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Існують деякі програми 

для перевірки стану 

здоров’я, але вони дають 

неточні результати. Тому я 

пропоную ще один 

програмний продукт, який 

має унікальний метод 

перевірки цілісності поля 

зору

В сучасному світі люди часто мають 

проблеми з здоров’ям, особливо з зором
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https://dich.media/problemy-so-zreniem-u-

molodyozhi-v-chyom-prichina-i-kak-s-etim-borotsya/



3

«Проверка зрения»

«Проверка зрения» навіть не вказує на якій

відстані та як розмістити очі залежно від

діагоналі екрану. Також в Crizal test останні

картинки є незрозумілими навіть якщо їх

роздивлятися з близька. Та взагалі не

зрозуміло як проходить тестування, оскільки

до нього немає інструкції.

Діагностичний сайт «Crizal Test»
https://play.google.com/store/apps/details?id=andrei.

brusentcov.eyecheck.free&hl=ru&gl=US
https://crizal.ru/vision-screening

https://play.google.com/store/apps/details?id=andrei


Проаналізувавши існуючі програми для 

діагностики, які дають хибні результати. 

Визначено головні недоліки, а саме:

• Чітко не вказано як саме потрібно розмістити

голову та очі відносно екрану.

• Не вказані технічні характеристики монітору.

• Не поділяються на діагностику для людей з 

далекозорістю та близорукістю.

• На кожному пристрої шрифт має різні фактичні 

розміри та чіткість.
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На основі короткої та цікавої гри, будуть робитися висновки 

стосовно проблем з зором та можливих сліпих плям ока. Центр 

кожної сцени – об’єкт червоного кольору, а точки для перевірки 

– об’єкти зеленого та синього кольору, гравець повинен 

сигналізувати коли їх помічає. 

(розроблено автором)



Програмна частина нашої гри 

була  виконана на мові 

програмування Python, оскільки 

вона проста у використанні та 

водночас надає багато засобів 

для структурування програм. 

Була використана ігрова 

бібліотека Pygame. Програмне 

середовище було обрано 

PyCharm.
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Кожен гравець отримує інструкцію

cтосовно положення голови та очей. Потім 

розпочинається діагностика, яка 

закінчується після показаних 100 об’єктів або 

за бажанням гравця. На основі гри всі сцени

поділяються на видимі та сліпі плями

(розроблено автором)



Для виводу результатів всі ці сцени об’єднуються в одну та виводяться

на екран. Результати допомагають знайти положення сліпих плям з

великою точністю, оскільки програма не має недоліків, які наявні в

аналогах. Перевірка поля зору залежить лише від кута зору стосовно

центру.

Червоні плями

показують сліпі плями, 

а зелені – видимі. 

Синя точка – це центр 

фокусування.
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(розроблено автором)
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(розроблено автором)



10

1. Розглянуто діагностичні програми для перевірки 
стану здоров’я, як наслідок, виявлено їхні 
недоліки. 

2. Розглянуто фактори, які впливають на зір під час 
тестування. 

3. Розроблено власний метод перевірки цілісності 
поля зору.

4. Розроблено алгоритм для оцінки положення 
сліпих плям.

5. Реалізовано коректно функціонуючий програмний 
продукт. 
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