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 ВСТУП 
 

Робоча програма навчальної дисципліни “Техніка лабораторних робіт” складена відповідно до 
Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт)   першого (бакалаврського) рівня вищої освіти      

                                                                                                (назва рівня вищої освіти) 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» 
програми підготовки  Дієтологія, лабораторна діагностика  

                              (найменування освітньої програми) 
 
а також відповідно до завдань Концепції інформатизації сфери охорони здоров’я України на 2013-2018 
рр., яка була розроблена Координаційною радою Міністерства охорони здоров’я України з питань 
інформатизації сфери охорони здоров’я, директиви ВООЗ А58/21 “Електронна охорона здоров'я 
(eHealth)” від 7.04.2005 р., рекомендацій Міжнародної асоціації медичної інформатики (IMIA) і 
Української асоціації “Комп'ютерна Медицина” (УАКМ), навчальних планів і учбових програм вищих 
медичних закладів освіти з фаху " Техніка лабораторних робіт " та суміжних спеціальностей (клінічна 
біохімія, інформаційні технології в управлінні охороною здоров'я, лабораторна справа, тощо). 
 
Опис навчальної дисципліни (анотація)   
“Техніка лабораторних робіт” - це інтегральна, міждисциплінарна, базисна медико-біологічна 
дисципліна, метою якої є навчання студентів теорії та практиці клініко-діагностичного аналізу, 
поглиблення знань з різних видів лабораторних методів, зокрема біохімічних, морфологічних 
(цитологічних) та мікробіологічних з урахуванням професійної направленості, необхідних 
майбутньому спеціалісту для засвоєння і розвитку практичних навичок при проведенні лабораторних 
досліджень. Студенти отримають професійні навички пошуку та аналізу інформації біомедичного 
профілю та фундаментальні, біомедичні, клінічні та соціальні знання з питань охорони здоров’я 
населення; профілактики, діагностики захворювань людини на індивідуальному, родинному та 
популяційному рівні, необхідні для здійснення професійної діяльності лікаря - лаборанта. Отримані 
ними компетенції будуть потрібні для роботи в лікарнях, науково-дослідних лабораторіях, 
діагностичних лабораторіях, страхових компаніях та урядових організаціях.  

З подальшим розвитком лабораторної діагностики пов'язано вирішення як глобальних проблем 
поширених у світі захворювань, так і покращення ефективності і оптимізації систем надання медичних 
послуг населенню у кожній країні. 
 
Предмет навчальної дисципліни  “ Техніка лабораторних робіт ”  охоплює вивчення понять, 
термінології, принципів, методів, методичних підходів та теорії класичних та сучасних клініко-
діагностичних методів, які передбачають використання інформаційних та лабораторних технологій  у 
галузі охорони здоров’я. В ході вивчення дисципліни наводиться чи демонструється значення та 
практичне застосування лабораторних методів дослідження для забезпечення діяльності в системі 
охорони здоров’я. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: базується на вивченні студентами медичної та цитології, медичної 
біології та інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи вивчення студентами діагностики, 
організації системи охорони здоров’я; сприяє вивченню студентами клінічних, гігієнічних та 
соціальних дисциплін; передбачає формування умінь застосувати знання з медичної діагностики в 
процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни – формування та розвиток у майбутніх лікарів компетентностей у галузі 
сучасної лабораторної діагностики для забезпечення ефективного, раціонального використання 
сучасних біохімічних, цитологічних, молекулярно-біологічних, статистичних та ін. методів для 
забезпечення загального та спеціального підходів при опрацюванні медико-біологічних зразків у 
галузі охорони здоров'я, і зокрема вміння знаходити в глобальних мережах інформацію професійного 
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характеру, застосовувати існуючі дані результатів досліджень для отримання, постановки діагнозу, 
аналізу та обміну інформацією у своїй професійній діяльності. 

 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Техніка лабораторних робіт” є: 

 надання студентам уявлення про сучасну методологію та техніку лабораторних робіт в 
клініко-діагностичній галузі; 

 формування та розвиток знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного 
використання сучасних лабораторних методів загального та спеціального призначення у 
галузі охорони здоров'я; 

 сформування у студента повного уявлення про значення та можливості сучасних 
лабораторних досліджень у галузі охорони здоров'я та про необхідність і перспективи 
подальшого розвитку лабораторних підходів в медицині; 

 засвоєння теоретичних та практичних основ роботи лабораторії; 

 розвиток уміння самостійно опановувати нові методики різного призначення та 
оновлювати й інтегрувати набуті знання; 

 формування базових навичок роботи з лабораторним обладнанням різного рівня 
складності, пошуку біомедичної інформації, використання методів аналізу, 
представлення, зберігання та передачі медико-біологічних даних; 

 сформування у студена уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментальних та 
прикладних досліджень у галузі лабораторної діагностики. 

 ознайомлення студентів з основними принципами та методичними підходами до 
лабораторних досліджень. 
 

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 
(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у 
термінах результатів навчання у Стандарті). 

 
Згідно з вимогами Стандарту дисципліна “Техніка лабораторних робіт” забезпечує набуття 

студентами компетентностей:  
 інтегральна:  
 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час 

професійної діяльності в галузі лабораторної медицини та в освітньому процесі, що 
передбачає застосування теоретичних засад і методів лабораторної діагностики з метою 
комплексної оцінки морфологічного та функціонального стану органів і систем пацієнтів; 
встановлювати лабораторний діагноз. 
 

  загальні: 
 здатність застосовувати знання з техніки лабораторних робіт в практичних ситуаціях; 
 здатність до вибору стратегії спілкування; 
 здатність проведення досліджень на відповідному рівні,  
 здатність працювати автономно та в команді; 
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,  
 здатність навчатись та навчати; 
 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
 здатність до утвердження національних гуманістичних ідеалів демократичних цінностей і 

традицій України. 
 спеціальні (фахові, предметні): 
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 Здатність забезпечити організацію роботи в лабораторіях різного профілю та їх 
структурних підрозділах, застосовувати сучасні методи роботи, впроваджувати стандарти 
ISO; 

 Здатність використовувати професійні знання та практичні уміння в проведенні  
лабораторних досліджень при різних захворюваннях відповідно до клінічних протоколів  

 Навички оцінювання організації та якості надання різних видів медичної допомоги та 
санітарно-епідеміологічного благополуччя населення; 

 здатність до оцінювання результатів наукових досліджень. 
 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі “Матриці 
компетентностей”. 

 
Матриця компетентностей 

 
№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної 
діяльності в галузі лабораторної медицини та в освітньому процесі, що передбачає застосування 
теоретичних засад і методів лабораторної діагностики з метою комплексної оцінки морфологічного 
та функціонального стану органів і систем пацієнтів; встановлювати лабораторний діагноз. 
 

Загальні компетентності 
1 Здатність 

застосовувати 
знання з техніки 
лабораторних 
робіт в 
практичних 
ситуаціях 

Мати 
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, які 
набуті у процесі 
навчання 

Вміти 
розв’язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності 

Зрозуміле 
донесення 
власних 
висновків, знань 
та пояснень, що 
їх обґрунтову-
ють до фахівців 
та нефахівців 

Відповідати за  
прийняття рішень 
за різних умов 

2 здатність до 
вибору стратегії 
спілкування 

Мати глибокі 
знання із 
структури 
професійної 
діяльності 

Вміти оцінити 
умови 
здійснення 
професійної 
діяльності та 
підібрати 
відповідні 
стратегії 
спілкування 

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію у 
професійній 
діяльності 

Нести відпові-
дальність  
за вибір та 
тактику  
способу 
комунікації 

3 Здатність 
проведення 
досліджень на 
відповідному 
рівні 

Мати глибокі 
знання із 
структури 
професійної 
діяльності 

Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань 

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію у 
професійній 
діяльності 

Нести відпові-
дальність за 
професійний роз-
виток, здатність  
до подальшого  
професійного  
навчання з висо-
ким рівнем авто-
номності 

4 
 

Здатність 
працювати 
автономно та в 
команді 

Знати тактики та 
стратегії 
спілкування, 
закони та 
способи 

Вміти обирати 
способи та 
стратегії 
спілкування 
для 

Використовува-
ти стратегії 
спілкування та 
навички між-

Нести відпові-
дальність  
за вибір та 
тактику  
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комунікативної 
поведінки 

забезпечення 
ефективної 
командної 
роботи 

особистісної 
взаємодії 

способу 
комунікації 

5 Здатність до 
абстрактного 
мислення, 
аналізу та 
синтезу 

Знати способи 
аналізу, синтезу 
та подальшого 
сучасного 
навчання 

Вміти 
аналізувати 
інформацію, 
приймати 
обґрунтовані 
рішення, вміти 
отримувати 
сучасні знання 

Встановлювати 
відповідні 
зв’язки для 
досягнення 
цілей 

Нести відпові-
дальність за 
своєчасне 
формування 
висновків 

6 Здатність 
навчатись та 
навчати; 

Знати основні 
засади та 
принципи 
процесу 
пізнання 

Вміти 
оптимізувати 
та 
удосконалюват
и подачу та 
сприйняття 
інформації 

Розширення 
власного 
кругозору та 
залучення до 
цього 
оточуючих 

Нести відпові-
дальність за 
своєчасне набуття 
сучасних знань 

7 Здатність до 
пошуку, 
оброблення 
інформації з 
різних джерел; 

Мати глибокі 
знання в галузі 
інформаційних 
технологій, що 
застосовуються 
у професійній 
діяльності 

Вміти 
використовува-
ти інформа-
ційні технол-
огії у профе-
сійній галузі. 

Використовува-
ти інформаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

Нести відпові-
дальність за 
розвиток 
професійних 
знань та умінь 

8 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість 
виконуваних 
робіт; 

Знати методи 
оцінювання 
показників 
якості діяльності 

Вміти 
забезпечувати 
якісне 
виконання 
робіт 

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт 

Нести відпові-
дальність за 
якісне виконання  
робіт 

9 Вміння 
виявляти, 
ставити та 
вирішувати 
проблеми; 

Знати обов’язки 
та шляхи 
виконання 
поставлених 
завдань 

Вміти 
визначити мету 
та завдання 
бути 
наполегливим 
та сумлінним 
при виконанні 
обов’язків 

Встановлювати 
міжособистісні 
зв’язки для 
ефективного 
виконання 
завдань та 
обов’язків 

Відповідати за  
якісне  
виконання  
поставлених  
завдань 

10 Здатність до 
утвердження 
національних 
гуманістичних 
ідеалів 
демократичних 
цінностей і 
традицій 
України. 

Знати 
національні 
гуманістичні 
ідеали та 
демократичні 
цінності. 

Вміти 
застосовувати 
національні 
гуманістичні 
ідеали та 
демократичні 
цінності. 

Поширювати 
національні 
гуманістичні 
ідеали 
демократичні 
цінності і 
традицій 
України. 

Відповідати 
критеріям 
національних 
гуманістичних 
ідеалів 
демократичних 
цінностей і 
традицій України 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1 Здатність 

забезпечити 
організацію 
роботи в 
лабораторіях 

Мати глибокі 
знання в галузі 
лабораторної 
діяльності  і 
медико-

Вміти викорис-
товувати 
знання про 
принципи 
роботи 

Здатність 
ефективно 
отримувати, 
зберігати та 
передавати 

Нести відпові-
дальність за 
розвиток 
професійних 
знань та умінь, 
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різного профілю 
та їх 
структурних 
підрозділах, 
застосовувати 
сучасні методи 
роботи, 
впроваджувати 
стандарти ISO; 

біологічних 
засад, що 
застосовуються 
у професійній 
діяльності 

лабораторій в 
медико-
біологічній 
галузі, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань 

медичну інфор-
мацію  

дотримуватись 
норм етики при 
здійсненні 
професійної 
діяльності 

2 Здатність 
використовуват
и професійні 
знання та 
практичні 
уміння в 
проведенні  
лабораторних 
досліджень при 
різних 
захворюваннях 
відповідно до 
клінічних 
протоколів  

Знати основні 
принципи 
роботи з 
клінічними 
протоколами, 
сфери їх 
застосування 

Вміти викорис-
товувати 
знання для 
вирішення 
різних 
практичних 
задач 

Ефективно вико-
ристовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідальність 
за вибір найбільш 
ефективних 
результативних, 
показових та 
оптимальних 
методів 
отримання 
біомедичної 
інформації  

3 Навички 
оцінювання 
організації та 
якості надання 
різних видів 
медичної 
допомоги та 
санітарно-
епідеміологічно
го благополуччя 
населення; 

Знати 
міжнародні коди 
та класифікацію 
поширених 
захворювань 

Вміти 
формалізувати 
практичні 
задачі та 
створювати 
алгоритми для 
їх розв’язання. 

Використовува-
ти ефективні 
стратегії 
комунікації при 
вирішенні 
практичних 
задач 

Нести 
відповідальність 
за правильне 
використання 
кодів та класифі-
каторів захворю-
вань, вибір 
найбільш 
ефективного 
алгоритму 
виконання 
завдання 

4 Здатність до 
оцінювання 
результатів 
наукових 
досліджень 

Знати стандартні 
методи 
проведення 
наукових 
досліджень у 
галузі біо-
медицини 

Вміти 
аналізувати 
результати 
наукових 
досліджень та 
на їх підставі 
оцінювати 
інформацію 
щодо діагнозу 
хворого  

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання 
наукових 
досліджень 

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення щодо 
оцінювання 
результатів 
наукових 
досліджень 

 
Результати навчання:  

Сформованість у студента компетентності у галузі Техніки лабораторних робіт, що включає:  
- здатність планувати самостійно лабораторне дослідження, здійснювати розрахунки і 

виконувати найпростіші лабораторні прийоми, а також працювати з реактивами та приладами;  
- надавати першу допомогу при порізах, термічних та хімічних опіках; 
- організувати робоче місце, посуд, обладнання для досліджень із дотриманням техніки безпеки 

та протипожежної безпеки; 
- виконувати основні операції, які передують чи супроводжують проведення лабораторних 

досліджень; 
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- володіти практичними навичками проведення якісного та кількісного аналізу, методами, що не 
вимагають надскладного сучасного обладнання; 

- готувати прилади до лабораторних досліджень; 
- працювати на фотометрах, спектрофотометрах, іономерах та анализаторах; 
- здійснювати калібровку мірного посуду, статистичну обробку результатів кількісного аналізу, 

оцінювати відтворюваність и правильність аналізу. 
- підготувати мікроскоп для мікроскопування нативних, забарвлених препаратів та препаратів у 

темному полі зору; 
- вміти виготовляти нативні та забарвлені препарати; 
- вміти мікроскопувати нативні, забарвлені, демонстраційні препарати та препарати в темному 

полі зору; 
- вміти працювати з одноразовим посудом: вакутейнерами для проведення загального аналізу 

крові, біохімічного, імуноферментного дослідження тощо, мікрокюветами, лійками, 
епендорфами, наконечниками; 

- володіти технікою миття посуду, його дезінфекції та стерилізації та перевірки чистоти; 
- вміння самостійно працювати з науковою та навчально-методичною літературою, здійснювати 

пошук та узагальнювати науково-технічну інформацію, готувати звіти (реферати) на задану 
тему.. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ECТS), з них 58 години 
лабораторних занять, 60 годин самостійної роботи та 2 години – консультацій. 

Викладання дисципліни “Техніка лабораторних робіт” включає два модулі: 
Модуль 1. Принципи організації виконання досліджень в клінічно-діагностичній лабораторії.  
Модуль 2. Основні технології та обладнання лабораторних досліджень. 
 
3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього 
у тому числі 

лекції 
практичні 

заняття 
лаб. інд. зав. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Принципи організації виконання досліджень в клінічно-діагностичній лабораторії. 

Тема 1. Види та підрозділи клініко-
діагностичних лабораторій   4   2  2 

Тема 2. Санітарно-гігієнічні вимоги 
та правила безпеки під час роботи 
в лабораторіях. Протипожежна 
безпека. Надання допомоги 
потерпілим  

4   2  2 

Тема 3. Основні принципи 
виробничої діяльності лабораторії 4   2  2 

Тема 4. Обладнання та оснащення 
лабораторій. Лабораторний посуд та 
допоміжне приладдя 

8   4  4 

Тема 5. Догляд за лабораторним 
посудом. Стерилізація. Лабораторні 
нагрівальні прилади 

8   4  4 

Тема 6. Хімічні реактиви, їх 
очищення, зберігання. 14   8  6 

Модуль 2. Основні технології та обладнання лабораторних досліджень 
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Тема 7. Терези. Техніка приготування 
розчинів  12   6  6 

Тема 8. Техніка роботи з різними 
видами піпеток, бюреток. 
Титрування.   

12   6  6 

Тема 9. Електрохімічний аналіз. 
Визначення густини розчинів.  8   4  4 

Тема 10. Мікроскоп. Правила роботи 
та техніка догляду за мікроскопом. 16   8  8 

Тема 11. Оптичні методи кількісного 
аналізу. Турбидиметричний аналіз. 
Рефрактометрія. 
Фотоелектроколориметрія.  

12   6  6 

Тема 12. Технології фракціонування 
компонентів біологічних об’єктів. 
Імуноферментний аналіз. 
Молекулярно-біологічні 
дослідження на основі ПЛР. 

8   4  4 

Тема 13. Оцінка результатів якості 
виконання клінічно-лабораторних 
досліджень. Розмірності 
показників лабораторних тестів. 

4   2  2 

Тема 14. Обладнання для виконання 
автоматизова-них лабораторних 
досліджень. 

4   2  2 

Консультації 2      
Всього годин 120   60  58 
 
 
4. Теми лабораторних занять    
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Лабораторії різного профілю, їхнє призначення та структурні підрозділи. Вимоги 
до приміщень лабораторій (клініко-діагностичної, мікробіологічної, біохімічної, 
санітарно-гігієнічної, імуноферментної та ін.) та їх обладнання. 

2 

2 Перша медична допомога при порізах, термічних опіках, опіках кислотами та 
лугами. Техніка безпеки під час роботи в лабораторіях. 

2 

3 Організація робочого місця. Права, обов’язки бакалаврів-лаборантів (медицина), 
лабораторна документація, санітарно-епідеміологічні режими. Основні етапи 
клінічно-лабораторного аналізу. 

2 

4 Матеріали з яких виготовляється лабораторний посуд, їх властивості. 
Лабораторний посуд із скла та спеціальних полімерних матеріалів. Вироби з 
металів та інші засоби для лабораторних робіт (тиглі, капіляри і т.д.) 

4 

5 Зберігання лабораторного посуду. Миття, стерилізація, сушка скляного посуду. 
Перевірка чистоти. Особливості догляду за полімерними та металевими виробами. 

4 

6 Хімічні реактиви, їх зберігання, правила використання. Методи очистки реактивів: 
Кристалізація, фільтрування, центрифугування, дистиляція та ін. 

8 

7 Терези для грубого, точного та дуже точного (аналітичні) зважування, 
напівавтоматичні, торсійні та електронні ваги. Розчини: приготування, способи 
вираження концентрацій, виправлення. 

6 

8 Типи піпеток та бюреток, автоматичні піпетки та дозатори. Методики піпетування. 
Титрування при мікровизначеннях. 

6 

9 Потенціометричний метод визначення рН та вмісту іонів в рідинах. Улаштування 
іономерів. Буферні розчини, індикатори. Кондуктометрія. Вольтамперометрія. 

4 
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10 Класифікація мікроскопів. Влаштування мікроскопа. Препарати та  їх підготовка. 
Техніка мікроскопіювання. Догляд за мікроскопом та його зберігання. 

8 

11 Світло та його взаємодія з речовиною. Абсорбційна фотометрія. Оптичні 
вимірювальні прилади. Нефелометричний аналіз: імунотурбидиметрія, лазерна 
нефелометрія, агрегатометрія та коагулометрія. Емісійний спектральний аналіз 
(флуорометрія, полум’яна фотометрія, люмінометрія). 

6 

12 Центрифугування, електрофорез, хроматографія. Імунофлюорисцентний та 
імуноферментний аналіз. Проточна цитофлуориметрія.  

4 

13 Оцінка результатів лабораторного дослідження за оптичною характеристикою 
розчину, що фотометрується. Розрахунок результатів за формулою та в умовних 
одиницях. Методологія контролю якості лабораторних досліджень. 

2 

14 Сучасні технології та аналізатори для виконання лабораторних досліджень у 
напівавтоматичному й автоматичному режимах. Виконання екстрених 
мануальних і автоматизованих клінічних лабораторних досліджень. 

2 

                                                                                      
5. Самостійна робота* 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Розгляд різновидів клінічних лабораторій та їх функції. Конструктивні вимоги до 
лабораторних приміщень. 

1 

2 Особливості освітлення, вентиляції та площі лабораторних приміщень в 
залежності від їх призначення. Рекомендований перелік обладнання та 
інструментарію клінічної лабораторії 

1 

3 Оцінка біобезпеки функціонування клінічних лабораторій різного профілю. 
Особливості роботи з інфікованим матеріалом. Склад аптечки для надання 
першої допомоги в лабораторії. 

2 

4 Схема досліджень, що проводяться в клінічно-діагностичні лабораторії. 
Основні показники діяльності лабораторії. 

2 

5 Склад деяких спеціальних сортів скла. Одноразовий посуд, його призначення. 
Допоміжне обладнання, приладдя, інструментарій, правила користування ними 
та його призначення.  

2 

6 Застосування, правила роботи з фаянсовим посудом. Правила нагрівання різних 
видів лабораторного посуду. 

2 

7 Хімічні методи очищення посуду: миття сульфатною кислотою, розчинами лугів, 
сумішшю хлоридної кислоти, гідрогену пероксиду. Виготовлення стійких 
етикеток..  

2 

8 Термостат, його призначення і будова. Види термостатів. Техніка вимикання 
термостата, встановлення на певну температуру та вимикання з електро- і 
водопостачальної мережі.  

2 

9 Види  дистиляції, умови проведення. Влаштування дистилятора. 3 
10 Способи прискорення фільтрування. Правила безпеки при фільтруванні під 

вакуумом, центрифугуванні. 
3 

11 Види термометрів, ареометрів. Правила визначення питомої ваги та температури 
різних розчинів. 

3 

12 Лабораторний  посуд, необхідний для приготування  розчинів аналітичної 
концентрації. Приготування розчинів з фіксаналів. 

3 

13 Правила заповнення градуйованих піпеток, мікропіпеток, капілярних піпеток, 
бюреток, мікробюреторк. Правила заповнення забарвленими розчинами піпеток, 
бюреток 

4 

14 Що таке потенціометричне титрування? Що таке полярографія? 3 
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15 Принцип роботи ареометра та пікнометра. 3 
16 Спеціальні методи світлової  мікроскопії, застосування у лабораторній 

діагностиці. Електронна мікроскопія, особливості, застосування.  
4 

17 Конфокальна мікроскопія. Сучасні цифрові аналізатори зображення. 2 
18 Методи візуальної колориметрії. Полум’яна фотометрія, особливості методу 

(конспект додаткової літератури). 
3 

19 Флуориметрія, застосування в лабораторній діагностиці (конспект додаткової 
літератури). Сучасні фотометричні аналізатори, застосування в лабораторній 
діагностиці.  

3 

20 Технології електрохемілюмінісцентних досліджень. Організація робіт в 
лабораторіях при проведенні ПЛР-досліджень. Газо-рідинна та газо-твердофазна 
хроматографія. Інтерпретація результатів електрофорезу.  

4 

21 Фактори, що вливають на результат (надійність) клініко-лабораторного 
дослідження. Позалабораторні та лабораторні похибки. Пробопідготовка. Сучасні 
технології забору біоматеріалу для досліджень. Процедура введення внутрішньо 
лабораторного контролю якості. 

4 

22 Загальна характеристика технологічних принципів роботи автоматичних 
клінічно-біохімічних аналізаторів. 2. Типи гематологічних аналізаторів (за 
принципом дії). 3.Системи комп’ютерного аналізу зображення клітин. 

2 

 
*-за наявності змін до графіку навчального процесу див. Додаток 1. 
 
6. Індивідуальні завдання: підготовка протоколів лабораторних робіт, підготовка презентацій, 
проведення пошуку інформації за допомогою інтернет-ресурсів в межах запропонованих тем, а також 
опрацювання та представлення результатів лабораторних робіт за допомогою класичних методів та 
програм загального та спеціального призначення. Виконання індивідуального завдання має на меті 
ознайомити студента із основами сучасних лабораторних технологій в галузі охорони здоров’я, 
тенденціями щодо їхнього розвитку, навчити принципам пошуку даних за допомогою Інтернет 
ресурсів, а також опанування методами техніки лабораторних робіт, зокрема підходів для кількісного 
та якісного аналізу медичних обєктів. 
 
7. Завдання для самостійної роботи: підготовка презентацій або рефератів на теми в п.5 “Самостійна 
робота”. 

 
8. Методи навчання: роз’яснення ключових питань теми, опитування студентів, відповіді на 
запитання студентів, набуття практичних навичок, виконання лабораторних робіт, їх обговорення, 
формування висновків. При вивченні дисципліни “Техніка лабораторних робіт” використовуються 
методи проблемного викладу, евристичного, дослідницького, інтерактивного навчання, що створює 
умови для підвищення мотивації студентів, прийняття ними творчих рішень, стійкої активності 
протягом виконання завдань. 

 
9. Методи контролю:  

Поточний контроль здійснюється на кожному лабораторному занятті відповідно до його 
конкретних цілей. На всіх лабораторних заняттях застосовуються види стандартизованого контролю 
теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: виконання завдань, включаючи 
компетентнісно-орієнтовані вирішення задач, виконання лабораторних робіт, представлення їх 
результатів, узагальнення та формування висновків, тестовий контроль, усне опитування, письмова 
відповідь на запитання викладача. Студенти отримують оцінку за кожне лабораторне заняття, яка є 
комплексною та включає контроль як теоретичної, так і практичної підготовки студента. Самостійна 
робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного 
контролю теми на відповідному занятті. 
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Підсумковий контроль відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових 
модулів шляхом підрахунку балів, які студенти отримали при виконанні лабораторних, самостійних 
завдань та результатів окремих тестів. 

 
 
10. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння лабораторно-
практичних навичок, тестовий контроль, письмова відповідь на відкриті питання. Оцінка за залік 
виставляється як сума всіх семестрових оцінювань. Для отримання позитивної оцінки є обов»язковим 
написання модульної контрольних робіт та відпрацювання всіх практичних (лабораторних ) робіт. 
 
11. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру:  
 

Форми семестрового 
оцінювання 

ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 30 балів Max. – 50 
балів 

Min. – 30 
балів 

Max. – 50 балів 

Усна відповідь 4 8 7 10 

Доповнення 1 2 3 5 

Лабораторні роботи  5 15 7 15 

Модульна контрольна 
робота 1 20 25   

Модульна контрольна 
робота 2   13 20 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Підсумкова 
оцінка 

Кількість навчальних 
годин / кредитів 

24/0,8 36/1,2  

Кількість тем / їхні 
номери 

6/1-6 8/7-14  

Мінімум 30 30 60 

Максимум 50 50 100 
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Єдина шкала оцінок для студентів: 
 

        Оцінка  ЕCTS Статистичний показник 
А 
B 
C 
D 
E 

Найкращі 10%  студентів 
Наступні 25 % студентів 
Наступні 30 % студентів 
Наступні 25 % студентів 
Останні 25 % студентів 

FX 
F 

Повторне перескладання 
Обов’язковий повторний 
курс навчання 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 А 
Добре / Good 75-89 В, С 

Задовільно / Satisfactory 60-74 D, E 
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 FX 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни / Fail 

0-34 
F 

 
12. Методичне забезпечення (навчальний контент): підручники, електронні підручники, конспекти 
та презентації (слайди) лекцій, плани і методичні розробки до лабораторних занять занять, клінічні 
результати обстежень та лабораторних досліджень для їх комп’ютерного аналізу, завдання для 
самостійної роботи, тестові та відкриті питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового 
контролю знань і вмінь студентів, електронні бази даних, інтернет ресурси, програмні пакети 
загального та спеціального призначення, матеріали для самостійної роботи. 
 
13. Рекомендована література: 

Основна: (Базова)  
1. Юзик Г.Ю. Техніка лабораторних робіт: Навч. посібник. — К.: Медицина, 2007. — 144 с. 
2. Луцевич Д.Д., Мороз А,С., Грибальська О.В., Огурцов В.В. Аналітична хімія. — К.: Здоров’я, 2003. — 

296 с. 
3. Манастирська О.С. Клінічні лабораторні дослідження — Вінниця: Нова книга, 2007. — 168 с.  
4. Любина А.Я. и др. Руководство к практическим занятиям по технике лабораторных работ. М.: 

Медицина, 1988. 
5. Клінічна лабораторна діагностика: Навч. посібник / Луцик Б.Д., Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б. та ін.; 

за ред. проф. Б.Д. Луцика. — К.: ВСВ «Медицина», 2011. — 288 с. 
6. Камышников В.С. Техника лабораторных работ в медицинской практике. – М.:Медпресс-информ, 

2013. – 344с. 
7. В.Н. Малахов, Н.Н. Поповкин, Е.Н. Гаранина и др. Клиническая лабораторная діагностика – 

М.:МИА, 1995 г.- 210с. 
8. Болотов В. В. та ін. Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз. Курс лекцій.: Навчальний 

посібник. – Вінниця: Нова Книга. 2014. – 424 с. 
9. Аксьонова О.Ф., Гарбуз О.В. та ін. Основи техніки лабораторних робіт з хімії : Навчальний 

посібник. – К.: Вид-во «Ліра-К», 2011. – 157 с. 
10. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. Л.:Химия, 1970. 
11. Крищенко В.П. Техника лабораторных работ. М.: ВО «Агропромиздат», 1988. 

 

Додаткова: 

 
1. Луговская С.А. Возможности гематологических анализаторов // Клин. Лабор. Діагностика, 2007. 

— № 2. — С. 77. 
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2. Льюис С.М. Практическая и лабораторная гематология / С. М. Льюис, Б. Бэйн, И. Бэйтс: Пер. с 
англ.; под ред. А. Г. Румянцева. — М: ГЭОТАР-медиа, 2009. — 672 с.  

3. Практикум з біологічної хімії / Бойків Д. П., Iванків О. Л., Кобилінська Л. I. та ін. / За ред. О. Я. 
Склярова. — К.: Здоров’я, 2002. — 298 с. 

4. Федорович У.М. Спеціальна мікробіологія: Посібник. Ч. 2. — Львів: Ахілл. 2001. — 476 с. 
5. Гайдукевич О.М., Болотов В.В. Аналітична хімія. — Харків: Основа, 2000. — 400 с. 
6. Колектив авторов. Полный справочник медицинской аппаратуры. - Litres, 2015.- 1164 с. 
7. А.В. Мошкин, В.В. Долгов. Обеспечение качества в клинической лабораторной диагностике. –  

Медиздат. 2004 г.- 120с.   

8. Б. Глік, Дж. Пастернак, Молекулярна біотехнологія, Москва, Мир, 2002. 

9. Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. 

Л.М.Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. 

— 758 с. 
10. Vesterberg O. History of electrophoretic methods // Journal of Chromatography. — 1989. — Vol. 480. — 

P. 3—19. (англ.).  

10. Мазур О. Удивительный микроскоп: иллюстрированы й путеводитель. – М.:Эксмо, 2015 . -96с. 

11. В. Сухоруких. Микроскоп и телескоп.- М.: Рипол Классик, 2014.- 78 с. 
12. Русин Г.Г. Физико-химические методы анализа в агрохимии. М.: ВО «Агропромиздат», 1990. 
13. Сиянова Н.С., Неуструева С.Н. Методическое руководство для практикума по биохимии. Казань: 

Казанский государственный университет, 1999. 
14. Фрайфелдер Д. Физическая биохимия. М.: Мир, 1980. 

 

 

В тому числі й інтернет ресурси 
1. bsseducation.com.ua 

2. http://bt2.narod.ru/zakon/008_2.htm 


