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І. Опис спецкурсу «Профілактика порушень зору» 

 

Загальна характеристика 

дисципліни 

Навчальне навантаження 

з дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 

01 

Освіта / 

Педагогіка 

Кількість 

кредитів 
 

Методи 

навчання 

словесні:  

лекція, 

розповідь, 

пояснення, 

бесіда, 

інструктаж; 

наочні: 

демонстрація, 

ілюстрація; 

практичні 

методи. 

Спеціальність 

014. 14 

Середня освіта 

(Здоров’я 

людини) 

Загальна 

кількість 

годин 

 

Форми 

поточного 

контролю 

 

Усне та 

письмове 

опитування 

 

Тестовий 

контроль 

 

Модульна 

контрольна 

робота 

Денна Заочна 

Освітній 

рівень 
Бакалавр 

Лекції 

 - 

Рік вивчення 

дисципліни 

 за навчальним 

планом 

2017-2018 

Семінарські (практичні) 

заняття 

 - 

Лабораторні заняття 

 - 

Семестр VIII 
Індивідуальна робота 

- - 

Тижневе навантаження (год) Самостійна робота 

Форми 

підсумкового 

контролю 

Залік  

аудиторна 

робота 

самостійна 

робота  - 

  

Мова навчання українська 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС 

 - 

 

Предмет вивчення – профілактика порушень зору в процесі 

фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. 

Міждисциплінарні зв’язки – анатомія людини (нормальна та 

патологічна),  фізіологія людини (нормальна та патологічна), гігієна (загальна 

та шкільна), валеологія (загальна та педагогічна). 

Мета і завдання навчальної дисципліни – оволодіння студентами 

знань, умінь і навичок про зміст і технологію попередження порушень зору у 

молодших школярів засобами фізичного виховання. 
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ІІ.Основні результати навчання та компетентності, які вони формують 

 

№ 

з/п 
Результати навчання Компетентності 

1 

Знати – анатомічні особливості будови зорового 

аналізатора 

Технологічна, 

організаційно-управлінська 

– здатність до організації 

діяльності з урахуванням 

вікових анатомічних 

особливостей зорового 

аналізатора. 

Вміти – встановлювати взаємозв’язок між анатомічними 

порушеннями та патофізіологічними змінами у роботі 

органа зору та зорового аналізатора. 

2 

Знати – фізіологічні особливості будови і 

функціонування зорового аналізатора. 

Консультаційна - 

проведення консультацій 

серед населення з питань 

профілактики порушень 

зору і фізіології зорового 

аналізатора. 

Вміти – визначити гостроту зору; сліпу пляму на сітківці 

ока. 

3 

Знати – аномалії рефракції ока, особливості 

профілактики порушень зору у дітей. 

Технологічна - 

обґрунтування вибору 

технології профілактики 

порушень зору школярів 

під час здійснення 

професійної діяльності. 

Вміти – аналізувати анатомо-морфологічні та 

функціональні порушення роботи зорового аналізатора і 

виявляти їх відхилення від нормативних значень. 

4 

Знати – методи і методики профілактики. 

Науково-дослідна - 

здатність поставити 

завдання та організувати 

наукові дослідження зі 

здійснення профілактики 

порушень зору. 

Вміти – використовувати методи і методики 

профілактики порушень зору у професійній діяльності. 
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ІІІ. Тематичний план  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 1 кредит ЄКТС 30 годин. 

№ 

з/п 
Назва модулів і тем 

Кількість годин 

(денна форма навчання) 

Кількість годин 

(заочна форма 

навчання) 
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ії
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р

а
т
о
р
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і 

С
Р

С
 

Модуль І.  

Анатомія зорового аналізатора. 
 6   - 4     

1 
Вступ. Будова зорового 

аналізатора. 
 2   - 2     

2 
Фізіологія зорового 

аналізатора. 
 4   - 2     

Модуль ІІ.  

Причини виникнення патології 

та методи їх попереджень. 

Методи і методики 

профілактики. 

 2   - 6     

3 

Аномалії рефракції. 

Профілактика порушень 

зору у дітей. 

 2   - 2     

4 
Методи і методики 

профілактики. 
 -   - 4     

Всього годин – 30  8   - 10     
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ІV. Зміст  дисципліни 

№ 

з/п 
Назва модулів, тем та їх зміст 

Кількість 

годин 

Денна форма 

навчання 

Кількість 

годин 

Заочна 

форма 

навчання 

В
с
ь

о
г
о
 

В
 т

. 
ч

. 

л
е
к

ц
ій

 

В
с
ь

о
г
о
 

В
 т

. 
ч

. 

л
е
к

ц
ій

 

Змістовий модуль І. Анатомія зорового аналізатора. 

1 Тема №1. Вступ. Будова зорового аналізатора  

Зміст теми: 

Вчення про аналізатори. Роль аналізаторів у об’єктивному 

віддзеркаленні дійсності. Залежність інтелектуального розвитку 

людини від стану здоров’я зорового аналізатора. Знання про 

анатомію, фізіологію і патологію зорового аналізатору як 

елемент професійної компетентності вчителя основ здоров’я та 

вчителя початкової школи.  

Будова зорового аналізатора. Будова очного яблука. Ядро 

ока .Склисте тіло. Райдужна оболонка. Заломлююче середовище 

ока або діоптрична система ока. Рогівка. Кришталик. Зіниця. 

Війкове тіло. Війкове коло. Війковий м’яз. Сльозовий апарат. 

Сітківка. Будова сітківки ока. Центральна ямка. Пігментний шар 

сітківки. Фоточутливі рецептори. Нейрони сітківки. Хімічна 

основа зорового сприйняття. Провідний шлях аналізатора. 

Зорові нерви. Зорове перехрестя. Центральна частина 

аналізатора. Центри середнього мозку, таламусу і потиличної 

ділянки кори головного мозку.  

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Литонік В. І., Антонік І. П. Анатомія, фізіологія дітей з 

основами гігієни та фізичної культури. К.: «Видавничий 

дім «Професіонал», 2009. – 336 с.  

Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. 

Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. 

К.: ВД-Професіонал, 2004. – 479 с.  

Хоменко Б. Г., Дідков О. М. Анатомія і фізіологія дитячого 

організму: навчальний посібник. К.: НПУ імені 

Драгоманова, 2004. – 373 с. 

7 2   

2 Тема №2. Фізіологія зорового аналізатора  

Зміст теми: 

Фізика зору, світло та його сприйняття. Характеристика 

світла. Ахроматичні кольори. Хроматичні кольори. 

Змішання кольорів. Субтрактивне змішання кольорів. 

Зорові пігменти. Фотохімічні процеси в рецепторах 

сітківки. Теорія подвійності зору. Кольоровий зір. Закони 

кольорового зору. Теорії кольорового зору. Формування 

9 2   
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зображення на сітківці. Бінокулярний зір. Сприйняття 

глибини простору. Обробка сигналів у центральних 

відділах зорової системи. Обробка сигналів у верхніх 

бугорках. Обробка сигналів в зоровій корі. Рух очей. 

Обертальні рухи. Сакади. Період фіксації. Плавні рухи 

очей. Ністагм. Рух очей при розгляданні складних 

предметів. Рух очей при читанні. Зворотні сакади. 

Сприйняття руху зовнішніх предметів. Фі-феном. 

Акомодація. Рефракція. Сферична аберація. Хроматична 

аберація та акомодація. Внутрішньоочний тиск. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. 

Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. 

К.: ВД-Професіонал, 2004. – 479 с.  

Хоменко Б. Г., Дідков О. М. Анатомія і фізіологія дитячого 

організму: навчальний посібник. К.: НПУ імені 

Драгоманова, 2004. – 373 с. 

Змістовий модуль ІІ.  

Причини виникнення патології та методи їх попереджень.  

Методи і методики профілактики. 

3 Тема №3. Аномалії рефракції.  

                Профілактика порушень зору.  

Зміст теми: 

Спазм акомодації, короткозорість, далекозорість, 

астигматизм. Організація лікувально-профілактичної роботи у 

школі. Гігієнічна робота. Спільна робота офтальмолога та 

педагога. Тема №8. Методи і методики профілактики 

Впровадження в учбово-пізнавальну діяльність програм і 

методів профілактики порушень зору  

Рекомендовані інформаційні джерела 

Коцан І. Я. Вікова фізіологія: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 376 с. 

Литонік В. І., Антонік І. П. Анатомія, фізіологія дітей з 

основами гігієни та фізичної культури. К.: «Видавничий 

дім «Професіонал», 2009. – 336 с.  

9 2   

4 Тема №4. Методи і методики профілактики. 

 Зміст теми 

Впровадження в учбово-пізнавальну діяльність програм 

і методів профілактики порушень зору. 

     Рекомендовані інформаційні джерела: 

Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. 

Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. 

К.: ВД-Професіонал, 2004. – 479 с.  

9 2   
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4.2. Організація самостійної роботи студентів 
 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань  
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання складається з реферату, 

презентації до нього та кросворду з обраної теми. 

 

Теми для виконання індивідуально-дослідних завдань  

1. Будова зорового аналізатора. Формування зображення на сітківці. 

2. Зорові ілюзії. Об’єктивність і суб’єктивність сприйняття зорової інформації. 

3. Загальні причини порушень зору. 

4. Патологія органів зору у дітей, яка зустрічається найчастіше. 

5. Травми ока. 

6. Роль нестачі мінералів і вітамінів у розвитку очної патології. 

7. Функції зору, що досліджуються шкільним офтальмологом. 

8. Принципи організації лікувальної роботи в школі. 

9. Гігієнічна та санітарно-просвітницька робота з учнями та батьками. 

10. Періодичність обстеження дітей у школі. Спільна робота 

офтальмолога та педагога. 

Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання 

0 - 1 бал – Завдання виконане частково (тема розкрита не повністю 

відсутні презентація та кросворд, оформлення не відповідає вимогам). 

2 - 4 бали – Завдання виконане частково (тема розкрита повністю відсутні 

презентація та  кросворд, оформлення не відповідає вимогам). 

5 - 8 балів – Завдання виконане частково (тема розкрита повністю, 

презентація частково супроводжує зміст доповіді, оформлення відповідає 

вимогам,  відсутній кросворд). 

9 - 12 балів - Завдання виконане частково (тема розкрита повністю, 

презентація повністю супроводжує зміст доповіді, оформлення відповідає 

вимогам, відсутній кросворд). 

13 - 15 балів - Завдання виконане повністю (тема розкрита повністю, 

презентація повністю супроводжує  зміст доповіді,  розроблений  кросворд, 

оформлення відповідає вимогам). 
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V. Контроль якості знань студентів 

5.1. Форми і методи поточного контролю 

Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу проводиться 

шляхом усного опитування студентів, перевірки конспекту та захисту реферату 

та індивідуального проекту. 

 Питання для підготовки індивідуального проекту подані в розділі 4.3. 

Тестові питання для контролю знань студентів з теми: 

«Анатомія та фізіологія зорового аналізатора» 

1. Підкіркові та кіркові центри зору знаходяться у: 

а) проміжному мозку і потиличній долі кори; 

б) середньому мозку і потиличній долі кори; 

в) довгастому мозку і скроневій долі; 

г) таламусі і лобовій долі кори головного мозку. 

 

2. У процесі акомодації кришталик ока стає більш випуклим і сильніше 

заломлює проміння за таких умов: 

а) при скороченні війкового м’яза; 

б) при розслабленні війкового м’яза; 

в) при знаходженні у стані спокою; 

г) при розслабленні війкового м’яза та скороченні колового м’яза 

райдужки. 

 

3. Здатність пристосовувати зір до темряви втрачається (виникає куряча 

сліпота) за відсутністю у організмі вітаміну: 

а) Д 

б) А 

в) К 

г) Е 

 

4. Перетворення світлової енергії в біоелектричну енергію, що несе 

інформацію до зорових центрів, здійснюється у паличках сітківки за участю: 

а) епітеліального пігменту; 

б) опсину; 

в) родопсину; 

г) б + в. 

 

5. Видима частина світлового спектра обмежена світловими хвилями 

довжиною (нанометрів): 
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а) від 240 до 300; 

б) від 300 до 400; 

в) від 380 до 760; 

г) від 760 до 1200 

 

6. При підвищенні тонусу парасимпатичних волокон, що йдуть до 

колового м’яза райдужки у складі окорухового нерва (ІІІ пара), діаметр зіниць: 

а) збільшується; 

б) зменшується; 

в) не змінюється. 

 

7. При підвищенні тонусу симпатичного нерва, що іннервує радіальні 

м’язові волокна райдужки, діаметр зіниць: 

а) збільшується; 

б) зменшується; 

в) не змінюється. 

 

8. Точка найкращого бачення знаходиться: 

а) у сліпій плямі сітківки; 

б) у жовтій плямі сітківки; 

в) у центральній ямці сітківки. 

 

9. Колбочки сітківки: 

а) сприймають світлові промені в умовах присмеркового зору; 

б) функціонують в умовах яскравого освітлення; 

в) сприймають колір; 

г) б + в. 

 

10. При розгляданні далекого предмета акомодація ока: 

а) посилюється; 

б) послаблюється; 

в) не змінюється; 

г) апарат акомодації знаходиться у стані спокою. 

 

11. Рефракція ока може бути: 

а) еметропічною; 

б) міопічною; 

в) гіперметропічною; 

г) а + б + в. 
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12. Короткозору рефракцію (міопію) коригують за допомогою окулярів, 

скельця у яких: 

а) двовгнуті; 

б) двоопуклі; 

в) плоскі; 

г) а+б+в. 

 

13. Далекозорість новонароджених дітей пояснюється: 

а) надмірно сильною акомодацією; 

б) надмірно слабкою акомодацією; 

в) короткою передньо-задньою віссю ока; 

г) довгою передньо-задньою віссю ока 

 

14. Стареча далекозорість називається: 

а) гемералопія; 

б) пресбіопія; 

в) міопія; 

г) амбліопія. 

 

15. Генерація рецепторних потенціалів у сітківці ока може виникати: 

а) на включення світла; 

б) на виключення світла; 

в) на включення та виключення світла. 

 

16. Колірний зір забезпечується: 

а) паличками; 

б) колбочками; 

в) паличками і колбочками. 

 

17. Дальтонізм виражається у нездатності розрізняти кольори, найчастіше 

червоний і зелений. Цей дефект зору успадковується хлопчиками від: 

а) батька-дальтоніка; 

б) матері; 

в) батька і матері 

г) не успадковується генетично. 

 

18. Провідниковим відділом зорового аналізатора є: 

а) зорові нерви; 

б) зоровий тракт, 
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в) а + б; 

г) перехрестя 

 

19. Первинна зорова кора потиличної долі — це: 

а) поле 17; 

б) поле 18; 

в) поле 19; 

г) поле 25. 

 

20. Нервові клітини передньо-верхніх бугорків чотиригорбикового тіла 

середнього мозку (підкіркові зорові центри) беруть участь: 

а) у вищому аналізі кольору; 

б) у вищому аналізі форми предметів; 

в) у рухових реакціях органа зору і формування зорових орієнтувальних 

рефлексів; 

г) в аналізі глибини простору. 

 

21. За одиницю гостроти зору прийнято вважати кут зору, який дорівнює 

(у кутових хвилинах): 

а) 1; 

б) 5; 

в) 10; 

г) 15. 

 

22. За одиницю гостроти зору прийнято вважати десяту строчку таблиці 

Сівцева, яку досліджуваний читає на відстані (метрів): 

а) 2; 

6) 5; 

в) 7; 

г) 10. 

 

23. Простір, який охоплюється оком при фіксованому стані очного 

яблука, зветься: 

а) загальним полем зору; 

б) монокулярним полем зору; 

в) бінокулярним полем зору; 

г) а + в. 

 

24. Межі поля периферичного зору вимірюють: 
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а) периметром; 

б) офтальмоскопом; 

в) спектроскопом; 

г) далекоміром. 

 

25. При конвергенції очей зводяться їх вісі. Чим ближче розташований 

об’єкт, який розглядається, тим сильніше скорочуються такі м’язи очних яблук: 

а) зовнішні прямі; 

б) прямі внутрішні; 

в) прямі верхні та прямі нижні; 

г) а + б 

 

26. Оцінка відстані до об’єкта, який розглядається двома очима 

(бінокулярний зір), рельєфності та величини об’єкта забезпечується участю 

механізмів: 

а) акомодації; 

б) конвергенції; 

в) а + б; 

г) дивергенції. 

 

27. Швидкі стрибкоподібні рухи очей з однієї точки фіксації до іншої: 

а) дрейф; 

б) тремор; 

е) саккади; 

г) ністагм. 

 

28. Новонароджена дитина плаче без сліз, хоча слізні залози в неї 

розвинуті. Сльози у дітей під час плачу з’являються лише: 

а) після 2 тижнів життя; 

б) після 2 місяців; 

в) у 6-місячному віці; 

г) на 2-му році життя. 

 

29. Акомодація – це пристосування ока до розглядання предметів: 

а) на близькій відстані; 

б) на далекій відстані; 

в) на різних відстанях. 

 

30. Спазм акомодації - це порушення правильної роботи: 
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а) циліарного очного м’яза; 

б) очноямкового м’яза; 

в) м’язів звужувачів і розширювачів зіниць 

 

31. Зміна ступеню заломлюючої сили ока при переході від спокою 

війкового м’яза до здійснення максимальної акомодації зветься: 

а) силою або об’ємом акомодації; 

б) збудженням акомодації; 

в) спокоєм акомодації. 

 

32. В якому віці повністю завершується зростання ока і компонентів його 

оптичної системи: 

а) в 6-8 років; 

б) в 9-12 років; 

в) в 13-15 років. 

 

33. Розлад зору, за якого людина добре бачить близькі предмети 

невиразно,віддалені розпливчато, зветься : 

а) дальтонізм; 

б) міопія; 

в) астигматизм. 

 

34. Силою заломлення оптичної системи ока відносно сітківки в умовах 

функціонального спокою акомодації характеризується: 

а) динамічний тонус акомодації; 

б) фізичний тонус акомодації; 

в) фізіологічний тонус акомодації. 

 

Тест для контролю знань студентів з теми: 

«Методики покращення роботи зорового аналізатора» 

1.Ульям Бейтс - лікар-окуліст із США - став основоположником методики 

щодо поліпшення зору без використання: 

а) спеціальних розслаблюючих вправ; 

б) окулярів та лінз; 

в) фізичних вправ для відновлення зору. 

 

2.Основою методики У. Бейтса по поліпшенню зору є: 

а) спеціальна гімнастика; 
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б) використання спеціальних окулярів; 

в) спеціальні дихальні вправи. 

 

3. Основою методики відновлення зору М. Норбекова є: 

а) точкова гімнастика; 

б) таблиця для корекції зору; 

в) робота з яскравими кольорами. 

 

4. Методика відновлення зору М. Норбекова дає результати при: 

а) далекозорості, короткозорості, астигматизмі; 

б) спазм акомодації, косоокості; 

в) всі відповіді вірні. 

 

5. Усі вправи за для відновлення зору за М. Норбековим поділяються на 

кілька груп: 

а)вправи для зміцнення окорухових м’язів;вправи на зміцнення косих 

м’язів очей; 

б) вправи, що розслабляють очі, вправи на акомодацію; 

в) а + б 

 

6. Вправи методики відновлення зору М. Норбекова виконуються: 

а) 5 - 10хв на день; 

б) 15 - 20хв на день: 

в) 30 – 60хв на день. 

 

7. Основою методики Е.Аветисова, що призначена для профілактики та 

відновлення зору є: 

а) ігрова методика; 

б) гімнастика для очей; 

в) масаж повік. 

 

8.Угімнастиці для очей за Е. Аветисовим виконують: 

а) 4 груп вправ; 

б) 3 груп вправ; 

в) 2 груп вправ. 

 

9. Гімнастика Е. Аветісова для профілактики та відновлення зору 

розрахована на такий вік: 

а) для дорослих людей; 
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б) для підліткового віку; 

в) для дітей шкільного віку. 

 

10. Автором унікальної методики, згідно з якою, за допомогою 

непрозорого екрана, можна досягти конвергенції очей є: 

а) Ю. Утехін; 

б) В. Жданов; 

в) Г. Жирін. 

 

11. Гімнастику для очей «Зоркість» Ю. Утехіна використовують при: 

а) короткозорості; 

б) далекозорості; 

в) косоокості. 

 

12. Автори методики для відновлення зору Ю.Розенблюм, К.Мац і 

Н.Лохтіна розробили вправи для: 

а) зміцнення очних м’язів; 

б) підвищення тонусу косих м’язів ока; 

в) розслаблення акомодації м’язів. 

 

13. Ранкова гімнастика для очей за Маргарет Корбет допомагає: 

а) наближати фокусну відстань до сітківки; 

б) обходитися без окулярів; 

в) а +б. 

 

14. На таблиці Орлової для обстежені зору дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку зображені: 

а) десять знайомих дітям предметів: зірка, гриб, літак та інші; 

б) десять букв алфавіту: А, Б, О, У та інші; 

в) десять цифр: 1, 2, 3 та інші. 

 

15. Кільця з розривом в різних місцях зображенні на таблиці: 

а) Орлової; 

б) Новікової; 

в) Синцевої. 

 

16. Гімнастика, що заснована на м’якості та пластичності, поєднує у собі 

гімнастику для очей і всього організму, масаж біологічно активних точок, які 

відповідальні за зір, зветься: 
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а) Даоська гімнастика; 

б) гімнастика Йоги; 

в) пальцева гімнастика. 

 

17. Цигун-терапія — це метод дії на організм: 

а) фізичних вправ; 

б) психологічних вправ; 

в) психофізичних вправ. 

 

18. Застосування біофакальних сферопризматичних окулярів передбачено 

у методиці: 

а) Ю. Утехіна; 

б) У.Бейтса; 

в) В. Базарного. 

 

19. Пальцьова гімнастика спрямована на зняття стомлення циліндричного 

м’язу за допомогою: 

а) масажу спеціальних точок на пальцях рук; 

б) масажу спеціальних точок навколо очей; 

в) немає правильної відповіді. 

 

20. Унікальну методику в дитячих освітніх закладах, що використовує 

систему офтальмотренажів, які знімають фізичне та психоемоційне 

напруження, сприяють розвитку зорово-моторної реакції, швидкості орієнтації 

в просторі, уваги та активації діяльності всього організму розробив: 

а) М. Корбет; 

б) В. Базарний; 

в) Ю. Утехін. 

 

21. До основних методів і прийомів, що використовуються в 

здоров’язберігаючих технологій В. Ф. Базарного відносять: 

а) вправи на м’язово-тілесну координацію, вправи на зорову 

координацію; 

б) режим динамічної зміни поз, зорово-координаторні тренажі 

(офтальмотренажери); 

в) а + б 

 

22. Схема універсальних символів (СУС) В. Базарного – це комплекс 

геометричних фігур у вигляді: 
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а) квадратів, трикутників, кругів; 

б) еліпсів, кругів, хреста; 

в) ромбів, квадратів, хреста. 

 

23. Робота з тренажером В. Базарного для зняття зорової напруги 

проводиться тільки: 

а) стоячи; 

б) сидячи; 

в) стоячи і сидячи. 

 

24. За методикою В. Базарного, спеціальні столи під нахилом, за якими 

учні працюють стоячи, звуться: 

а) тренажами; 

б) конторками; 

в) партами. 

 

25. З’єднання, зв’язок, злиття, гармонія фізичного і психічного стану 

людини як засіб самовдосконалення, що може з успіхом застосовуватись для 

профілактики порушення зору – це принцип: 

а) самомасажу; 

б) йоги; 

в) релаксації. 
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5.2 Форми і методи підсумкового контролю 
 

Контроль рівня засвоєння навчального матеріалу з навчальної дисципліни 

«Вікова фізіологія і валеологія» проводиться шляхом виконання студентами 

письмових контрольних робіт за темами модулів. 
 

Запитання для підготовки до підсумкової  

(модульної) контрольної роботи 

1. Будова зорового аналізатора. 

2. Будова очного яблука. 

3. Оболонка очного яблука. 

4. Будова волокнистої оболонки. 

5. Будова судинної оболонки. 

6. Будова внутрішньої оболонки (сітківки). 

7. Світлозаломлювальні середовища ока. 

8. Кришталик та його будова. 

9. Склисте тіло. 

10. Передня та задня камери ока. 

11. Скловидне тіло (роль та походження). 

12. Додаткові структури ока. Повіки. Кон’юнктива. 

13. Сльозовий апарат. Сльозова рідина. 

14. М’язи ока. 

15. Провідні нервові шляхи зорового аналізатору. 

16. Ембріогенез органу зору. 

17. Діоптричний апарат ока. 

18. Фізичні характеристики видимого світла. 

19. Скотопічний і фотопічний зір. 

20. Формування зображення на сітківці. 

21. Акомодація. Рефракція. 

22. Сприйняття руху. 

      Ведуча репрезентативна система, її оцінка за рухом очей. 

23. Рух очей і пам’ять. 

24. Аномалії рефракції ока. Короткозорість. 

25. Аномалії рефракції ока. Далекозорість. 

26. Аномалії рефракції ока. Астигматизм. 

27. Внутрішньоочний тиск. 

28. Сферична та хроматична аберації та акомодація. 

29. Розсіювання світла та помутніння діоптричного апарату ока. 

30. Структура фоторецепторів. 

31. Зорові пігменти. 

32. Сприймання кольору людиною. 

33. Фотохімічні процеси у клітинах сітківки. 

34. Формування зорового образу в корі великих півкуль. 

35. Бінокулярний зір. Сприйняття глибини простору. 
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36. Циклопічне око та гороптер. 

37. Рухи очей. Різновидності вергентних рухів очей.  

      Обертальні рухи очей. 

38. Сакада. Амплітуда і чистота сакад. 

39. Періодфіксації. Тремор ока. 

40. Фізіологічне значення руху очей. Ністагм. Фі-феномен 

Критерії оцінювання  

підсумкової (модульної) контрольної роботи 
 

Контрольна робота складається з п’яти завдань. Кожне завдання оцінюється в 

12  балів , які в підсумку сумуються. 
 

0 балів – Завдання не виконане, або виконане не вірно. 

1 - 3 бали – Завдання виконане з великою кількістю помилок. 

4 – 6 балів – Завдання виконане частково допускаються значні помилки. 

7 - 9 балів – Завдання виконане частково, допускаються незначні помилки. 

10 - 11 балів - Завдання виконане повністю, помилок нема, приклади не 

наведені. 

12 балів - Завдання розкрите повністю, помилок нема, наведені приклади. 
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5.3. Критерії оцінювання знань студентів 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено 

види і терміни контролю. Підсумковий рейтинговий бал за семестр складається з 

суми семестрових рейтингових балів.  

Заліковий рейтинговий бал є середнім арифметичним підсумкових 

рейтингових балів та залікового балу. 

Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переводу 

до національної (5-бальної) та європейської (ECTS) шкали представлені в табл.1-б. 

 

Табл.1-а. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та заключного 

(модульного) контролю.  

№ 

з/п 
Вид діяльності 

Коефіцієнт 

(вартість виду) 
Кількість робіт Результат 

1. 
Відповідь студента  на 

семінарському  занятті 
3 5 15 

2.  Перевірка конспекту 2 5 10 

3. Індивідуальний проект 15 1 15 

4.  
Підсумкове (модульне) 

тестування 
60 1 60 

Підсумковий рейтинговий бал 100 

Нормований рейтинговий бал 100 

 

Табл. 1-б. Порядок переведення рейтингових показників в європейську ECTS: 

Національна 

шкала 

«5» 

відмінно 

«4» 

добре 

«3» 

задовільно 

«2» 

незадовільно 

шкала 

університету 
90 - 100 80 – 89 70 - 79 65 - 69 60 - 64 35 - 59 0 34 

школа ECTS A B C D E 
FX 

З можливістю 

повторного складання 

X 

З обов’язковим 

повторним курсом 
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VI. Навчально-методична карта дисципліни «Профілактика порушень зору» 

 

Назва теми 
К-ть 

годин 

Вид 

заняття 
Література 

Засоби 

навчання, 

матеріали 

Контроль 

1. Вступ. Будова 

зорового 

аналізатора. 

 

 

Лекція та 

самостійна 

робота 

Литонік В. І., Антонік І. П. Анатомія, 

фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної 

культури. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 

2009. 336 с.  

Маруненко І. М., Бобрицька В. І. Анатомія і 

вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. 

К.: ВД-Професіонал, 2004. 479 с.  

Плахтій, П. Д. Вікова фізіологія. Теорія. 

Практика. Тести. Кам'янець-Подільський: 

Кам'янець-Подільський НУ ім. І. Огієнка, 2008. 

332 с. 

Солнцева В. В., Білик В. Г., Палієнко К. В. 

Анатомія та фізіологія дитини: [методичні 

рекомендації до практичних занять] К.: 

Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2004. 73 с. 

Хоменко Б. Г., Дідков О. М. Анатомія і 

фізіологія дитячого організму: навчальний 

посібник. К.: НПУ імені Драгоманова, 2004. 

373 с. 

Текст лекції,  

мультимедій

на 

презентація 

Усне 

(індивідуальне та 

фронтальне) 

опитування 

2. Фізіологія 

зорового 

аналізатора. 
 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Коцан І. Я. Вікова фізіологія: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. Луцьк: Вежа-Друк, 2013. 

376 с. 

Плахтій, П. Д. Вікова фізіологія і валеологія. 

Лабораторний практикум. 2-е вид., доп. та 

Текст лекції 

Письмове 

опитування, 

тестовий контроль 
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перероб. Кам'янець-Подільський, 2010. 308 с. 

Хоменко Б. Г., Дідков О. М. Анатомія і 

фізіологія дитячого організму: навчальний 

посібник. К.: НПУ імені Драгоманова, 2004. 

373 с. 

3. Аномалії 

рефракції. 

Профілактика 

порушень зору у 

дітей. 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Голева Т. Н. Охрана зрения детей в школе. 

Воронеж, 2007. 26 с. 

Должич Г. И. О взаимосвязи клинического 

течения близорукости с особенностями 

физического развития детей и подростков // 

Вестник офтальмологии. 2008. N.5. С.50-52 

Кузнецова М. В. Причины развития 

близорукости и ее лечение. 3-е изд. Казань: 

МЕДпресс-информ, 2005. 176 с. 

Текст лекції 

Індивідуальне та 

фронтальне 

опитування, 

тестовий контроль 

4. Методи і 

методики 

профілактики. 
 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Аветисов Э. С. Близорукость. М.: Медицина, 

2002. 288 с. 

Домашенко Н. И. Факторы риска 

формирования зрительных расстройств у 

старшеклассников // Офтальмо-логический 

журнал. 2008. №2. С.40-43. 

Утехин Ю.А. Гимнастика близоруких // 

Надежда планеты: Научно-популярный 

журнал. – Х., 2006. – № 12. – С. 30-31 

Текст лекції, 

мультимедій

на 

презентація 

Модульна 

контрольна робота 
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VII. Основні та допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

«Профілактика порушень зору» 
 

Основні: 

1. Аветисов Э.С. Близорукость – М.: Медицина, 2002. - 288 с. 

2. Голева Т.Н. Охрана зрения детей в школе – Воронеж, 2007. – 26 с.  

3. Домашенко Н.И. Факторы риска формирования зрительных расстройств у 

старшеклассников // Офтальмологический журнал. – 2008. – № 2. – С.40-43. 

4. Литонік В. І., Антонік І. П. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та 

фізичної культури. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 336 с.  

5. Кузнецова М.В. Причины развития близорукости и ее лечение. 3-е изд. 

Казань: МЕДпресс-информ, 2005. – 176 с. 

6. Кучма В. Р. Гигиена детей и подростков. М.: Медицина, 2001. – 384 с.  

7. Кучма В. Р. Гигиена детей и подростков при работе с компьтерными 

видеодисплейными терминалами. — М.: Медицина, 2000. — 160 с. 

8. Кучма В. Р. Медико-профилактические основы обучения и воспитания детей: 

руководство для медицинских работников образовательных и лечебно-

профилактических учреждений санитарно эпидемиологической службы. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2005. — 528 с. 

9. Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. Анатомія і вікова 

фізіологія з основами шкільної гігієни. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, В. І. 

Бобрицька. – К.: ВД-Професіонал, 2004. – 479 с.  

10. Маслова Н.М. Динаміка функціональних показників зорової системи дітей і 

підлітків в процесі навчання у школі: автореф. дис… канд. мед. наук. Донецький 

державний медичний університет ім. М. Горького. Донецьк, 2005. – 23 с. 

11. Плахтій, П. Д. Вікова фізіологія . Теорія. Практика. Тести. : навч. посіб. / 

П.Д. Плахтій, М.П. Мисів, О.І. Циганівська. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-

Подільський НУ ім. І. Огієнка, 2008. - 332с. 

12. Плахтій, П. Д. Вікова фізіологія і валеологія. Лабораторний практикум. 2-е 

вид., доп. та перероб. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський, 2010. - 308с. 

13. Солнцева В.В., Білик В.Г., Палієнко К.В. Анатомія та фізіологія дитини: 

[методичні рекомендації до практичних занять] / В.В. Солнцева, В.Г. Білик, 

К.В. Палієнко.  К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. 73 с. 

14. Утехин Ю.А. Гимнастика близоруких // Надежда планеты: Научно-

популярный журнал. – Х., 2006. – № 12. – С. 30-31 

 

Допоміжні: 
1. Ботникова Е. А. Состояние органа зрения у учащихся лицея и 

общеобразовательной школы // Гигиена и санитария. ─ 2000. ─ № 5. ─ С. 52─53. 

2. Волкова Л. П. О профилактике близорукости у детей // Вестник 

офтальмологии. — 2006; 2: 24–27. 
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3. Галимзянова Г. З., Гурылева М. Э. Факторы, способствующие 

формированию миопии у школьников // Российский педиатрический журнал. 2012. 

№2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-sposobstvuyuschie-formirovaniyu-miopii-

u-shkolnikov  

4. Гурылева М. Э., Галимзянова Г. З. Особенности образа жизни современных 

школьников с миопией: медико-социологическое исследование // ВСП. 2011. №4. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obraza-zhizni-sovremennyh-shkolnikov-

s-miopiey-mediko-sotsiologicheskoe-issledovanie  

5. Должич Г. И. О взаимосвязи клинического течения близорукости с 

особенностями физического развития детей и подростков // Вестник офтальмологии. 

– 2008. – N.5. – С.50 –52 

6. Ермолаев В. Г. Оценка распространённости аномалий рефракции среди 

детского городского населения / В.Г. Ермолаев, В.Ю. Тегза, В.Н. Алексеев и др. // 

Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 5 – С.96-97 

7. Иомдина Е.Н. Антиоксиданты и микроэлементы в лечении прогрессирующей 

миопии и других заболеваний глаз // Вестник оптометрии. – 2005. – С.14-17. 

8. Клопоцька Н.Г. Як перемогти короткозорість? // Країна знань: Науково- 

популярний журнал для юнацтва. – К.: 2008. – № 5. – С. 35-37  

9. Кочина М. Л. Стан зорових функцій дітей середнього шкільного віку, що 

навчаються в гімназії // Актуальні питання гігієни і екологічної безпеки України 

(Перші марзеєвські читання): збірка тез доповідей. ─ К., 2005. ─ С. 208-209. 

10. Сидоренко Е. И. Проблемы и перспективы детской офтальмологии: Доклад 

по охране зрения детей // Вестник офтальмологии. — 2006; 1: 41–42 

11. Сметанкин А.А. Учитель здоровья. Спб.: Питер, 2003. – 160 с. 

12. Тарутта Е.П. Возможности профілактики прогрессирующей и осложненной 
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№1. С. 43 –47. 
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науково-методичної конференції 1-2 квітня 2004 р. К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 
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у дітей молодшого шкільного віку // Матеріали Міжнародного симпозіуму «Освіта і 
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