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робота є фрагментом науково-дослідної роботи 
кафедри оториноларингології спільно з кафедрою 
офтальмології «розробка нових медичних техноло-
гій в діагностиці та лікуванні патології верхніх ди-
хальних шляхів», № держ. реєстрації 0111U006761. 

вступ. Напружений характер навчання в медич-
ному ВУЗі, значний об’єм зорового навантажен-
ня, використання комп’ютерної техніки, зменшен-
ня тривалості сну та дефіцит часу – всі ці фактори 
сприяють розвитку аномалій рефракції у студентів. 
Значне навантаження припадає саме на орган зору, 
на його м’язовий апарат та акомодацію особливо у 
зв’язку з великою кількістю необхідного для вивчен-
ня матеріалу [1; 4]. В останні роки у зв’язку з широ-
ким використанням комп’ютерів в навчанні та побу-
товому спілкуванні, це навантаження ще більшає [2]. 

На 4 курсі студенти опановують офтальмологію і 
під час занять проводять взаємодиспансерізацію – 
обстеження зорових функцій один в одного, що дало 
нам можливість прослідкувати зміни рефракції за 
період з 1 по 4 курс навчання. 

мета роботи. Вивчити стан зорових функцій у 
студентів 4 курсу, що навчаються в ВДНЗУ «УМСА» 
та зміни їхньої рефракції за період навчання. 

об’єкт і методи дослідження. Під нашим спо-
стереженням знаходилося 387 студентів у віці від 
20 до 28 років, що навчалися на циклі офтальмоло-
гії. З них 295 студентів приїхали на навчання з різ-
них областей України і 289 з них за національністю 
були українцями. інші 92 студенти відносились до 
факультету іноземних студентів, причому 18 з них 
були з країн колишнього СНГ (Азербайджан, Турк-
меністан, Узбекистан, росія), 2 студенти з Болгарії, 
а 72 студенти приїхали на навчання із країн далеко-
го сходу та півдня – іран, Туніс, китай, Нігерія, лівія, 
Судан, ізраіль, Пакистан, індія, ірак та Саудівська 
Аравія. 

Всім студентам проводилась візометрія без ко-
рекції і з оптимальною оптичною корекцією, пери-
метрія, скіаскопія або рефрактометрія, біомікроско-
пія, зворотня та пряма офтальмоскопія. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Найбільш розповсюдженою рефракцією серед об-
стеженого контингенту студентів виявилася міопія 
слабкого ступеню (у 162 чоловік – 42 % обстежених) 
та середнього ступеню (у 3 чоловік – 0,8 % обсте-
жених), що збігається з літературними даними [3]. 
Слід відмітити, що з них лише у 43 студентів (11 %) 

порушення рефракції були виявлені на момент всту-
пу до ВУЗу. У 8 обстежених (2 % від загальної кіль-
кості оглянутих студентів) виявлено гіперметропію 
слабкого ступеню і при цьому лише 2 з них знали про 
її існування і раніше. Змішаний астигматизм виявле-
но у 2 студентів (0,5 %), причому через відсутність 
оптимальної корекції у одного з них розвинулась 
амбліопія середнього ступеню, а другий викорис-
товує сферо-циліндричну корекцію з дитинства, що 
дає йому достатню корекцію. 

Студенти з аномаліями рефракції в переважній 
більшості віддають перевагу контактній корекції. 
Так 73 % з них мають стаж носіння контактних лінз 
від 6 міс до 5 років, причому у 57 % студентів тер-
мін використання лінз склав більше 3 років. обсте-
жені в основному віддавали перевагу м’яким кон-
тактним лінзам (гідрогелеві використовувалися в 
39 % випадків, силікон-гідрогелеві в 57 %) і лише в 
4 % використовувалися жорсткі контактні лінзи. На 
превеликий жаль значний відсоток студентів само-
стійно обирали собі контактні лінзи без поради ліка-
ря (53 %). При опитуванні було виявлено, що 64 % не 
дотримуються терміну експлуатації, а більше 50 % 
не виконували гігієнічних правил при носінні контак-
тних лінз, що свідчить про низький рівень знань і не-
хтування основними гігієнічними правилами. Через 
це при біомікроскопії у 37 % студентів виявлені: про-
яви кон’юнктивіту, «сухого ока» та алергічних реак-
цій, що узгоджується з літературними даними [5]. 

Проведено аналіз розвитку аномалій рефракції у 
обстежених студентів. Виявлено, що у 122 студентів 
(32 %) короткозорість від 0,5 дптр до 2,75 дптр (з го-
стротою зору без корекції від 0,6 до 0,08), у серед-
ньому 1,62  ±  0,4 дптр (при середній не корегованій 
гостроті зору 0,2  ± 0,02) розвинулася за період на-
вчання в інституті. 54 з них були українського похо-
дження, а переважна більшість – 68 (74 % від числа 
обстежених іноземних студентів) – іноземцями. 
Причому у іноземних студентів середній рівень ано-
малії рефракції був вищим і склав 2,54  ± 0,7 дптр при 
середній гостроті зору 0,2  ± 0,07. 

ретельно зібравши анамнез ми виявили, що іно-
земні студенти придбали початкові аномалії реф-
ракції вже з перших років навчання в інституті, коли 
мали значне зорове навантаження при вивченні 
мови та термінології, яка важче давалася на нерідній 
мові. Також далися взнаки комп’ютерні спілкування 
з родиною та друзями, та необхідність відшукувати 
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навчальний матеріал в інтернеті через брак під-
ручників на рідній мові для полегшеного засвоєння 
матеріалу. крім того іноземні студенти менше звер-
таються за кваліфікованою медичною допомогою і 
тому лише незначна кількість з них (14) використо-
вує оптичну корекцію. 

Таким чином, виявивши наявні аномалії рефрак-
ції, ми в якості засвоєння практичних навичок, разом 
з іншими студентами групи, визначили оптимальну 
корекцію та сформували необхідний санітарно-гі-
гієнічний режим зору для студентів з аномаліями 
рефракції. До нього увійшли також вправи для очних 
м’язів та розподіл зорового навантаження з органі-
зацією обов’язкової перерви особливо при роботі з 
комп’ютером. Медикаментозні препарати для ліку-
вання не використовувалися. 

Через 5 місяців навчання (перед кінцем семе-
стру) повторно було проведено перевірку зорових 
функцій та величини рефракції у студентів з вияв-
леними аномаліями рефракції. Слід відмітити, що 
прогресування міопії у обстежених не відбувалося. У 
осіб, що дотримувалися призначеного режиму, спо-
стерігалося покращення гостроти зору без корекції. 

В середньому гострота зору без корекції в досліджу-
ваній групі склала 0,4  ± 0,05, що вдвічі вище початко-
вої гостроти зору. Враховуючи позитивну динаміку, 
всім студентам було рекомендовано використову-
вати призначену корекцію та дотримуватися при-
значеного режиму зорових навантажень та вправ. 

висновки. 
1. Студенти медичних ВУЗів перебувають в групі 

ризику розвитку аномалій рефракції через наявність 
у них надмірного зорового навантаження. 

2. У іноземних студентів аномалії рефракції роз-
виваються частіше. 

3. Призначення оптимальної корекції та дотри-
мання санітарно-гігієнічного режиму зору позитив-
но впливає на стабілізацію процесу розвитку анома-
лій рефракції. 

перспективи подальших досліджень. Ви-
явлення проблеми розвитку аномалій рефракції в 
студентському колективі потребує диспансерного 
нагляду за всім контингентом. Перспективним є до-
слідження роботи акомодаційного апарату у осіб, 
що не дотримуються правильного режиму зорового 
навантаження. 
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стаН ЗоРовиХ фуНкЦій у студЕНтів мЕдичНого вуЗу
Безкоровайна і. м. 
Резюме. В статті представлені результати обстеження 387 студентів у віці від 20 до 28 років. У 42 % об-

стежених студентів виявлено міопію слабкого ступеню, у 0,8 % – середнього ступеню. лише у 43 студен-
тів (11 %) порушення рефракції були виявлені на момент вступу до ВУЗу. У 8 обстежених (2 % від загальної 
кількості оглянутих студентів) виявлено гіперметропію слабкого ступеню. Змішаний астигматизм виявлено 
у 2 студентів (0,5 %). Виявлено, що у 32 % студентів була короткозорість у середньому 1,62  ± 0,4 дптр, при 
середній не корегованій гостроті зору 0,2  ± 0,02. Переважна більшість – 68 з них були іноземцями, причому 
у іноземних студентів середній рівень аномалії рефракції був вищим і склав 2,54  ± 0,7 дптр при середній 
гостроті зору 0,2  ± 0,07. Причиною цього було те, що іноземні студенти мали значне зорове навантаження 
при вивченні мови та комп’ютерного спілкування з родиною та друзями, та через необхідність відшукувати 
навчальний матеріал в інтернеті через брак підручників на рідній мові. 

ключові слова: студенти, аномалії рефракції, міопія. 
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состоЯНиЕ ЗРитЕльНыХ фуНкЦий у студЕНтов мЕдиЦиНского вуЗа
Безкоровайна и. м. 
Резюме. В статье представлены результаты обследования 387 студентов в возрасте от 20 до 28 лет. У 

42 % обследованных студентов выявлено миопию слабой степени у 0,8 % – средней степени. Только у 43 сту-
дентов (11 %) нарушения рефракции были обнаружены на момент поступления в ВУЗ. У 8 обследованных (2 % 
от общего количества осмотренных студентов) обнаружено гиперметропию слабой степени. Смешанный 
астигматизм обнаружен у 2 студентов (0,5 %). Выявлено, что у 32 % студентов была близорукость в среднем 
1,62  ± 0,4 дптр, при средней не коррегированной остроте зрения 0,2  ± 0,02. Подавляющее большинство 
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– 68 из них были иностранцами, причем у иностранных студентов средний уровень аномалии рефракции 
был выше и составил 2,54  ± 0,7 дптр при средней остроте зрения 0,2  ± 0,07. Причиной этого было то, что 
иностранные студенты имели значительную зрительную нагрузку при изучении языка и компьютерного об-
щения с семьей и друзьями, и из-за необходимости отыскивать учебный материал в интернете по причине 
нехватки учебников на родном языке. 

ключевые слова: студенты, аномалии рефракции, миопия. 
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Abstract. The intense character of the study in the medical university, a significant amount of visual activity, 

computer usage, reducing the duration of sleep and lack of time – all these factors contribute to the development 
of refractive anomalies in students. Significant strain falls on eyesight, his muscular system and accommodation 
especially due to the large number of learning material. Last years, because to the widespread computer usage in 
education and everyday communication, it is still an increasing. 

In the 4th year students learn ophthalmology and during classes conducted mutual inspection – examination of 
visual function at each other, which allowed us to track changes in refraction between 1 and 4 course. 

The paper presents the results of the examination of 387 students aged 20 – 28 years. The most common 
refraction in the number of examined students was the low degree of myopia (in 162 people – 42 % of patients) 
and the medium (in 3 people – 0. 8 % of the patients). Note that only in 43 students (11 %) were found breach of 
refraction at the time of admission to the university. The 8 of the surveyed (2 % of surveyed students) revealed the 
low degree of hyperopia while only 2 of them were known about this before. Mixed astigmatism was found in 2 
students (0,5 %), but cause the lack of an optimal correction in one of them developed medium scale amblyopia, 
the second uses field-cylindrical correction since childhood, giving him sufficient correction. We found that 32 % 
of students were nearsighted on average 1,62  ± 0,4 diopters, the average not corrected visual acuity 0,2  ± 0,02. 
Students with refractive anomalies prefered contact correction. So 73 % of them have experience of wearing 
contact lenses from 6 months to 5 years, where 57 % of the students wearing lenses more than 3 years. Examined 
mainly prefered soft contact lenses (hydrogel used in 39 % of cases, silicone hydrogel at 57 %) and only 4 % used 
rigid contact lenses. Unfortunately large percentage of students chose contact lenses without a doctor’s advice 
(53 %). The survey found that 64 % don’t keep up to pull-date, and more than 50 % didn’t perform hygiene rules 
while wearing contact lenses, indicating a low level of knowledge and disregard for basic hygiene rules. Because 
of this, when biomicroscopy in 37 % of the students found: signs of conjunctivitis, «dry eye» and allergic reactions. 

The vast majority – 68 of them were foreigners and foreign students in the average refractive anomalies was 
higher and amounted to 2,54  ± 0,7 diopters with an average sharpness of 0,2  ± 0,07. 

The reason for this was that foreign students have a significant visual stress in the study of language and computer 
to communicate with family and friends, needed to find educational material on the Internet because of the lack of 
textbooks in the native language. Finding existing refractive anomaly, we determined the optimal correction and 
formed the necessary hygienic mode of for students with refractive errors. It includes exercises for eye muscles and 
loading the optic distribution and compulsory break especially while working with the computer. Drug preparations 
for treating wasn’t used. After 5 months of training (before the end of the semester) visual functions was reaudited 
and values   of refraction of students with identified refractive anomalies. Note that the progression of myopia in the 
patients occurred. In those who adhered to the assigned treatment, there was improvement in visual activity without 
correction. On average visual activity without correction in the study group was 0,4  ± 0,05, which is twice higher than 
initial visual acuity. Given the momentum, to all students were recommended intended correction and stick to the 
prescribed mode of visual stress and exercises. 

Found existing refractive error, we with other students of the group for learning practical skills identified the 
optimal correction and formed the necessary hygienic mode of for students with refractive anomalies. It includes 
exercises for eye muscles and distribution of visual load and mandatory break especially while working with the 
computer. Medicines weren’t used. 

Key words: students, refractive anomaliy, myopia. 
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