
ЗАВДАННЯ: НАДАТИ ПИСЬМОВІ ВІДПОВІДІ 

Лекція №1 

1. Які структури дає змогу оцінити метод бічного освітлення? 

2. Як визначити стан і зміни кришталика? 

3. Як виміряти внутрішньоочний тиск? 

4. Як визначають гостроту зору? 

5. Гострота зору — це: 

A. Здатність бачити на різній відстані. 

Б. Можливість розрізняти точки під найменшим кутом. 

B. Здатність розрізняти кольори видимих предметів. 

Г. Показник центрального зору. 

Ґ. Простір, що сприймається оком. 

6. Гостроту зору визначають за допомогою: 

A. Дзеркала офтальмоскопа. 

Б. Периметра. 

Ґ. Ністагм-апарата. 

B. Таблиць 

Г. Оптотипів 

7. Пацієнт читає 8-й рядок таблиці Головіна—Сивцева, помиляючись у трьох 

знаках. Гострота його зору становить: 

A. 0,8. 

Б. 0,7. 

B. 0,08. 

Г. 0,07. 

Ґ. 0,6. 

8. Хворий читає 4 рядки таблиці Головіна—Сивцева, помиляючись у 2 

знаках. 



Яка гострота його зору? 

 

 
Лекція №2 

1. Укажіть положення головною фокуса стосовно сітківки за різних видів 

рефракції. 

2. За допомогою якого способу можна визначити рефракцію ока? 

3. Виберіть ознаки, що характеризують гіперметропію (далекозорість): 

A. Слабкий зір удалину. 

Б. Слабкий зір на близькій відстані. 

B. Зір удалину поліпшується збиральними лінзами. 

Г. Наявність хронічного подразнення кон’юнктиви. 

Ґ. Усі відповіді правильні. 

4. Які симптоми характеризують наявність астигматизму? 

A. Слабкий зір удалину. 

Б. Слабкий зір на близькій відстані. 

B. Швидка стомлюваність при читанні. 

Г. Зміна форми зіниці. 

Ґ. Поліпшення зору циліндричними лінзами. 

5. Ознаками пресбіопії є: 

A. Слабкий зір удалину. 

Б. Поява у віці понад 40 років. 

B. Відсутність органічних змін в оці. 

Г. Поступове погіршення зору на близькій відстані з віком. 

Ґ. Усі відповіді правильні. 

6. Пацієнт 30 років скаржиться на ослаблення зору як удалину, так і на 

близьку відстань. Який вид рефракції можна припустити? 



7. У пацієнта гострота зору знижена до 0,3, з лінзами -1,5 і -1,75 дптр вона 

становить 1,0. 

 

 
Який вид рефракції у пацієнта? Визначите її ступінь. Відповідь обгрунтуйте. 

8. Що таке пресбіопія? 

Лекція №3 

1. Назвіть основні ознаки і наслідок ячменя. 

2. Які симптоми халазіону? 

3. Назвіть симптоми птозу верхньої повіки. 

4. До гострих гнійних запальних захворювань повік належать: 

A. Блефарит. 

Б. Ячмінь. 

B. Халазіон. 

Г. Птоз. 

Ґ. Лагофтальм. 

5. При оперативному видаленні халазіону вилучену тканину направляють на 

гістологічне дослідження, оскільки: 

A. Халазіон — це злоякісне утворення. 

Б. Дає метастази в трубчасті кістки. 

B. Замість халазіону може бути аденокарцинома мейбомієвої залози. 

Г. Для визначення вірусних включень у клітинах. 

Ґ. Немає правильної відповіді. 

6. Яка маніпуляція при лікуванні ячменя може призвести до таких 

ускладнень, як флегмона очної ямки, тромбофлебіт очних вен? 

A. Змащування маззю. 

Б. Автогемотерапія. 

B. Cyxe тепло. 



Г. Видавлювання ячменя. 

Ґ. Усі відповіді правильні. 

7. До ФАПузвернувся хворий 36 років зі скаргами на головний біль, 

підвищення температури тіла до 38 градусів, біль у ділянці правого ока. 

Об’єктивно: верхня повіка справа набрякла, гіперемована, набряк 

поширюється на надбрівну і скроневу ділянки. Під час пальпації повіка 

болюча. У ділянці волосяного мішечка — жовтувата головка гнояка. Хворий 

лікувався самостійно, без поради лікаря застосовуючи примочки чаю, 

пеніцилінову мазь, суху стерильну пов’язку на хворе око. 

Установіть діагноз. 

8, До сімейної амбулаторії звернулася хвора 36 років зі скаргами на наявність 

новоутворення на верхній повіці справа. З’явилося новоутворення 3 міс. 

тому. Під час огляду Вами виявлено щільне неболюче утворення у вигляді 

горошини, не спаяне зі шкірою. 3 боку кон’юнктиви просвічує жовтуватий 

уміст, оточений сіткою незначно розширених судин. 

Установіть діагноз. 

Лекція №4 

1. Які основні функції кон’юнктиви? 

2. Які провідні ознаки гонобленорейного кон’юнктивіту? 

3. Які ускладнення виникають при гонобленорейному 

кон’юнктивіті? 

4. Укажіть скарги хворих на кон’юнктивіт. 

5. Для профілактики гонобленореї немовлятам закапують: 

A. Альбуцид. 

Б. Левоміцетин. 

B. Дексаметазон. 

Г. Фуросемід. 

Ґ. Пілокарпін. 

6. Птеригіум — це: 



A. Пігментне утворення кон’юнктиви. 

Б. Васкуляризована складка кон’юнктиви. 

B. Жовтувате стовщення кон’юнктиви. 

Г. Горбистеутворення кон’юнктиви. 

Г. Правильної відповіді немає. 

7. Трахому спричинюють: 

 

 
A. Хламідії. 

Б. Віруси. 

B. Бактерії. 

Г. Спірохети. 

Ґ. Усі відповіді правильні. 

 

 
8. Ha 4-й день після народження у дитини виникли різкий набряк і 

гіперемія повік, сукровичні виділення. Очна щілина важко відкривається. 

Установіть діагноз. Призначте лікування і профілактику. 


