістологія, мікробіологія, вірусологія та 

імунологія, патофізіологія, патоморфологія, рентгенологія, фармакологія, 

пропедевтика внутрішньої медицини, пропедевтика педіатрії, радіологія, 

гігієна та екологія, внутрішня медицина, хірургія, неврологія, інфекційні 

хвороби, епідеміологія, педіатрія, очні хвороби, дитячі інфекції, онкологія. 

 
 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «офтальмологія» –  є 

формування у майбутніх лікарів знань та умінь щодо діагностики, лікування та 

профілактики захворювань органу зору. Кінцеві цілі встановлюються на основі 

ОПП, підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю і є 

основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформований 

через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до 

кожного модулю або змістового модулю сформовані конкретні цілі у вигляді 

певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої 

мети вивчення дисципліни. Кінцеві цілі розташовані на початку програми й 

передують її змісту, конкретні цілі передують змісту відповідного  модулю. 

 

Компетентності та результати навчання  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

інтегральні методику дослідження та уміти оцінити результати: 

1. огляд i виворiт повiк 

2. дослiдження рогiвки методом бiчного освiтлення 

3. обстеження чутливості рогiвки 
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4. визначення чутливості вiйкового тiла 

5. визначення внутрiшньоочного тиску (пальпаторно) 

6. дослiдження кришталика у прохiдному свiтлi 

7.  визначення кута косоокостi за Гiршбергом 

загальні:  

1.   визначати гостроту зору, рефракцію суб'єктивним методом 

2.   визначати кольоровiдчуття за допомогою полiхроматичних таблиць 

Рабкiна 

3.   визначати поле зору контрольним методом та за допомогою дугового 

периметру 

4.   визначати темнову адаптацiю орiентовним методом 

спеціальні(фахові,предметні):   надати невiдкладну допомогу: 

1. при гострому iридоциклiтi 

2. при гострому кон'юнктивiтi 

3. при сторонньому тiлi кон'юнктиви, рогівки 

4. при гострому нападі  глаукоми 

5. при проникаючому пораненнi ока 

6. при хiмiчному та термiчному опiках ока 

7.   при гострій втраті зору (ішемічна оптикопатія, оклюзія цетральної 

артерії та вени сітківки) 

8.Сучасні методи лікування вікової макулярної дегенерації 

(інтравітреальні ін’єкції анти - VEGF) 

9. Розвиток рефракційної хірургії 

10. Нові методи діагностики в офтальмології 

11. Критерії встановлення групи інвалідності 

12. Сучасний стан реконструктивних операцій 
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Матриця  компетентностей 

Загальні Компетентності, які подані нижче, є оглядовими та найбільш 

характерними для даної програми. 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

7. Здатність працювати в команді. 

8. Навички міжособистісної взаємодії. 

9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово;  

10. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

11. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

14. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Фахові Студенти при завершенні циклу офтальмологія мають 

демонструвати наступне: 

1.  Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта. 

2. Здатність до визначення необхідного переліку 

лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх 

результатів.  

3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного 

діагнозу захворювання. 

4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та 

відпочинку при лікуванні захворювань  

5. Здатність до визначення принципів та характеру лікування 

захворювань. 

6. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

7. Здатність до визначення тактики надання екстреної 

медичної допомоги. 

8. Навички надання екстреної медичної допомоги 

9. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів 

10. Навички виконання медичних маніпуляцій. 

11.   Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та 

профілактичних заходів. 

12. Здатність до планування і проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб. 

13. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що 

підлягають диспансерному нагляду. 

14. Здатність до проведення експертизи працездатності.  

15. Здатність до ведення медичної документації. 

16. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-

статистичних досліджень здоров’я населення; обробки 

державної, соціальної, економічної та медичної інформації;  

17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього 
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середовища, соціально-економічних  та біологічних 

детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції. 

 

 
Програмні результати навчання 

Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти придбати сучасні 

знання 

Вміти проводити аналіз професійної інформації, приймати обґрунтовані рішення, набувати 

сучасні знання 

Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності. 

Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. 

Вміти застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) 

життя та діяльності. 

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної командної роботи 

Вміти обирати способи та стратегії спілкування для міжособистісної взаємодії 

Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при підготовці документів 

державну мову. 

Використовувати іноземну мову у професійній діяльності 

Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній галузі, що 

потребує оновлення та інтеграції знань 

Вміти визначити мету та завдання, бути наполегливим та сумлінним при виконання обов’язків 

Формувати свою громадянську свідомість, вміти діяти відповідно до неї 

Нести відповідальність щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в 

рамках своєї компетенції 

Вміти застосовувати етичні та деонтологічні норми і принципи у професійній діяльності 

Вміти провести бесіду з пацієнтом (у т.ч з дитиною), на підставі алгоритмів та стандартів, 

використовуючи стандартні методики провести обстеження пацієнта.  

Вміти аналізувати результати лабораторних та інструментальних досліджень та на їх підставі 

оцінити інформацію щодо діагнозу хворого 

Вміти проводити обстеження хворого; вміти приймати обґрунтоване рішення щодо виділення 

провідного клінічного симптому або синдрому; вміти поставити попередній та клінічний 

діагноз захворювання; призначити лабораторне та інструментальне обстеження хворого 

шляхом застосування стандартних методик 

Вміти визначати, на підставі попереднього та клінічного діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання 

Вміти визначати принципи та характер лікування захворювання 

Вміти визначити невідкладні стани; принципи та тактику надання екстреної медичної 

допомоги; провести організаційні та діагностичні заходи спрямовані на рятування та 

збереження життя людини. 

Вміти надавати екстрену медичну допомогу при невідкладному стані 

Вміти організувати та виконувати медичні заходи під час розгортання етапів медичної 

евакуації в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. у польових умовах 

Вміти виконувати медичні маніпуляції, нести відповідальність за якість виконання медичних 

маніпуляцій 

Вміти оцінити стан здоров’я пацієнтів та закріпленого населення; організувати 

диспансеризацію осіб, які підлягають диспансерному нагляду; визначати характер харчування 

дітей першого року життя 

Вміти в  змодельованої  клініко-організаційної ситуації на підставі даних про захворювання, 

його перебіг та особливості професійної діяльності людини   визначити наявність та 

вираженість  обмежень життєдіяльності,  вид,   ступінь та тривалість непрацездатності. Вміти 
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оформляти  відповідні документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність 

Вміти визначати джерело та місце знаходження потрібної інформації в залежності від її типу;  

Вміти оброблять інформацію та проводити аналіз отриманої інформації 

Володіти  стандартними методиками описових, аналітичних епідеміологічних та медико-

статистичних  досліджень. 

Вміти оцінювати в динаміці та при співставленні з середньостатистичними даними  показники 

захворюваності, у тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, інвалідності, 

смертності, інтегральні показники здоров’я;  

Володіти  методикою проведення скринінгу  щодо виявлення важливих неінфекційних 

захворювань. 

Вміти розраховувати та оцінювати показники індивідуального та популяційного ризику 

виникнення та перебігу захворювань 

Володіти методикою формування груп ризику 

Вміти визначати джерело знаходження потрібної інформації в залежності від її типу; уміння 

проводити статистичну обробку матеріалу та аналіз отриманої інформації 

Вміти оцінити стан здоров’я населення, стан навколишнього середовища та негативні фактори 

впливу на здоров’я. 

Володіти методами статистичного та лабораторного аналізу стану здоров’я різних груп 

населення. 

Вміти формувати профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом 

навколишнього середовища та станом здоров’я певних контингентів населення 

Вміти розраховувати показники здоров’я населення. 

Вміти оцінювати зв’язок та вплив  соціально-економічних та біологічних чинників  на здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяції  здоров’я. 

Вміти планувати профілактичні заходи для попередження   негативного впливу соціально-

економічних  факторів  на здоров’я населення та його окремих груп 

Вміти в  змодельованої  клініко-організаційної ситуації на підставі даних про захворювання, 

його перебіг та особливості професійної діяльності людини   визначити наявність та 

вираженість  обмежень життєдіяльності,  вид,   ступінь та тривалість непрацездатності. Вміти 

оформляти  відповідні документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність 

Вміти визначати джерело та місце знаходження потрібної інформації в залежності від її типу;  

Вміти оброблять інформацію та проводити аналіз отриманої інформації 

Володіти  стандартними методиками описових, аналітичних епідеміологічних та медико-

статистичних  досліджень. 

Вміти оцінювати в динаміці та при співставленні з середньостатистичними даними  показники 

захворюваності, у тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, інвалідності, 

смертності, інтегральні показники здоров’я;  

Володіти  методикою проведення скринінгу  щодо виявлення важливих неінфекційних 

захворювань. 

Вміти розраховувати та оцінювати показники індивідуального та популяційного ризику 

виникнення та перебігу захворювань 

Володіти методикою формування груп ризику 

Вміти визначати джерело знаходження потрібної інформації в залежності від її типу; уміння 

проводити статистичну обробку матеріалу та аналіз отриманої інформації 

Вміти оцінити стан здоров’я населення, стан навколишнього середовища та негативні фактори 

впливу на здоров’я. 

Володіти методами статистичного та лабораторного аналізу стану здоров’я різних груп 

населення. 

Вміти формувати профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом 

навколишнього середовища та станом здоров’я певних контингентів населення 

Вміти розраховувати показники здоров’я населення. 

Вміти оцінювати зв’язок та вплив  соціально-економічних та біологічних чинників  на здоров’я 
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індивідуума, сім’ї, популяції  здоров’я. 

Вміти планувати профілактичні заходи для попередження   негативного впливу соціально-

економічних  факторів  на здоров’я населення та його окремих груп 

Вміти розраховувати основні показники діяльності лікаря,   підрозділу, закладу охорони 

здоров’я  та оцінювати їх в динаміці. 

Вміти виявляти дефекти діяльності та  причин їх формування. 

Вміти: 

• вибирати відповідний уніфікований клінічний протокол щодо надання медичної 

допомоги,  

• розробити загальну схему локального протоколу надання медичної допомоги; 

• розраховувати показники структури, процесу та результатів діяльності; 

• визначати  фактори, що перешкоджають підвищенню якості та безпеки медичної 

допомоги. 

Вміти проводити оцінку собівартості медичної послуги, обирати  раціональну форму 

організації надання медичних послуг. 

Вміти обґрунтувати вибір  методу економічного аналізу для порівняння альтернативних 

медичних втручань 

Вміти організувати власну роботу, роботу в команді з молодшим медичним персоналом або в 

міждисциплінарній команді; координувати діяльність з іншими фахівцями підрозділу, закладу 

охорони здоров’я; визначати  раціональний медичний маршрут пацієнта за структурними 

підрозділами закладу або різними закладами охорони здоров'я, які залучені до надання 

медичної допомоги. 

Вміти обирати інструменти просування медичних послуг на ринку на підставі аналізу потреб 

та попиту населення 

 

 Очікувані результати компетентності 

Використання етико-деонтологічних принципів охорони зору людей різного 

віку та статі, аналіз особливостей органу зору, інтерпретація механізмів 

розвитку патологічних процесів органу зору. Визначення етіологічних і 

патогенетичних  факторів розвитку основних захворювань органу зору. 

Вміння установити попередній діагноз найбільш поширених очних 

захворювань і пошкоджень. Визначення тактики ведення хворих з очними 

захворюваннями. Діагностування невідкладних станів в офтальмології і 

надання невідкладної медичної допомоги. Планування  профілактичних 

заходів щодо запобігання виникнення епідемічних спалахів очних хвороб, 

пошкоджень органу зору, розвитку сліпоти. 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: Метою викладання навчальної 

дисципліни «Офтальмологія» є оволодіння студентами методами діагностики, 

лікування та профілактики найбільш розповсюджених очних хвороб. 
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5.3 Завдання вивчення дисципліни: Основними завданнями вивчення 

дисципліни «офтальмологія» є: 

1. Використання етико-деонтологічних принципів охорони зору людей різного 

віку та статі, аналіз особливостей органу зору, інтерпретація механізмів 

розвитку патологічних процесів органу зору.  

2. Визначення етіологічних і патогенетичних  факторів розвитку основних 

захворювань органу зору. 

3. Вміння установити попередній діагноз найбільш поширених очних 

захворювань і пошкоджень. 

4. Визначення тактики ведення хворих з очними захворюваннями. 

5. Діагностування невідкладних станів в офтальмології і надання невідкладної 

медичної допомоги. 

6. Планування  профілактичних заходів щодо запобігання виникнення 

епідемічних спалахів очних хвороб, пошкоджень органу зору, розвитку 

сліпоти. 
 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни:  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _90_години (лекцій – 10, 

аудиторних – 34, самостійної роботи – 46) _3_ кредитів ЄКТС. Програма 

навчальної дисципліни складається  з _3_ модулів та _8_ змістових модулів 

 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Анатомо-функціональні особливості органу зору. 

Захворювання додаткового апарату ока. 

 

Тема 1. Введення в офтальмологію, анатомія, методи дослідження  органу 

зору.    
  

Тема 2. Функціональні особливості органу зору. Рефракція та акомодація. 

 

Змістовий модуль 2. Запальні  та дистрофічні захворювання органу зору. 

 

Тема 1. Патологія повік, слізних органів, орбіти. Косоокість. Курація. . 

Захворювання кон’юнктиви, рогівки. Діагностика, лікування. Курація. 

 

Тема 2. Захворювання судинної оболонки. Діагностика, лікування. Курація. 

 

Тема 3. Катаракта. Дистрофії сітківки. Вікова макулярна дегенерація. Курація. 

 

Тема 4. Глаукома. Курація. 

 

Змістовий модуль 3. Пошкодження органу зору. Невідкладні стани в 

офтальмології. Бойова травма. 
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Тема 1. Пошкодження органу зору. Бойова травма. Курація. Захист історії 

хвороби. 

 

Тема 2. Раптова втрата зору. Невідкладні стани в офтальмології. Курація. 

Підсумковий модульний контроль. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього л п с.р. 

1 2 3 4 5 
Анатомо-функціональні особливості органу 

зору. Захворювання додаткового апарату ока. 

25 3 7 14 

Запальні  та дистрофічні захворювання 

органу зору. 

 

43 5 15 24 

Пошкодження органу зору. Бойова травма. 

Невідкладні стани в офтальмології. 

20 2 8 10 

Підсумковий контроль засвоєння модуля   2  

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Анатомо-функціональні особливості органу зору. 

Тема 1. Введення в офтальмологію, анатомія, 

методи дослідження  органу зору.      

12 1 4 7 

Тема 2. Функціональні особливості органу 

зору. Рефракція та акомодація. 

13 2 3 7 

Разом за змістовим модулем 1 25 3 7 14 

Змістовий модуль 2. Запальні  та дистрофічні захворювання органу зору. 

Тема 1. Патологія повік, кон’юнктиви, 

рогівки, слізних органів, орбіти. Косоокість.  

11 1,5 4 6 

Тема 2. Захворювання судинної оболонки. 

Діагностика, лікування. 

10,5 1 3 6 

Тема 3. Катаракта, дистрофії сітківки.  Вікова 

макулярна дегенерація. Діагностика, 

лікування.  

10,5 1 4 6 

Тема 4. Глаукома. Курація. 11 1,5 4 6 

Разом за змістовим модулем 2 43 5 15 24 

Змістовий модуль 3.Пошкодження органу зору. Бойова травма. Невідкладні стани в 

офтальмології. 

Тема 1. Пошкодження органу зору. Бойова 

травма. Курація. Захист історії хвороби. 

10 1 4 5 

Тема 2. Раптова втрата зору. Невідкладні 

стани в офтальмології. Курація. Підсумковий 

модульний контроль. 

10 1 4 5 

Разом за змістовим модулем 3 20 2 8 10 

Підсумковий контроль засвоєння модуля   2  

Усього годин  90 10 32 48 
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Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Анатомія та фізіологія  органу зору. Рефракція. 2 

2.  Патологія повік кон’юнктиви слізних органів.  2 

3.  Зміни органу зору при загальних захворюваннях. 

Невідкладні стани. 

2 

4.  Катаракта. Сучасні методики лікування. Рогівка. Судинна 

патологія. 

2 

5.  Глаукома. Клініка. Діагностика. Лікування 2 

 Разом 10 

5.Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Введення в офтальмологію, анатомія, методи 

дослідження  органу зору. 

4 

2.  Функціональні особливості органу зору. Рефракція та 

акомодація. 

4 

3.  Патологія повік, кон’юнктиви, слізних органів, орбіти. 

Косоокість. Курація. 

4 

4.  Захворювання рогівки, судинної оболонки. Діагностика, 

лікування. Курація. 

4 

5.  Катаракта. Дистрофії сітківки. Вікова макулярна 

дегенерація. Курація. 

4 

6.  Глаукома. Курація. 4 

7.  Пошкодження органу зору. Бойова травма. Курація. 

Захист історії хвороби. 

4 

8.  Раптова втрата зору. Невідкладні стани в офтальмології. 

Курація. Підсумковий модульний контроль. 

4 

 Разом 32 

 Теми практичних занять Тематичний план практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.   Введення в офтальмологію, анатомія, методи дослідження  

органу зору.      

4 

2.  Функціональні особливості органу зору. Рефракція та 

акомодація 

4 

3.  Патологія повік, сльозних органів, кон’юнктиви. 4 

4.  Захворювання рогівки, орбіти, судинної оболонки. Зв’язок 

запальних захворювань очного яблука з стоматологічною 

4 
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патологією.  

5.  Поступове зниження зору. Катаракта. Дистрофії сітківки. 

Вікова макулярна дегенерація. Косоокість. 

4 

6.   Глаукома. Курація. 4 

7.   Раптова втрата зору. Невідкладні стани в офтальмології. 

Зміни органу зору при загальних захворюваннях.  

4 

8.  Пошкодження органу зору та додаткового апарата ока. . 

Бойова травма. Невідкладна допомога. Профілактика, 

диспансеризація. 

4 

 Разом 24 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Модуль 1 Ретинопатія недоношених. Сучасні підходи до 

лікування та діагностики, профілактики відшарувань сітківки. 

12 

 

2 Модуль 2. Методи нейпротекції при глаукомі, дистрофія сітківки 

та зорового нерву. Нові методи діагностики в офтальмології.    

12 

3 Модуль 3. Сучасний  стан реконструктивних  операцій. 

Ендоскопічна дакріоцисториностомія. 

12 

4 Модуль 4. Сучані підходи до anti-VEGF терапії 12 

 Разом: 48 

 

7. Список основної та додаткової літератури 

7.1 Основна література 1. Офтальмология : утв. МОН, молодежи и спорта 

Украины как учеб. для студ. высш. мед. учеб. заведений IV уровня акредитации. 

Допущено МЗ Украины / Г. Д. Жабоедов [и др.] ; под ред.: Г. Д. Жабоедова, Р. Л. 

Скрипник. - К. : ВСИ Медицина, 2011. - 448 с. 

2. Офтальмологія : затв. МОН, молоді та спорту України як підруч. для студ. вищ. 

мед. навч. закладів IV рівня акредитації. Допущено МОЗ України / Г. Д. Жабоєдов 

[та ін.] ; за ред.: Г. Д. Жабоєдова, Р. Л. Скрипник. - К. : ВСВ Медицина, 2011. - 424 

с. 

3. Жабоєдов Г. Д. Офтальмологія  : практикум затв. МОН, молоді та спорту 

України навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації. 

Допущено МОЗ України / Г. Д. Жабоєдов, В. В. Кірєєв. - К. : ВСВ Медицина, 2013. 

- 280 с. 

4. Khurana A. K. Review of Ophthalmology : quick text review & MCQs / A.K. 

Khurana, Aruj K. Khurana, B. Khurana. - 6th ed. - India : Jaypee Brothers Medical 

Publishers (Verlag), 2015. - 190 p.  

5. Khurana, A. K. Comprehensive Ophthalmology [Текст] / A. K. Khurana, Aruj K. 

Khurana, B. Khurana. - 6th ed. - New Delhi : Jaypee Brothers, 2015. - 634 p.  
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6. Завгородня Н.Г. Лекції з офтальмології.  

 

Допоміжна  

1. Якименко С. А. Діагностика, лікування та профілактика 

офтальмогіпертензії і вторинної глаукоми при опіках очей та їх наслідках 

[Текст] : метод. рек. / С. А. Якименко, П. О. Костенко ; МОЗ України, Нац. 

Акад. мед. наук України, Укр. центр мед. інформації та пат.-ліценз. роботи. - 

К. : [б. в.], 2015.  

2. Професійні фактори ризику та профілактика розвитку очних 

захворювань судинно-ендокринного генезу [Текст] : метод. рек. / Ін-т 

медицини праці НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-

ліценз. роботи МОЗ України ; уклад.: A. B. Басанець, H. M. Веселовська, В. Г. 

Мартиросова. - К. : [б. в.], 2013. - 23 c. 

3. Оптимізація хірургічного лікування хворих з нестабільністю 

зв'язково-капсульного апарату кришталика [Текст] : метод. рек. / МОЗ 

України, Укр. центр мед. інформації та пат.-ліценз. роботи ; уклад.: Н. Г. 

Завгородня, О. А. Ісакова, А. С. Саржевський. - К. : [б. в.], 2014. - 20 с.  

4. Модифікований спосіб лікування амбліопії у дітей [Текст] : метод. рек. / 

Запоріз. держ. мед. ун-т, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. 

роботи ; уклад.: Н. Г. Завгородня, Т. Є. Цибульська, Л. Е. Саржевська. - К. : [б. 

в.], 2014. - 14 с.  

5. Basic and Clinical Science Course. Section 1 : Update on General Medicine / 

ed. E. P. Purdy. - Canada : American Academy of Ophthalmology, 2012. - 408 p.  

6. Basic and Clinical Science Course. Section 2 : Fundamentals and Principles 

of Ophthalmology / ed. K. V. Chalam. - Canada : American Academy of 

Ophthalmology, 2012. - 455 p.  

7. Basic and Clinical Science Course. Section 3 : Clinical Optics / ed. N. H. 

Atebara. - Canada : American Academy of Ophthalmology, 2012. - 376 p.  

8. Basic and Clinical Science Course. Section 4 : Ophthalmic Pathology and 

Intraocular Tumors / ed. R. H. Rosa Jr. - Canada : American Academy of 

Ophthalmology, 2012. - 402 p.   

9. Basic and Clinical Science. Section 5 : Neuro-Ophthalmology / ed. L. B. 

Kline. - Canada : American Academy of Ophthalmology, 2012. - 422 p.  

10. Basic and Clinical Science Course. Section 6 : Pediatric Ophthalmology 

and Strabismus / ed. E. L. Raab. - Canada : American Academy of Ophthalmology, 

2012. - 483 p.  

11. Basic and Clinical Science Course. Section 7 : Orbit, Eyelids, and Lacrimal 

System / ed. J. B. Holds. - Canada : American Academy of Ophthalmology, 2012. - 

322 p.  

12. Basic and Clinical Science Course. Section 8 : External Disease and Cornea 

/ ed. J. J. Reidy. - Canada : American Academy of Ophthalmology, 2012. - 512 p. 

13. Basic and Clinical Science Course. Section 9 : Intraocular Inflammation 

and Uvetis / ed. R. S. Moorthy. - Canada : American Academy of Ophthalmology, 

2012. - 372 p.  
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14. Basic and Clinical Science Course. Section 10 : Glaucoma / ed. G. A. 

Cioffi. - Canada : American Academy of Ophthalmology, 2012. - 254 p.   

15. Basic and Clinical Science Course. Section 11 : Lens and Cataract / ed. J. 

C. Bobrow. - Canada : American Academy of Ophthalmology, 2012. - 258 p.  

16. Basic and Clinical Science Course. Section 12 : Retina and Vitreous / ed. H. 

D. Schubert. - Canada : American Academy of Ophthalmology, 2012. - 425 p.  

17. Basic and Clinical Science Course. Section 13 : Refractive Surgery / ed. C. 

J. Rapuano. - Canada : American Academy of Ophthalmology, 2012. - 260 p. 

 

16. Інформаційні ресурси 

1. www.msvitu.com 

2. Інформаційні ресурси бібліотеки ЗДМУ. 

http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=Z

SMUL&P21DBN=ZSMUL 

3. www.doc.zsmu.edu.ua  

4. www.nbuv.gov.ua/e-resources/ 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

 8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий  

 

8.2. Форми контролю 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному 

занятті відповідно конкретним цілям теми і включає стандартизовані форми 

контролю теоретичної підготовки та контроль професійних умінь. Поточний 

контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне та письмове 

експрес – опитування, тестовий контроль з використанням тестових завдань 

формату А), оцінювання основного етапу практичного заняття (контроль 

професійних умінь під час курації хворих, вирішення типових ситуаційних 

задач), оцінювання кінцевого рівня знань на занятті (вирішення ситуаційних 

задач III рівня, інтерпретація результатів лабораторних та інших методів 

обстеження хворого). 

                        Підсумковий модульний контроль здійснюється по 

завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті 

з модуля. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, 

http://www.msvitu.com/
http://www.doc.zsmu.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/
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які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни 

аудиторні заняття, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу 

за мінімальну. Студенти, які не виконали завдання «написання історії 

хвороби», або отримали за неї «2» за традиційною шкалою, не допускаються 

до підсумкового модульного контролю навіть за умови відсутності 

пропусків аудиторних занять незалежно від кількості набраних в продовж 

модуля балів. 

 

9. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

 


