
SYLLABUS

2021

SLC. MS.040. LSO9001. 1693

Офтальмологія

INTERNATIONAL EUROPEAN
UNIVERSITY



Офтальмологія

Дисципліна

Викладач (-і)

Профайл
викладача (-ів)

Консультації

Контактний
телефон

E-mail

Сторінка
дисципліни

Форма підсумкового
контролю залік екзамендиференційований

залік

Очні консультації

Онлайн консультації

Четвертий вівторок місяця з 15:00 до 16:00

Друга та четверта п’ятниця місяця з 15:00 до 16:00

SYLLABUS



Офтальмологія – клінічна дисципліна, яка вивчає анатомію, фізіологія та патологію органа зору та 
допоміжного апарату ока. Важливість та необхідність її викладання на завершальному етапі підго-
товки лікаря обумовлена тим, що захворювання органа зору стоять на одному з перших місць серед 
хвороб людини  і становлять близько 20% всіх звертань до медичних установ. Очні захворювання 
призводять до ранньої інвалідності або до обмеження у виборі професії, тому можна з впевненістю 
сказати, що офтальмолог може бути серед перших лікарів в охороні здоров’я.

Навчальна програма ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, біологічної та біоорга-
нічної хімії, гістології, фізіології та патологічної фізіології, анатомії людини та патологічної анатомії 
й інтегрується з цими дисциплінами.

Метою вивчення офтальмології є формування цілісного уявлення про будову і функціонування 
зорової сенсорної системи в нормі та при патологічних станах, освоєння сучасних методів клінічних 
досліджень з використанням широкого спектра класичних та альтернативних підходів до діагности-
ки.
Цілі вивчення дисципліни – вивчення теоретичних основ та практичних методів в області прове-
дення експериментальних, до клінічних та клінічних досліджень в офтальмології.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
• використовувати етико-деонтологічні принципи охорони зору людей різного віку та статі, 
аналізувати особливості органа зору, інтерпретувати механізми розвитку патологічних процесів 
органа зору.
• визначати етіологічні і патогенетичні фактори розвитку основних захворювань органа зору.
• ставити попередній діагноз найбільш поширених очних захворювань і пошкоджень.
• визначати тактику ведення хворих на основні очні хвороби.
• діагностувати невідкладні стани в офтальмології та надавати невідкладну медичну допомогу.
• планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникнення епідемічних спалахів очних 
хвороб, пошкоджень органа зору, розвитку сліпоти.
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

3

3 кредити / 90 академічних годин

Кредити ECTS4

Функції органу зору. Рефракція та акомода-
ція. Косоокість.  52 4

Структура дисципліни6

Назви змістових модулів і тем Практичні
заняттяЛекції

Кількість аудиторних годин

Самостійна
робота студента

Змістовий модуль 1

2
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1 семестр VII Так 4 курс Цикл загальної
підготовки

Структура дисципліни6

Захворювання повік, слізних органів та 
орбіти, кон’юнктиви

Змістовий  модуль 2

44

Поступове зниження зору: Пресбіопія. 
Катаракта. 

Глаукоми. Діагностика, лікування та профі-
лактика.
Захворювання рогівки, склери, судинної 
оболонки.

Захворювання сітківки, зорового нерва. 
Зміни органу зору при загальних захворю-
ваннях.

342

342

34

44

Невідкладні стани в офтальмології. Алго-
ритм першочергових дій.

Пошкодження органу зору та додаткового 
апарата ока. Невідкладна допомога. Профі-
лактика, диспансеризація.

Зміни органу зору при запальних захворю-
ваннях. Патологія окорухового апарату.

Диференційований залік

Кредитів  ЕСТS - 90

Усього - 36

642

18144

404010

65

2

65

2

Змістовий  модуль 3

Назви змістових модулів і тем Практичні
заняттяЛекції

Кількість аудиторних годин

Самостійна
робота студента

7 Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

Поточна успішність студентів оцінюється за 4-и бальною шкалою (2; 3; 4; 5) на кожному практич-
ному з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни.  Студент має 
отримати оцінку з кожної теми для подальшої конвертації оцінок у бали за багатобальною 
(200-бальною) шкалою.

Система оцінювання та вимоги8
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8

Для досягнення цілей навчання та успішно пройти курс, необхідно з першого дня активно включи-
тися в роботу, регулярно відвідувати лекції, попередньо готуватись до практичного заняття, не 
спізнюватися і не пропускати заняття, приходити на заняття одягненим у медичний халат, викону-
вати всі необхідні завдання і працювати щодня над самовдосконаленням, вміти працювати з парт-
нером або в складі групи, звертатися за допомогою і отримувати її, коли Ви її потребуєте.

Для студентів:
- не пропускати практичні заняття без поважної причини;
- при вивченні дисципліни дотримуватись співпраці та солідарності викладача та студентів;
- звертатись до викладача в допомозі організації та консультації з наукової, пошукової та дослід-
ницької роботи;
- приймати участь у наукових гуртках;
- теми навчальної дисципліни розглядаються з точки зору їх практичного застосування та біоетич-
ної спроможності;
- на заняттях бути у медичних халатах.
- протягом заняття виходити з аудиторії без дозволу викладача;
- користуватись під час занять мобільним телефоном і іншими засобами зв’язку та отримання 
інформації без дозволу викладача;
- займатись сторонньою діяльністю, відволікати інших здобувачів освіти та заважати викладачу;

Політика дисципліни10

До семестрового підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 
завдань, передбачених навчальним планом на семестр відповідно до навчальної дисципліни, 
відвідали всі заняття, передбачені навчальним планом, написали та здали історію хвороби і мають 
середній бал за поточну навчальну діяльність не менше «3» ( 72 бали за 120-бальною шкалою).
https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf

Умови допуску до підсумкового контролю 9

Критерії оцінки поточної навчальної діяльності:
Відмінно («5») – студент правильно відповів на 90-100% тестів формату А (з бази даних «Крок-2»). 
Розв’язує ситуаційні задачі підвищеної складності, вміє узагальнити матеріал. 
Добре («4») - студент правильно відповів на 70-89% тестів формату А. Володіє необхідними прак-
тичними навичками та прийомами їх виконання в обсязі, що перевищує необхідний мінімум.
Задовільно («3») - студент правильно відповів на 50-69% тестів формату А. Володіє лише обов'язко-
вим мінімумом методів дослідження.
Незадовільно ( «2») - студент правильно відповів на 50% тестів формату А. Під час відповіді і 
демонстрації практичних навичок робить значні, грубі помилки.
Оцінювання самостійної роботи студентів з підготовки до аудиторних практичних занять здійсню-
ється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.
Семестровий залік оцінюється за двобальною шкалою (зараховано/не зараховано) та 200-бальною 
шкалою шляхом визначення середнього арифметичного поточних оцінок за кожне практичне 
заняття за 4-и бальною шкалою, та її наступної конвертації у бали 200-бальної шкали. Мінімальна 
кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти – 120.
Підсумковий контроль знань з дисципліни «Офтальмологія» здійснюється у формі диференційова-
ного заліку. Диференційований залік з дисципліни проводиться у вигляді усного опитування згідно 
з питаннями диференційного заліку. 
https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf 

Система оцінювання та вимоги8
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Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
мас право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання диферен-
ційованого заліку з дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостій-
ної (індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни i прово-
диться згідно із затвердженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну11

Політика дотримання академічної доброчесності12

Основна література:
1. Офтальмологія: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [Г. Д. Жабоедов та ін.] 
, за ред. чл.-кор. HAMH України, проф. F. Д. Жабоедова, д-ра мед. наук, проф. Р. Л. Скрипник. - К. 
Медицина, 2011. - 424 с. 
2. Офтальмологія. Практикум: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Г. Д. 
Жабоедов, В. В. Кіреев. - К. : Медицина, 2013. 
3. Безкоровайна І. М., и др.. Офтальмологія : Навчальний посібник для студентів вищих медичних 
закладів III-IV рівнів акредитації. - Полтава Дивосвіт, 2012. - 248 с. 2012 (https://medinfo.live/oftalш
ologiiosnovyi/ofta1mo1ogiya-navcha1niy-posibnik-dlya.html)
 4. Венгер, Г. Ю.. Очні хвороби. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закладів освіти 
III-IV акредитації / Г. Ю. Венгер, А. М. Солдатова. - О. : Одеський медуніверситет, 2003. - 176 с. 
5. Офтальмологія у схемах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. IV рівня акредитації / Харк. нац. 
мед. ун-т ; уклад.: П. А. Бездітко [та ін.]. - Х. : Золоті сторінки, 2008. - 80 с.

Рекомендовані джерела інформації13

- вживати наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, спиртні напої на кафедрі, палити 
на території університету і перебувати в приміщенні університету в стані алкогольного, наркотич-
ного або іншого сп’яніння;
- вчиняти протиправні та аморальні дії, що можуть створити небезпечні умови для здоров’я та/або 
життя оточуючих, які принижують людську гідність, вживати ненормативну лексику.

Для викладачів:
- виконання навчально-тематичного плану є обов’язковим;
- не допускаються спізнення на лекційні, практичні (семінарські) заняття;
- політика дисципліни передбачає об’єктивне оцінювання знань та вмінь;
- заборонені будь-які прояви корупційної діяльності;
- не допускається упереджене ставлення і дискримінація незалежно від раси, етнічної приналежнос-
ті та релігійних переконань.

Політика дисципліни10
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Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно бути студентом, який:
• відвідує заняття, наполегливо працює, впевнений, свідомий, креативний та активний; 
• спілкується з викладачем з усіх питань навчальної програми; 
• виконує завдань відповідно до програми; 
• пише реферати за темами програми;
• обговорює теми та завдання у групах поза аудиторний час; 
• використовує інтернет-ресурси.
Бажаємо Вам завзятості, цілеспрямованості та мотивації до навчання. І тоді успіх прийде до вас! 
До зустрічі на заняттях!
Не забудьте медичні халати!

Поради з успішного навчання на курсі14

Допоміжна література:
1. Eye diseases and injuries EE Somov "St. Petersburg". 2002 - 236 p. 
2. Clinical ophthalmology / Ed. Jack J.

Рекомендовані джерела інформації13


