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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

1 

Галузь знань 
22 Охорона здоров’я 

Нормативна 

 

 Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

«Стоматологія» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

7-й 

Лекції Загальна кількість 

годин – 45 год 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

 8 год. 

Практичні 

17 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

20 год. 

Індивідуальні 

завдання: - 

Вид контролю: 

диф.залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета — починаючи ознайомлення з предметом із вступу до науки, при 

вивченні усіх розділів курсу з основи офтальмології треба відзначити, особливу 

роль зорового акту у пізнанні навколишнього світу, та повсякденній діяльності 

людини. Орган зору постійно взаємодіє з навколишнім середовищем і є 

невід'ємною частиною цілісного організму. 

Завдання — Програма курсу з предмету «Основи офтальмології» зі 

спеціальності Стоматологія медичних училищ розрахована для набуття 

студентами певних теоретичних знань і практичних навичок, що дозволяють 

надавати необхідну долікарську медичну допомогу та доглядати хворих з різними 

хворобами та травмами ока. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

1.   Анатомо-фізіологічні особливості органа зору. 

2.   Зорові функції і методи їх дослідження. 

3.  Види клінічної рефракції, клініку прогресуючої короткозорості та методи її 

профілактики. 

4.  Принципи і методи лікування хворих на очні хвороби, лікарські засоби, які 

найчастіше застосовуються в офтальмології. 

5.  Основні   клінічні   форми   захворювань   орбіти,   рухового   та   слізного 

апарату, повік і методи лікування хворих. 

6.  Епідеміологію, етіологію, клініку, лікування і профілактику захворювань 

кон’юнктиви. 

7.   Загальні ознаки, види кератиту і долікарську допомогу при ньому. 

8.  Особливості вродженої катаракти, розвиток набутої катаракти, методи 

лікування хворих. 

9.  Основні   симптоми   глаукоми,   клінічну   картину   гострого   приступу 

глаукоми та надання долікарської допомоги. 

10. Види ушкоджень органа зору, діагностику та надання першої допомоги. 

вміти:  

1.    Збирати анамнез. 

2.  Досліджувати зорові функції:  гостроту зору,  межі  поля зору, 

кольоровідчуття, темнову адаптацію, характер зору. 

3.  Проводити зовнішній огляд органа зору. 

4.   Вимірювати внутрішньоочний тиск. 

5.   Підбирати простіші окуляри і виписувати рецепти на них. 

6. Проводити місцеве лікування: промивати кон’юнктивальну порожнину, 

закапувати очні краплі, закладати за повіки мазі, накладати пов’язки. 

7.   Видалення з кон’юнктиви повік та очного яблука сторонні тіла. 

8.   Діагностувати    найпоширеніші    захворювання    та ушкодження ока і 

надавати долікарську допомогу хворим. 

9.  Проводити санітарно-епідемічні заходи у разі виявлення інфекційних хвороб 

ока. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Методи обстеження в офтальмології. Захворювання 

органа зору 

  

Тема 1. Анатомія, функції і методи дослідження органа зору.  

Тема 2. Аномалії       рефракції. 

Тема 3. Захворювання допоміжного апарату очей та орбіти. Методи 

діагностики. Лікування 

Тема 4. Хвороби переднього відрізку ока. Класифікація. Клініка. Лікування. 

Тема 5.  Глаукома. 

Тема 6. Косоокість. Профілактика. Види лікування. 

Тема 7. Катаракта. Сучасні методи лікування 

Тема 8. Хвороби сітківки. Захворювання зорового нерва. 

Тема 9. Травми органа зору. Невідкладна допомога. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього 
у тому числі 

л п 
ла

б 

ін

д 
с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 Методи обстеження в офтальмології. Аномалії рефракції. 

Захворювання допоміжного апарату очей та орбіти. 

Змістовий модуль 1. Методи обстеження в офтальмології. Захворювання 

органа зору 

Тема 1. Анатомія, функції і методи 

дослідження органа зору.  
8 2 2 - - 2 

Тема 2. Аномалії       рефракції. 4 - 2 - - 2 

Тема 3. Захворювання допоміжного 

апарату очей та орбіти. Методи діагностики. 

Лікування 

4 - 2 - - 2 

Тема 4. Хвороби переднього відрізку ока. 

Класифікація. Клініка. Лікування. 
6 2 2 - - 2 

Тема 5.  Глаукома. 6 2 2 - - 4 

Тема 6. Косоокість. Профілактика. Види 

лікування. 
6 - 1 - - 2 

Тема 7. Катаракта. Сучасні методи 

лікування. 
4 - 2 - - 2 

Тема 8. Хвороби сітківки. Захворювання 

зорового нерва. 
6 2 2 - - 2 

Тема 9. Травми органа зору. Невідкладна 

допомога. 
4 - 2 - - 2 

Разом за змістовим модулем 1 25 8 17 - - 20 

ІНДЗ - - - - - - 

Усього годин 25 8 17 - - 20 
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4. Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1. Методи обстеження в офтальмології. Аномалії рефракції. 

Захворювання допоміжного апарату очей та орбіти. 

Змістовий модуль 1. Методи обстеження в офтальмології. Захворювання 

органа зору. 

1 

 Тема1. Вступ до офтальмології. Організація офтальмологічної 

допомоги в Україні.Анатомія органа зору. Функції органа 

зору. Методи дослідження зорових функцій. Уявлення про 

рефракцію та аккомодацію. Косоокість. 

2 

2 
Тема 2.  Хвороби орбіти, повік, слізних органів, кон’юнктиви.  

Хвороби судинної оболонки, рогівки, склери. 
2 

3 
Тема 3. Хвороби кришталика і склистого тіла.  

Глаукома. 
2 

4 
Тема 4. Зміни органа зору при системних захворюваннях. 

Травми органа зору. 
2 

Всього 8 
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6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1. Методи обстеження в офтальмології. Аномалії рефракції. 

Захворювання допоміжного апарату очей та орбіти. 

Змістовий модуль 1. Методи обстеження в офтальмології. Захворювання 

органа зору. 
1  Тема1. Анатомія, функції і методи дослідження органа зору.  2 

2 Тема 2. Аномалії       рефракції. 2 

3 
Тема 3. Захворювання допоміжного апарату очей та орбіти. 

Методи діагностики. Лікування 
2 

4 
Тема 4.  Хвороби переднього відрізку ока. Класифікація. 

Клініка. Лікування. 
2 

5 Тема 5. Глаукома. 2 

6 Тема 6. Косоокість. Профілактика. Види лікування. 1 

7 Тема 7. Катаракта. Сучасні методи лікування 2 

8 Тема 8. Хвороби сітківки. Захворювання зорового нерва. 2 

9 Тема 9. Травми органа зору. Невідкладна допомога. 2 

Всього 17 
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8. Самостійна робота 

 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1. Методи обстеження в офтальмології. Аномалії рефракції. 

Захворювання допоміжного апарату очей та орбіти. 

Змістовий модуль 1. Методи обстеження в офтальмології. Захворювання 

органа зору. 

1 
 Тема1. Історія розвитку офтальмології. Організація 

офтальмологічної допомоги в Україні. 
2 

2 
Тема 2. Особливості профілактики інфекційних захворювань, у 

тому числі СНІДу, при очних хворобах. 
4 

3 
Тема 3.  Гемофтальм. Причини, ознаки, тактика медичного 

працівника. 
2 

4 
Тема 4. Судинні захворювання сітківки: зміни очного дна при 

гіпертонічний хворобі, цукровому діабеті. 
4 

5 
Тема 5. Тромбоз та емболія центральної вени та артерії 

сітківки. 
2 

6 Тема 6. Механічні пошкодження ока — контузії. 4 

7 
Тема 7. Опіки ока: види, клінічні прояви, невідкладна медична 

допомога. 
2 

Всього 20 
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9. Методи навчання 

 словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;       

 наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      

 практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;    

 творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна 

діяльність;  

 самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова 

самостійна робота вдома.  

 

 

10. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються 

методи усного, письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю 

студентів.  

                                                                        

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 

100 
100 балів 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В добре  
74-81 С 
64-73 D задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

1. Методичне забезпечення 

 

1. Засоби унаочнення (таблиці, схеми, приладдя, що  використовується для 

діагностики захворювань органа зору) 

2. Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна 

література). 

3. Програмне забезпечення комп’ютерного навчання (тести для оцінювання 

модульного контролю у системі moodle). 

4. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 
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13. Рекомендована література 

Базова 

 
1.  Є.І.Ковалевський „Офтальмологія" Москва „Медицина" 1995 р. 

 

2.  І.Я. Новицький „Очні хвороби" Київ „Здоров’я" 1998р. 

 

3. Є.І.Ковалевський "Очні хвороби" Атлас Москва "Медицина" 1985р. 

 

4. Закон України про вищу освіту - 17.01.2002 №2984 - III. 

 

5. Наказ    Міністерства    освіти    України    №161     від    2.06.1993р.     Про 

затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах. 

 

6. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти 

(коментар). К.: ВВП "Компас", 1997.-34с. 

 

Допоміжна 

 

1. Милерян В.Е. Методические основы подготовки и проведения учебных 

занятий в медицинских ВУЗах/ методическое пособие. К.-1997 

 

2. Організація  навчально-виховного процесу.  З досвіду  роботи  ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації / За ред. Хоменко М.П. - К.: НМЦ, 2004, част.2, 294с. 

 

3. Ілющенко А.Н. Позааудиторна самостійна робота студентів (методичні 

рекомендації). – Київ 1999р., 31с. 

 

4. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. - К., 1998. 

 

5. Ващенко Г. Загальні методи навчання. - К., 1997. 

 
 

14. Інформаційні ресурси 
 

 Базова та допоміжна  література. 

 Лекційні матеріали, атласи, таблиці. 

 Слайди, мікрофотографії. 
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 Інформаційний матеріал  електронної бібліотеки. 

 

 

 

 


