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 Програма підготовки для вступу в аспірантуру  за фахом «Офтальмологія» 

розроблена згідно з Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року № 1556-УІІ, 

Наказом МОН України від 13 жовтня 2016 №1236 «Про Умови прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України в 2017 році», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів 

освіти». 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Зміст програми вступних іспитів до аспірантури охоплює весь обсяг теоретичних 

знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю- спеціалісту для наукової роботи, а 

також для подальшої самостійної роботи і надання кваліфікованої допомоги хворим на базі 

інституту під час проходження аспірантури. Спеціалісти за фахом «Офтальмологія»  при 

вступі в аспірантуру повинні володіти базовими знаннями з офтальмології, обґрунтовано 

відповідати на запитання екзаменаційних білетів та вміти розв’язувати ситуаційні задачі. 

Основною метою аспірантури  є підготовка здобувача згідно відповідної освітньо-

наукової програми та підготовка  до публічного захисту дисертаційної роботи згідно вимог 

на здобуття наукового ступеню доктора філософії. 

Крім того навчання в аспірантурі  з «Офтальмології» передбачає засвоєння 

теоретичної інформації та одержання практичної підготовки з питань етіології, патогенезу, 

клініки, діагностики (в т.ч. диференційної), лікування та профілактики основних 

захворювань очей та суміжної патології, що найбільш часто зустрічаються, створення 

клінічного мислення, етичного відношення до хворого.  Програма підготовки лікаря 

офтальмолога до вступу в аспірантуру  за спеціальностями «Офтальмологія»  передбачає 

ознайомлення з рівнями теоретичної та практичної підготовки, обсягами теоретичних знань, 

умінь та практичних навиків, якими повинен володіти здобувач. 

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань з «Офтальмології» необхідних 

лікарю офтальмологу  для самостійної роботи під час підготовки до вступних іспитів. 

Програму побудовано за розділами - це відповідно самостійна частина програми, в якій 

подано значну за обсягом теоретичну інформацію з певної галузі офтальмології. Розділи 

розбито на теми. Під час підготовки до вступних іспитів здобувач індивідуально складає 

план підготовки, який дозволить заздалегідь ознайомитися та опанувати весь необхідний 

обсяг теоретичної інформації з галузей офтальмології, які включені до програми підготовки, 

вивчити екзаменаційні питання, розв’язати тестові завдання. Крім того здобувач повинен 

володіти певним рівнем знань та вмінь, який дозволяє продемонструвати володіння 



практичними навиками, які включені до обов’язкового переліку. 

 Самостійна робота здобувача, який планує вступ до аспірантури  для засвоєння 

навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеках вищих навчальних закладів освіти, 

бібліотеці Державної установи «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова», 

бібліотеках клінічних закладів охорони здоров’я, комп’ютерних класах тощо.  

У кінці програми надано перелік умінь та практичних навичок, якими повинен 

володіти лікар офтальмолог  під час вступу в аспірантуру відповідно до кваліфікаційних 

вимог до лікаря  спеціаліста офтальмолога, перелік екзаменаційних питань, перелік тестових 

завдань та список рекомендованої літератури (основної та додаткової). 

Практична підготовка здобувачів при плануванні вступу до аспірантури (ад’юнктури) 

досягається шляхом систематичної та активної участі молодих лікарів в діагностичній та 

лікувальній роботі, обходах, клінічних розборах, інших видах практичної діяльності 

відділень за основним їх місцем роботи. Крім того бажаним є досвід здобувача у проведенні 

наукових досліджень, клінічних випробувань, експериментальних та інноваційних розробок, 

участь у науково-практичних конференціях, семінарах, з’їздах офтальмологів України, 

наявність друкованих робіт (статей або тез).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

222 «МЕДИЦИНА» (спеціалізація «Офтальмологія») 

 

Назва розділів, тем 

Розділ 1 

Основи організації спеціалізованої офтальмологічної допомоги населенню 

Історія розвитку офтальмології 

Організація спеціалізованої допомоги офтальмологічним хворим, її соціально гігієнічна 

характеристика 

Організація офтальмологічної поліклінічноі допомоги населенню 

Організація офтальмологічної допомоги в стаціонарі 

Організація охорони зору дітей 

Питання статистичної інформації та обліку. Звітність та аналіз діяльності офтальмологічних 

закладів 

Питання етики та медичної деонтології в професійній діяльності лікаря- офтальмолога 

 

Розділ 2 

 Ембріологія,  анатомія та гістологія органа зору, його придатків та орбіти 

Ембріональний розвиток очного яблука, його придатків та орбіти 

Анатомія та гістологія очного яблука 

Анатомія м’язів очного яблука 

Анатомія пові та  сльозовідвідних шляхів 

Анатомія орбіти 

Анатомія кон’юнктиви 

Анатомія сльотної залози 

Анатомія зорового шляху 

 
Розділ 3 

Фізіологія зору. Функціональні та клінічні методи дослідження 

Дослідження центрального зору. 

Дослідження периферічного зору 

Дослідження світлосприйняття 

Дослідження кольоросприйняття 

 Дослідження бінокулярного зору 
 Клінічні методи дослідження 

Біомікроскопія 

Г оніоскопія 

Дослідження чутливості рогівки 

Пряма та зворотня офтальмоскопія 

Офтальмохромоскопія 

Діафаноскопія 

Ультразвукове дослідження 

Методи дослідження очного тиску та гідродинаміки 



 

Рентгенологічні методи діагностики 

Дослідження функції сльозових органів, сльозопродукції 

Дослідження рефракції та акомодації ока 

 
Розділ 4 

Оптична система, рефракція та акомодація ока 

Геометрична оптика 

Коноїд Штурма 

Оптична система ока 

Рефракція ока 

Акомодація ока 

Види клінічної рефракції, клініка еметропії та аметропії 

Клінічні особливості аметропій (ознаки та перебіг) 

Клінічні особливості гіперметропії (ознаки, перебіг і клінічні варіанти) 

Амбліопія 

Патогенез та клінічні особливості набутої міопії 

Клінічні особливості астигматизму (ознаки, перебіг і клінічні варіанти) 

Клінічні особливості анізометропії (ознаки, перебіг і клінічні варіанти) 

Методи дослідження рефракції ока 

Об’єктивні методи дослідження рефракції ока 

Методи дослідження акомодації ока 

Об’єктивні методи дослідження акомодації ока 

Суб’єктивні методи дослідження акомодації ока 

Методи усунення дефектів зору і лікування при аметропіях 

Оптична корекція аметропій за допомогою окулярних лінз 

Операції з приводу міопії (на рогівці та склері) 

Операції з приводу гіперметропії (на рогівці) 

Операції з приводу астигматизму (на рогівці) 

Клінічні показники діяльності акомодації ока та клінічні форми її порушення 

Показники абсолютної акомодації 

Парез (параліч) війчастого м’яза 

Косоокість 

Фізіологія та патологія бінокулярного зору 

Г етерофорія 

Етіологія та патогенез співдружньої косоокості 

Клініка співдружньої косоокості 

Діагностика співдружньої косоокості 

Лікування та профілактика співдружньої косоокості 

Паралітична косоокість 

Ністагм 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Розділ 5 

 
 Захворювання придатків органа зору та орбіти  

Захворювання повік 

Загальна семіотика і класифікація 

Аномалії повік 

Хірургічне лікування заворотів повік і тріхіаза 

Хірургічне лікування виворотів повік 

Птоз 

Пухлини повік 

Захворювання кон’юнктиви 

Гострі інфекційні та бактеріальні, запальні  кон’юнктивіти 

Трахома 

Алергічні кон’юнктивіти 

Пухлини кон’юнктиви 

Захворювання сльозових органів та сльозовивідних шляхів 

Захворювання сльозової залози 

Захворювання сльозовивідного апарату 

Консервативне і хірургічне лікування захворювань сльозових органів 

Пухлини сльозових органів 

Захворювання орбіти 

Аномалія орбіти 
АнамаліяЕкзофтальм Енофтальм 

Запальні захворювання орбіти 

Паразитарні захворювання орбіти 

Пухлини орбіти 

Захворювання рогівки та склери 

Загальна семіотика і класифікація захворювань рогівки. Спеціальні методи дослідження 

рогівки 

Аномалії рогівки 

Бактеріальні кератити 

Вірусні кератити 

Ендогенні кератити 

Сифілітичні кератити 

Туберкульозно-метастатичні кератити 

Дистрофія рогівки 

Кератоконус 

Сімейно-спадкові дистрофії  

Крайова ектазія рогівки Тер’єна 

Вторинні дистрофії 

Пігментація рогівки 

Пересадка рогівки 

Хірургічне лікування гострого та хронічного кератоконуса 

Кератопротезування 



 

Захворювання склери 

Аномалії розвитку рогової оболонки та склери 

Розділ 6 

Захворювання судинної оболонки 

Увеїти 

Етіологія увеїтів 

Класифікація увеїтів 

Загальна семіотика увеїтів 

Імунобіологічні методи діагностики увеїтів 

Алергологічна діагностика увеїтів 

Основні напрямки неспецифічної терапії увеїтів 

Хірургчне лікування наслідків та ускладнень увеїтів 

Клінічні форми, диференціальна діагностика, специфічне лікування увеїтів 

Дистрофії судинної оболонки 

Дистрофія райдужки і війчастого тіла 

Дистрофія хоріоідеї 

Розділ 7 

Пухлини та кісти судинної оболонки 

Загальна семіотика 

Меланобластома райдужки 

Іридоцитарна меланобластома 

Лікування внутришньоочних пухлин 

Туберкульоз та токсоплазмоз органа зору 

Розділ 8 

Аномалії розвитку судинної оболонки 

Захворювання сітківки та скловидного тіла 

Захворювання сітківки 

Порушення артеріального кровообігу сітківки 

Г острі порушення венозного кровообігу сітківки 

Медико-соціальна експертиза та реабілітація хворих із гострими порушеннями кровобігу 

сітківки 
Центральна серозна хоріоретинопатія 

Васкуліти сітківки 

Дистрофічні зміни центральних відділів 

Відшарування сітківки 

Лікування відшарувань сітківки 

Лазеркоагуляція 

Пухлини сітківки 

Орган зору при артеріальній гіпертензії 

Орган зору при симптоматичній артеріальній гіпертензії 

Зміни органа зору внаслідок інших судинних захворювань 

Орган зору при захворюваннях крові 

Орган зору при захворюваннях ендокринної системи 

Орган зору при нормальній та патологічній вагітності 

Зміни органа зору внаслідок цукрового діабету 

Лазерфотокоагуляція в лікуванні діабетичної ангіоретинопатії 

Захворювання сітківки, зв’язані з аномаліями розвитку судин сітківки (факоматози) 

Захворювання скловидного тіла 

Клінічні варіанти деструктивних змін скловидного тіла 

Ендофтальміт 



 

Г емофтальм 

Показання до ветреальної хірургії 

Техніка операцій на скловидному тілі, ускладнення 

Розділ 9 

Захворювання кришталика 

Вроджені аномалії форми та положення кришталика 

Класифікація катаракт 

Набухаюча катаракта 

Лікування катаракт 

Мікрохірургічне лікування катаракт 

Вибір методу операції у випадках поєднання катаракти і глаукоми 

Лазерні методи лікування катаракти 

Післяопераційні ускладнення 

Корекція афакії 

Окулярна корекція 

Контактна корекція 

Інтраокулярна корекція 

Розділ 10 

Нейроофтальмологія 

Захворювання зорового нерва 

Запальні пошкодження зорового нерва 

Дистрофічні (інтоксикаційні) пошкодження зорового нерва 

Судинні пошкодження зорового нерва 

Набряк зорового нерва (застійний диск) 

Атрофія зорового нерва 

Захворювання хіазми, зорових трактів і центрального нейрона зорового шляху 

Травматичні пошкодження зорового нерва і зорового шляху 

Аномалії розвитку, пухлини зорового нерва 

Захворювання рухового апарату очей внаслідок пошкодження центральної нервової 

системи 

Розділ 11 
Глаукома 

Анатомія дренажної системи ока. Гідродинаміка та гідростатика 
Глаукома: етіологія та патогенез, методи дослідження 

Тонографія, показники гідродинаміки 

Г оніоскопія 

Основні типи глаукоми. Класифікація 

Природжена та дитяча глаукома 

Первинна глаукома. Класіфікація. Діагностика. Клініка 

Патогенетичні механізми відритокутової глаукоми 

Патогенез закритокутової глаукоми 

Г острий приступ глаукоми 

Вторинна глаукома 

Рання діагностика глаукоми. Диспансеризація хворих на глаукому. Організація боротьби 

зі сліпотою від глаукоми 

Питання експертизи працездатності і працевлаштування хворих на глаукому 

Лікування глаукоми 

Медикаментозне лікування глаукоми 



 

Хірургічне лікування глаукоми 

Гіпертензія ока 

Розділ 12 

Пошкодження органа зору 

Пошкодження придатків органа зору та орбіти 

Поранення очного яблука 

Непроникні поранення ока 

Проникні поранення ока 

Внутрішньоочні сторонні тіла 

Симпатичне запалення ока 

Лікування проникних поранень 

Методи видалення сторонніх тіл з переднього відрізку ока 

Методи видалення сторонніх тіл із заднього відрізку ока 

Лікування металоза ока 

Контузії очного яблука 

Клініка та діагностика 

Лікування контузії ока 

Опіки очей 

Етіологія та патогенез опіків очей 

Клініка та стадії опіків 

Термічні та хімічні опіки очей 

Лікування опіків 

Інші пошкодження очей 

Очне протезування 

Консерванивне лікування 

Аномалії розвитку, природжені та спадкові захворювання очей 
Патологія органу зору внаслідок спадкових та природжених захворювань 

Мезодермальна дисплазія, хромосомні аномалії, метаболічні порушення та факоматози 

Питання реабілітації хворих з природженою та спадковою патологією органа зору 

Розділ 13 
Методи лікування в офтальмології 

Медикаментозна терапія в офтальмології 

Місцева фармакотерапія 

Фізичні методи лікування 

Електролікування 

Ультразвукова терапія 

Лазерне лікування 

Кріотерапія 

Основи офтальмохірургії 

Питання клінічної фармакології в офтальмології 

Офтальмологічні симптоми при загальних захворюваннях організму, синдромах 

Патологія органа зору при інфекційних захворюваннях, гельмінтозах 

Патологія органа зору при захворюваннях серцево-судинної системи 

Зміни органа зору при ендокринних хворобах 

Зміни органу зору при захворюваннях головного мозку 

Зміни органа зору при деяких синдромах 



ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ, якими повинен 

володіти лікар офтальмолог для вступу до аспірантури 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Назва навичок та умінь 

1 Визначення гостроти зору 

2 Дослідження світло- та кольоропроекції 

3 Дослідження поля зору 

4 Дослідження світло- та кольоросприйняття 

5 Огляд при боковому фокальному освітленні з бінокулярною лупою 

6 Дослідження в проходячому світлі 

7 Біомікроскопія 

8 Г оніоскопія 

9 Офтальмоскопія 

10 Ультразвукове обстеження 

11 Дослідження чутливості рогівки 

12 Дослідження функції сльозових органів 

13 Дослідження рефракції 

14 Офтальмометрія 

15 Дослідження положення ока 

16 Рентгенлокалізація сторонніх тіл 

17 Особливості виписування окулярів при аномаліях рефракції 

18 Невідкладна допомога при гострому приступі глаукоми 

19 Невідкладна допомога при гострому іридоцикліті 

20 Невідкладна допомога при виразці рогівки 

21 Невідкладна допомога при невриті зорового нерва 

22 Невідкладна допомога при гострому порушенні кровообігу в сітківці ока 

23 Невідкладна допомога при абсцесі повік 

24 Невідкладна допомога при флегмоні сльозового міхура та орбіти 

25 Невідкладна допомога при сторонніх тілах рогівки та кон’юнктиви 

26 Невідкладна допомога при контузіях ока 

27 Невідкладна допомога при проникаючих пораненнях рогівки та склери 

28 Невідкладна допомога при хімічних та термічних опіках очей 

29 Закапування очних крапель та закладання мазі в кон’юнктивальну порожнину 

30 Промивання кон’юнктивальної порожнини 

31 Промивання сльозових шляхів 

32 Масаж повік 

33 Накладання очних пов’язок 



ПОВИНЕН ЗНАТИ: 
1. Накази та інструктивні документи організації роботи офтальмологічних відділень та 

кабінетів. 

2. Анатомію та фізіологію органа зору. 

3. Сучасні спеціальні офтальмологічні методи дослідження. 

4. Особливості рефракції та акомодації та методи корекції. 

5. Особливості клініки, діагностики та лікування захворювань придатків ока, очного яблука, 

нервового апарату органа зору, глаукоми. 

6. Тактику дій при травмах органа зору. 

7. Основи охорони зору дітей та тактику при косоокості. 

8. Методи лікування в офтальмології (медикаментозні та хірургічні), показання до надання 

хірургічної допомоги. 

9. Гострі порушення гідродинаміки та гемодінаміки. 

10. Діагностику невідкладних станів ока 

11. Офтальмологічні симптоми при загальних захворюваннях організму. 

12. Показання до хірургічних втручань при окремих патологічних станах ока. 

13. Накази та інструктивні документи по організації дитячих офтальмологічних установ. 

14. Техніку безпеки та гігієну при роботі. 

ПОВИНЕН ВМІТИ: 
1. Визначити гостроту зору 

2. Дослідити світло- та кольоропроекцію 

3. Дослідити поле зору 

4. Дослідити світлосприйняття 

5. Дослідити кольоросприйняття 

6. Виконати бокове та фокальне освітлення 

7. Визначити чутливість рогівки 

8. Виконати біомікроскопію 

9. Виконати гоніоскопію 

10. Виконати офтальмоскопію 

11. Виконати скіаскопію 

12. Зробити ультразвукове обстеження 

13. Дослідити гідродинаміку 

14. Дослідити рефракцію 

15. Дослідити функцію сльозових органів 

16. Визначити зорову фіксацію ока 

17. Користуватись рентгенологічними методами дослідження 

18. Виписати окуляри 

19. Вміти корегувати аметропію, астигматизм 

20. Вміти прописати очні краплі 

21. Вміти провести невідкладну спеціалізовану допомогу при: 

• гострому приступі глаукоми 

• гострому іридоцикліті 

• виразці рогівки 

• невриті зорового нерва 

• гострому порушенні кровообігу в сітківці ока 

• абсцесі повік 

• флегмоні сльозового міхура та орбіти 

• сторонніх тілах рогівки, кон'юнктиви 

• контузіях ока 

• проникаючих пораненнях рогівки та склери 



• хімічних та термічних опіках очей 

ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ НАСТУПНИМИ МАНІПУЛЯЦІЯМИ: 

1. Виворіт повік. 

2. Закапування крапель та закладання мазі в кон'юнктивальну порожнину. 

3. Промивання сльозових шляхів. 

4. Флюоресцеїнова проба. 

5. Взяття матеріалу для посіву з кон'юнктивальноі порожнини. 

6. Виконання ін'єкцій: 

- підкон'юнктивальних, 

- парабульбарних, 

- ретробульбарних. 

7. Видалення сторонніх тіл з рогівки та кон'юнктиви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ для вступу до 

аспірантури (ад’юнктури) за спеціалізацією «офтальмологія» 

1. Які критерії визначають стадію глаукомного процесу. 

2. Увеїти. Етіологія. Класифікація. Діагностика. Види лікування. 

3. Туберкульоз та токсоплазмоз органу зору. 

4. Сучасні втручання при хірургічному лікуванні катаракт. Факоемульсифікація. Операційні та 

післяопераційні ускладнення при оперативному лікуванні катаракти. Профілактика. 

Лікування. 

5. Співдружня косоокість. Етіологія. Патогенез. Клініка та діагностика співдружньої косоокості. 

6. Синдром Ірвіна-Гасса. Лікування. 

7. Ретробульбарний неврит при розсіяному склерозі. 

S. Рання діагностика глаукоми. Диспансеризація хворих на глаукому. Організація боротьби зі 

сліпотою від глаукоми. 

9. Птоз, лагофтальм, енофтальм. 

10. Проникаючі поранення ока. Мікрохірургічна техніка обробки пошкоджень очного яблука у 

дітей. Опіки очей. 

11. Природжена та дитяча глаукома. Методи лікування. 

12. Пошкодження придатків органа зору та орбіти. Методи видалення сторонніх тіл з переднього 

відрізку ока. 

13. Показання та вибір способу операції при відкритокутовій глаукомі. 

14. Патогенетичні механізми відкритокутової глаукоми. Показання та вибір способу операції при 

відкритокутовій глаукомі. 

15. Патогенез закритокутової глаукоми. Показання та вибір способу операції при закритокутовій 

глаукомі. 

16. Паралітична косоокість. Діагностика. Лікування. 

17. Офтальмоскопічна діагностика вродженних змін диска зорового нерва. 

1S. Особливості виписування окулярів при аномаліях рефракції. 

19. Організація спеціалізованої допомоги офтальмологічним хворим, її соціально гігієнічна 

характеристика. 

20. Організація реабілітації хворих з природженою та спадковою патологією органа зору. 

21. Неврит зорового нерва. 

22. Невідкладна допомога при хімічних та термічних опіках очей. 

23. Невідкладна допомога при флегмоні сльозового міхура та орбіти. 

24. Невідкладна допомога при сторонніх тілах рогівки та кон’юнктиви. 

25. Невідкладна допомога при проникаючих пораненнях рогівки та склери. 

26. Невідкладна допомога при невриті зорового нерва. 

27. Невідкладна допомога при контузіях ока. 

2S. Невідкладна допомога при гострому приступі глаукоми. 

29. Невідкладна допомога при гострому порушенні кровообігу в сітківці ока. 

30. Невідкладна допомога при гострому порушенні кровообігу в сітківці ока. 

31. Невідкладна допомога при гострому іридоцикліті. 

32. Невідкладна допомога при виразці рогівки. 

33. Невідкладна допомога при абсцесі повік. 

34. Методи видалення сторонніх тіл із заднього відрізку ока. 

35. Медикаментозна терапія в офтальмології. 

36. Лікування та профілактика співдружньої косоокості. 

37. Лазерні методи корекції аномалій рефракції. Показання та протипоказання. 

38. Клінічні показники діяльності акомодації ока та клінічні форми її порушення. 

39. Клінічні особливості аметропій. Методи усунення дефектів зору і лікування при 

аметропіях. 



40. Класифікація уражень рогівки. Дистрофії рогівки. Показання до кератопластичних 

операцій. 

41. Класифікація та клініка первинної глаукоми. 

42. Кератоконус. Клініка. Діагностика. Хірургічне лікування гострого та хронічного 

кератоконуса. 

43. Знеболювання при мікрохірургічних операціях. 

44. Зміни органа зору внаслідок цукрового діабету. 

45. Захворювання сльозових органів та сльозовивідних шляхів. Консервативне і хірургічне 

лікування. 

46. Захворювання повік. Хірургічне лікування заворотів повік та тріхіаза. 

47. Захворювання кон’юнктиви. Діагностика. Клініка. Лікування. 

48. Запальні пошкодження зорового нерву. 

49. Загальна нейроофтальмологічна симптоматика. 

50. Ендофтальміт. Показання до вітреальної хірургії. 

51. Екстракція катаракти на оці з глаукомою. Одномоментні та послідовні методи хірургічного 

лікування. 

52. Діагностика і диференційна діагностика між застійним диском та невритом зорового нерва. 

53. Диспансерний нагляд за післяопераційними хворими. 

54. Дефекти поля зору, їх значення в неврології, офтальмології, нейрохірургії. 

55. Гострий напад глаукоми. Патогенез. Клініка. Тактика офтальмолога. 

56. Глаукомна оптична нейропатія. Сучасні погляди. Лікування. 

57. Вторинна факолітична глаукома. Етіологія, клініка, лікування. 

58. Вторинна неоваскулярна глаукома. Етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування. 

59. Вторинна глаукома. Класифікація. Методи діагностики. 

60. Вторинна відкритокутова катаракта. Патогенез, діагностика, лікування. 

61. Вроджені катаракти (полярні, зонудярні). Клініка. Лікування. 

62. Вроджені аномалії форми та положення кришталика. Класифікація катаракт. 

63. Вроджена глаукома. Класифікація. Симптоматика, діагностика. 

64. Види штучних кришталиків. Різні способи фіксації. 

65. Види інструментів для операцій на очному яблуці. 

66. Бітемпоральна та бінозальна гемианапсії. 

67. Біомікроскопія, її види та діагностичне значення. 

68. Аномалії розвитку. Пухлини зорового нерва. 

69. Анатомо-фізіологія зорового нервового шляху. 

70. Анатомія та гістологія дренажної системи ока. Гідродинаміка та гідростатика. Засоби 

дослідження офтальмотонусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ для вступу до аспірантури за 

спеціалізацією  «Офтальмологія»  

1. “Яка тактика офтальмохірурга при пошкодженні задньої капсули кришталика з 
випадінням склистого тіла в передню камеру? 

А “Необхідно відмовитись від імплантації ІОЛ. 

Б “Видалити задню капсулу кришталика. 
В “Необхідно провести передню вітректомію, видалити залишки задньої капсули 

кришталика, провести імплантацію ІОЛ. 

Г “Провести репозицію склистого тіла, виконати алопластику дефекту задньої капсули, 

провести імплантацію ІОЛ. 

2. “Обов’язковим елементом гіпотензивного ефекту при комбінованій відкритокутовій 
формі глаукоми вважається: 

А “Утворення шляхів відтоку рідини з заднього відділу ока в передний. 

Б “Утворення шляхів відтоку рідини в кут передньої камери. 

В “Утворення шляхів відтоку рідини в шлемовий канал. 

Г “Утворення шляхів фільтрації рідини під кон’юнктиву. 

Д “Все перелічене вірно. 

3. “При закритокутовій глаукомі з органічним блоком КПК показано: 
А “Лікування міотіками. 
Б “Застосування загальних гіпотензивних засобів. 
В “Іридектомія. 

Г “Синусотрабекулоектомія. 
Д “Іридоциклоретракція. 

4. “Синдром Марфана включає триаду симптомів: 
А “Гігантизм, арахнодактілія, ектопія кришталика. 
Б “Карликовий зріст, кифоз, ектопія кришталика донизу. 
В “Мідріаз, мікрофтальм, обмеження рухливості у суглобах. 

Г “Лентіконус, міопія високого ступеня, деформація зіниці. 
Д “Сколіоз,мегалокорнеа і ектопія кришталика. 

5. “За якої локалізації пухлин проводиться внутрішня орбітотомія ? 
А “В верхньо-зовнішньому відділі. 
Б “В верхньому відділі. 
В “В верхньо-внутрішньому відділі. 

Г “В нижньому відділі. 

6. “Гетерофорія - це 
А “Поява косоокості за умови відсутності загальної фіксації обох очей і нормальному 
бінокуляр-ному зорі. 
Б “Наявність монокулярного характера зору при правильному положенні очей. 
В “Нерівність об’єктивного і суб’єктивного кутів. 

7. “Дистрофія Фукса характеризується слідуючими клінічними ознаками: зкаламучен-ням 
рогівки у вигляді набрякання переднього епітелія і наявності пухирців, іноді підвищенням 
внутрішньоочного тиску, а також: 

А “Розвитком катаракти. 
Б “Втратою тактильної чутливості. 
В “Розвитком макулодистрофії. 

Г “Розвитком зкаламучень в склистому тілі. 
Д “Розвитком периферичної дегенерації сітківки. 

 



8. “Вкажіть характерну ознаку сфероїдальної дистрофії рогівки. 
А “Відкладення під переднім епітелієм рогівки або глибоких шарах власної речовини в 
вигляді шаровидних гомогенних утворень золотаво-жовтого кольору. 
Б “Відкладення під передним епітелієм рогівки ниткоподібних гомогенних утворень. 
В “Голкоподібні гомогенні утворення, локалізовані здебільшого у стромі. 
Г “Точкові гомогенні утворення в вигляді ниток, і частіше розміщені на ендотелії. 

Д “Колагенові утворення зіркоподібної форми, розміщені здебільшого в ендотелії. 

9. “Лагофтальм в поєднанні з опусканням кута рота і сглажуванням носогубної складки, 
характерні для: 

А “Пареза тройничного нерва. 
Б “Пареза лицьового нерва. 
В “Синдрома Клод-Бернара-Г орнера. 

Г “Хвороби Ходжкіна. 
Д “Тіреотоксикоза. 

10. “Синдром Слюдера проявляється як: 
А “Пароксизмальний боль на одному боці обличчя. 
Б “Сльозотеча, ринорея, слиновиділення. 
В “Екзофтальм однобічний, біль в очному яблуці. 

Г “Мідріаз або міоз, порушення акомодації. 
Д “Все перелічене вірно. 

11. “Якірозпізнавальні зони кута передньої камери доступні огляду при вузькому куті? 
А “Циліарне тіло, а іноді і склеральна острога не помітні, корінь райдужної оболонки проектуєть-
ся на рівні склеральної остроги, шлемовий канал ще видний. 
Б “Корінь райдужки проєктується на рівні передних ділянок корнеосклеральних трабекул, 

шлемовий канал недосяжний для огляду. 
В “Корінь райдужки проєктується на рівні середних (передних) частин війкового тіла. 

12. “Якіувеїти відносять до негрануломатозних? 
А “Стрептококовий, стафілококовий, вірусний. 
Б “Гонорейний. 
В “При синдромі Харади, синдромі Стілла, при хворобі Бєхтерева, при синдромі Рейтера. 

Г “При менопаузі, обмінні, ендокрінні. 
Д “Все перелічене вірно. 

13. “Як називається захворювання ока, при якому на фоні набряку і гіперемії кон’юнктиви, 
перикорнеальної ін ’єкції в області зіниці видний жовтуватий відблиск склистого тіла? 

А “Ретролентальна фіброплазія. 
Б “Персистуюче склисте тіло. 

В “Ендофтальміт. 
Г “Ретинобластома. 
Д “Гострий напад глаукоми. 

14. “При невеликому проникному пораненні рогівки в оптичній зоні із збереженням передньої 

камери необхідно: 

 

 

А “Закрапати міотики, дезинфікуючі засоби. 
Б “Закласти мазь. 
В “Накласти пов’язку. 

Г “Впускати дезинфікуючі засоби. 
Д
 “Закрапувати мідріатики, дезинфікуючі засоби 



15. “Що таке наскрізне поранення ока ? 

А “Проникне поранення рогівки. 
Б “Проникне поранення склери. 
В “Проникне поранення лімба. 
Г “Розтрощення очного яблука. 
Д “Подвійне проникне поранення оболонок ока. 

16. “Які зміни ока при сидерозі ? 
А “Набряк диска зорового нерва. 
Б “Дистрофія рогівки. 
В “Підвивих кришталика. 
Г “Пігментні включення в склистому тілі, відкладення пігмента на периферії сітківки. 
Д “Зміни кольору райдужки, відкладення у вигляді плям і крапок під передньою капсулою 

кришталика. 

17. “Що таке симпатичне запалення ? 
А “Іридоцикліт в оці після проникного поранення. 
Б “Запалення ока після контузії. 
В “Іридоцикліт у здоровому оці після проникного поранення парного ока. 
Г “Іридоцикліт у здоровому оці після контузії парного ока. 

Д “Запалення всіх оболонок ока після проникного поранення. 

18. “Визначте найбільш характерне ускладнення, яке розвивається при гратчастій 
дистрофії рогівки. 

А “Васкуляризація рогівки. 
Б “Рецидивуючі ерозії. 
В “Кератоконус. 

Г “Глаукома. 
Д “Виразка рогівки. 

19. “Які необхідні дані для індивідуального розрахунку оптичної сили ІОЛ? 
А “Діаметр рогівки, товщина рогівки, рефракція рогівки. 
Б “Рефракція рогівки, глибина передньої камери, передньо-задній розмір очного яблука. 
В “Рефракція рогівки, передне-задній розмір ока. 

Г “Всім імплантувать ІОЛ силою 19.0 Д. 
Д “Рефракція рогівки, товщина кришталика. 

20. “Яка операція вважається методом вибору при далекозайшовшій стадії глаукоми? 
А “Трабекулотомія. 
Б “Гоніопунктура. 
В “Іридоциклоретракція. 

Г “Глибока склеректомія. 
Д “Трабекулостомія. 
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