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1. Загальна інформація
Назва дисципліни О ф тальм ологія
Викладач (-і) Міщук А.О.
Контактний телефон викладача +38(063)075- 06-84
E-mail викладача anutamischuk@gmail.com
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 45 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

an utam і schuk@gm аі 1. com

Консультації Протягом семестрів згідно графіку
2. Анотація дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: офтальмологія -  галузь медичних 
знань, наука про орган зору, захворювання органа зору та його придатків, методи 
діагностики, лікування патології ока.

М іждисциплінарні зв’язки: дисципліна «офтальмологія» має міждисциплінарні 
зв’язки з дисциплінами:

-медичної і біологічної фізики: трактувати загальні фізичні та біофізичні
закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини; пояснювати основи 
діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються в медичній 
апаратурі;

-анатомії людини: визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем 
людини; інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму 
людини;

-гістології, цитології, ембріології: трактувати мікроскопічну будову різних органів 
людини, в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації;

-фізіології: аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності 
людини; пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму та 
органу зору;

-мікробіології, вірусології та імунології: інтерпретувати біологічні властивості 
патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та закономірностей їх взаємодії з 
макроорганізмом, з популяцією людини і зовнішнім середовищем; трактувати основні 
механізми формування імунної відповіді організму людини.

Офтальмологія - клінічна дисципліна, яка вивчає анатомію, фізіологія та 
патологію органа зору та допоміжного апарату ока. Важ ливість та необхідність її 
викладання на завершальному етапі підготовки лякаря обумовлена тим, що захворювання 
органа зору стоять на одному з перших місць серед хворіб людини і становлять близько 
20% всіх звертань до медичних установ. Очні захворювання призводять до ранньої 
інвалідності або до обмеження у  виборі професії, тому молена з впевненістю сказати, що
офтальмолог мож е бути серед перших лікарів в охороні здоров ’я.________________ _________

________________________ 3. Мета та завдання навчальної дисципліни________________________
Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння етико-деонтологічними основами 
охорони зору людей різного віку. На основі вивчення 
вікової анатомії, фізіології органу зору, етіології, патогенезу захворювань, класифікацій, 
особливостей клінічної картини, опанування студентами необхідних знань та вмінь, дій, 
цільових завдань, навичок, які відповідають кінцевим цілям вивчення навчальної
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дисципліни відповідно до ОПП.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Офтальмологія” є закладення 
теоретичних основ офтальмології як науки (термінологія, методи дослідження, загальні 
клінічні симптоми основних захворювань ока, принципи діагностики та лікування, 
профілактики захворюваності) та відпрацювання практичних навичок з дослідження, з 
методів надання невідкладної допомоги.

4. Результати навчання (компетентності)
В результаті вивчення дисципліни «Офтальмологія» студенти повинні:

ЗНАТИ:
■ загальні питання організації офтальмологічної допомоги;
■ причини розвитку патологічних процесів;
■ особливості клінічної симптоматики основних захворювань орган зору;
■ тактику невідкладної допомоги та сучасні принципи лікування хворих, з різною 

патологією.

УМІТИ:
9 поставити попередній діагноз поширених очних захворювань та пошкоджень;
в надати першу лікарську допомогу;
■ прийняти рішення щодо наступної лікарської допомоги;
■ висвітлити зв’язок патологічного процесу в організмі хворого із захворюванням 
зору, і визначити і надати лікарські пропозиції;

ПЕРЕЛІК ОБОВ 'ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
• уміти виконати типові маніпуляції: промивання конюнктивальної 

порожнини,закапування лікувальних крапель та мазей в конюнктивальний 
мішок, накладання бінокулярної та монокулярної пов'язки, мати уявлення про 
методику проведення дакріоцисториностомії.

• провести такі маніпуляції: взяття мазків з конюнкивальної порожнини, 
зрошування та інсталяція крапель в конюнктивальний мішок.

® уміти виконати масаж повік .
_________ • засвоїти навички проведення субконюнктивальних інєкцій____________

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 45
Лекції 10
Практичні (семінарські) заняття 20
Самостійна робота 15

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий

VIII 221 Стоматологія Нормативний
Тематика курсу

Т ем а, план

Фор
ма
занят
тя

Л ітерат
ура

Завдання,
год.

В ага
оцінки

Термін
виконан
ня

МОДУЛЬ 1
Змістовний м одульї. Клінічна анатомія, фізіологія, методи дослідж ення органа зору. 
Рефракція, акомодація.
ТЕМА 1. Анатомо-топографічні 
особливості органа зору. Функції органу

Л
15

Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу



зору.
ТЕМА 2. Рефракція та акомодація ПЗ 1- 9. 12, 

13
Робота на 

парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 3. Рефракція і акомодація ока. ПЗ 1-9, 13 Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 2. Захворювання передніх відділів ока, кон ’юнктиви, рогівки
ТЕМА 4. Захворювання повік, слізних 
органів, орбіти

ПЗ 1-9 Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 5. Захворювання кон’юнктиви
ПЗ 1-9,

14,15
Робота на 

парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 6. Захворювання рогівки ПЗ 1- 9, 11 Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 3. Захворювання судинної оболонки. Патологія кришталика. 
Глаукоми
ТЕМА 7. Захворювання судинної 
оболонки.

ПЗ Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМ А 8. Захворювання кришталика
ПЗ 1-9,

10
Робота на 

парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 9. Глаукоми. ПЗ 1-9, 12 Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 4. Пошкодж ення органа зору, невідкладні стани в офтальмології
ТЕМА 10. Поранення органа зору. 
Невідкладна допомога.

ПЗ 1-9,10 Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 11. Тупі травми органа зору, опіки. ПЗ 1-9, ІЗ Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 12. Невідкладні стани в 
офтальмології (гостра непрохідність 
центральної вени сітківки та її гілок, 
емболія центральної артерії сітківки, 
відшарування сітківки).Зміни органу зору 
при загальних захворюваннях.

ПЗ 12,13 Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

Підготовка до практичних занять -  
теоретична підготовка та опрацювання 
практичних навичок.

Підготовка до підсумкового контролю 
засвоєння модуля -  офтальмологія.

ПЗ 7,9,11 Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

Диф.залік 80

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінюван 
ня курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних 
заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється 
під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Формами поточного Контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної



послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв’язання типових задач з діагностики, падання ме 
евакуації, лікування і профілактики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добр 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставля 
відвідування та успішності академічної групи. 
Підсумковий контроль успішності навчання проводи 
(усно і тестових завдань).
Максимальна кількість бапів, яку може набрати студ 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів. 
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати сту£ 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали, 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за т 
шкалою під час вивчення дисципліни впродовж сем 
середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаь 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостп 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роЄ 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Зас 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час 
контролю.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну і 
шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом (дш

дичної допомоги, медичної

>е» -  4, «задовільно» -  3, 
ються у журналах обліку

ться у вигляді диф. заліку 

ент за поточну навчальну

іент за поточну навчальну 
Розрахунок кількості балів 
радиційною (національною) 
гетру, шляхом обчислення 
сів після коми, 
і на робота студентів, яка 
отою, оцінюється під час 
воєння тем, які виносяться 

підсумкового модульного

ііяльність у багатобальну 
)еренційованим заліком))

4-
бал
ьна
шка
ла

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 '■у о пЗр / 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 "> -> о 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74
4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

О
3

Недостатньо
4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань, становить 80 балів.

Таблиця 2. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше



50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав і дисципліни визначається як сума 
балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік) ( Таблиця 2).

Вимоги до 
підсумков 
ого
тестового
контролю

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю 
теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний 
залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за схемою: 
«2» - 0-49 балів;
«3» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення 
максимального балу підсумкового контролю -  80 - на кількість тестових питань у 
варіанті і перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента.

Практичні
заняття Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-6
Сума - 120 (Максимальна кількість балів, яку може 
набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ПК становить 120 балів)

Контрольна робота 20
Тест 10
Робота на парах 5
Реферат 15

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне 
опитування, тести, перевірка рефератів), результатів 
складання за змістовий модуль.

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково 
враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. 
Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 
чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним 
планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.
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