


 



 
ВСТУП 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» 

складена відповідно до Стандарту вищої освіти України підготовки фахівців першого 
(бакалаврського) рівня 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» 
освітня програма лабораторна діагностика, дієтологія 
 

Навчальна дисципліна «Клінічна лабораторна діагностика» викладається у 4, 5 та 6 
семестрах 2 та 3 курсів денної форми навчання в обсязі: всього – 390 год. (13 кредитів 
ECTS), з них у 4 семестрі – 150 год. (5 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 30 год., лабораторні 
– 42 год., самостійна робота – 76 год., консультації – 0 год.; у 5 семестрі – 90 год. (3 кредити 
ECTS) зокрема: лекції – 16 год., лабораторні – 26 год., самостійна робота – 46 год., 
консультації – 0 год.; у 6 семестрі – 150 год. (5 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 28 год., 
лабораторні – 42 год., самостійна робота – 78 год., консультації – 0 год. У 4-му семестрі у курсі 
передбачено 2 модульні контрольні роботи. У 4-му та 5-му семестрах дисципліна 
завершується проміжним контролем; у 6-му семестрі – іспитом.  

 
1. Мета дисципліни – підготовка лікарів-спеціалістів та спеціалістів відповідно до 

вимог освітньої характеристики лікаря-спеціаліста та спеціаліста з клінічної лабораторної 
діагностики. Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних 
навиків, необхідних лікарю-спеціалісту та спеціалісту з клінічної лабораторної діагностики 
для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги хворим і потерпілим.  

2. Завдання (навчальні цілі):  
Дана дисципліна спрямована на досягнення наступних  компетентностей випускника:  

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, проводити 
санітарно-гігієнічну експертизу. 

Загальні 
компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
2. Здатність спілкуватися другою мовою 
3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 
технологій 
4.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 
5. Здатність навчатись та навчати 
6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми  
7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел 
8. Здатність працювати автономно та в команді 
9. Здатність до утвердження національних гуманістичних ідеалів 
демократичних цінностей і традицій України. 

Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 
компетентності 

1. Навички оцінювання організації та якості надання різних видів 
медичної допомоги та санітарно-епідеміологічного благополуччя 
населення 
2. Здатність забезпечити організацію роботи в лабораторіях різного 
профілю та їх структурних підрозділах, застосовувати сучасні методи 
роботи, впроваджувати стандарти ISO 
3. Здатність використовувати професійні знання та практичні уміння в 
проведенні  лабораторних досліджень при різних захворюваннях 
відповідно до клінічних протоколів 



 

4. Здатність інтерпретувати результати лабораторних досліджень в 
комплексі всіх показників з діагностичною, лікувальною та 
прогностичною метою 
5. Здатність використовувати професійні знання для проведення 
досліджень в контексті судово-медичної експертизи живих, загиблих і 
померлих з травматичними та вогнепальними ушкодженнями із 
сучасної зброї, термічними та хімічними опіками, отруєннями, 
захворюваннями тощо  
6. Здатність проводити диференціальну  діагностику різних 
патологічних станів і процесів за даними патогістологічного 
дослідження 
7. Здатність трактувати біохімічні процеси при патології, 
забезпечувати оптимальний вибір найбільш інформативних 
біохімічних маркерів для діагностики захворювань, аналізувати 
особливості перебігу хвороб та їх прогноз з урахуванням біохімічних 
показників 
8. Застосування лабораторної діагностики, лікування і профілактики 
найбільш поширених хвороб імунної системи та алергологічної 
патології 
9. Здатність оцінювати вплив ліків на результати лабораторних 
досліджень   
10. Здатність розпізнавати передракові стани та пухлини за даними 
цитологічного дослідження 
11. Здатність за результатами санітарно-гігієнічних досліджень 
чинників навколишнього та виробничого середовищ, харчових 
продуктів, обстежень закладів охорони здоров’я, радіометричних 
досліджень, оцінювати їх безпечність, відповідність до вимог 
санітарного законодавства України  

 
Матриця компетентностей 

Класифікація 
компетентності за 

НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність 

1 2 3 4 5 
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, проводити санітарно-гігієнічну 
експертизу. 
Загальні компетентності 
1. Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу 
та синтезу 

Знати: 
- пізнавальну 
діяльність людини, 
спрямовану на 
розкриття 
загальних, істотних 
зв'язків і відношень 
речей 

Уміти: 
- аналізувати і 
синтезувати 
утворені поняття 
шляхом суд-
жень, міркувань, 
умовиводів; 
- пізнавати нові 
зв'язки й 
відношення 
об'єктів, 
розширяти і 
поглиблювати 
свої знання про 
них 

Заохочення та 
узгодження до 
певних дій 
комунікантів. 
Набуття 
комунікативного 
досвіду в процесі 
адекватного 
сприйняття і 
розуміння змісту 
повідомлень 

Створювати власне 
монологічне 
висловлювання 
відповідно до 
отриманої 
інформації 



 
2. Здатність 
спілкуватися 
другою мовою 

Знати: 
- професійно-
орієнтований 
лексико-
граматичний 
матеріал, що 
використовується в 
різних мовних 
ситуаціях;  
- розмовні штампи 
ділового етикету й 
мовної поведінки - 
професійні терміни 
й поняття; 
- історію, культуру, 
традиції, систему 
охорони здоров’я 
країни, мова якої 
вивчається 

Вміти: 
- володіти 
лексичним 
мінімумом 
іноземної мови; 
 вести бесіду-
діалог 
загального 
характеру; 
- користуватися 
правилами 
мовного 
етикету; 
- проводити 
аналітичне 
опрацювання 
іншомовних 
медичних 
джерел з метою 
отримання 
професійної 
інформації; 
- працювати з 
довідниковою 
літературою та 
словниками 

Використання 
різних мовних 
засобів відповідно 
до комунікативних 
намірів. Влучно 
висловлювати 
думки для 
успішного 
розв’язання 
проблем і завдань у 
професійній 
діяльності 

Послуговуватися 
лексографічними 
джерелами 
(словниками) та 
іншою допоміжною 
довідниковою 
літературою, 
необхідною для 
самостійного 
вдосконалення 
іноземної мовної 
культури 

3. Навички 
використання 
інформаційних та 
комунікаційних 
технологій 

Знати: 
- сучасні 
інформаційні 
технології; 
- технології 
обробки текстової 
та графічної   
інформації; 
- медичні 
інформаційні 
системи 

Вміти: 
- використовува-
ти програмні 
засоби при 
роботі в 
комп’ютерних 
мережах; 
- створювати 
бази даних і 
використовуват
и інтернет-
ресурси; 
- працювати в 
закритих та 
відкритих 
інформаційних 
системах; 
- використовува-
ти отриману 
інформацію та 
результати її 
аналітичної 
обробки для 
набуття фахових 
знань та навичок 
з певних 
складових 
професійної 
діяльності; 
- застосовувати 
новітні 
інформаційні 
технології в 

Накопичення 
обсягу можливих 
комунікативних 
зв’язків з різних 
аспектів 
професійної 
діяльності за 
допомогою 
комп’ютерних 
технологій 

Систематизувати 
інформацію з 
метою підвищення 
ефективності праці 
на основі 
системного та 
методологічного 
підходу до 
предмету 
діяльності; 

- підвищувати 
інформаційну 
грамотність, 
поглиблювати знання 
з практичного 
застосування 
інформаційно-
комп’ютерних 
технологій в 
професійній 
діяльності 



 
професійній 
діяльності; 
- працювати з 
операційними 
системами і 
сервісними 
програмами; 
- працювати з 
папками 
(каталогами) і 
файлами у 
Windows; 
- набирати, 
зберігати, 
редагувати 
текстову 
інформацію у 
Microsoft Word 

4.Здатність 
проведення 
досліджень на 
відповідному рівні 

Знати: 
- методологічні 
основи наукових 
досліджень; 
- категоріальний 
апарат наукового 
дослідження; 
- класифікацію 
методів наукових 
досліджень; 
- загально-наукові 
методологічні 
принципи; 
- довідниково-
пошуковий апарат; 
- принципи 
патентознавства; 
- способи 
одержання 
наукової та 
професійної 
інформації; 
- джерела 
одержання 
потрібної 
інформації 

Вміти: 
- планувати та 
організовувати 
науково-дослід-
ну роботу; 
- використовува-
ти категоріаль-
ний апарат 
наукового 
дослідження; 
- використовува-
ти документаль-
ні джерела 
наукової 
інформації; 
- створювати 
фонд першодже-
рел і вторинної 
інформації; 
- використовува-
ти пошуково-
довідниковий 
апарат; 
- розробляти 
плани та здійс-
нювати експери-
ментальні 
дослідження; 
- оформляти 
наукову роботу 
у вигляді 
доповідей, тез, 
статей, 
методичних 
матеріалів, 
магістерської 
роботи; 
- обґрунтовував-
ти висновки 
своїх 
спостережень, 

Передача науково-
дослідної 
інформації на 
відповідних рівнях; 
- взаємодія у межах 
внутрішнього та 
зовнішнього 
наукового 
середовищ 

Особиста 
відповідальність за: 
- недотримання 
етичних норм 
науково-дослідної 
діяльності 
(авторських прав, 
недопущення 
плагіату та ін.); 
- достовірність 
науково-дослідної 
інформації; 
оперативність 
передачі інформації 



 
виходити з 
пропозиціями 
щодо 
удосконалення 
професійної 
діяльності в ЗОЗ 

5. Здатність 
навчатись та 
навчати 

Знати: 
- загальні та 
методологічні 
основи педагогіки; 
теорію виховання; 
- теорію навчання 
(дидактику); 
- педагогічну 
культуру 
викладача; 
- методи і засоби 
навчання; 
- форми організації 
освітнього процесу; 
- основні категорії 
навчання; 
- принципи, функції 
навчання; 
- сучасні 
педагогічні 
технології 

Вміти: 
- проводити різні 
форми 
навчальних 
заходів (лекції, 
семінари, 
практичні 
заняття,  
тренінги, різні 
види практик); 
- на практиці 
використовувати 
дидактичні 
прийоми; 
- визначати 
мету, зміст, 
структуру 
неперервної 
освіти впродовж 
життя 

Реалізація 
комунікативних 
вмінь з особами, 
що навчаються;  
- передача 
педагогічного 
досвіду суб’єктам 
навчання 

Здатність навчатись 
упродовж життя  
LLL (life – long –
learning);  
синтезувати теорію 
та практику 
навчання 

6. Вміння 
виявляти, ставити 
та вирішувати 
проблеми  

Знати: 
- основи 
міжособистісного 
спілкування; 
- психологію 
управління 
кадрами; 
- конфліктологію та 
шляхи вирішення 
конфліктних 
ситуацій; 
- оптимальну 
організацію 
освітнього процесу 
у вищій школі; 
- моделі 
керівництва 
структурним 
підрозділом; 
- принципи 
управління 
кадрами; 
- системи 
управління якістю 
лабораторних 
досліджень 

Вміти: 
- розв’язувати 
проблеми, 
пов’язані з 
прийняттям 
управлінських 
рішень, 
забезпечувати їх 
виконання; 
- володіти 
культурою 
міжособистісног
о спілкування; 
- проводити 
розгляд і 
розв’язання 
конфліктних 
управлінських 
ситуацій та 
удосконалювати 
вміння у 
професійному 
середовищі; 
- навчати осіб, 
які здобувають 
вищу освіту, 
виявляти та 
вирішувати 
проблеми у 
виробничих 
колективах; 
- використовува-

Застосування 
обсягу можливих 
комунікативних 
зв’язків з різних 
аспектів 
професійної 
діяльності при 
вирішенні 
виробничих 
проблем 

Керувати собою, 
власним психічним 
станом, володіти 
вербальними та 
невербальними 
навичками 
спілкування  



 
ти методи 
контролю якості 
лабораторних 
досліджень 

7. Здатність до 
пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації з 
різних джерел 

Знати: 
- способи 
одержання наукової 
та професійної 
інформації; 
- джерела 
одержання 
потрібної 
інформації 

Вміти: 
- упорядковува-
ти, оцінювати, 
аргументувати, 
класифікувати 
одержану 
інформацію; 
- узагальнювати 
одержану 
інформацію, 
готувати 
рекомендації 
щодо 
наступного її 
використання 

Уміння 
здійснювати 
комунікативні 
зв’язки з тримачами 
джерел інформації 

Удосконалення 
інформаційної 
грамотності та 
оптимальне 
застосування її в 
професійній 
діяльності 

8. Здатність 
працювати 
автономно та в 
команді 

Знати: 
- міждисциплінарну 
модель командної 
діяльності; 
- принципи та 
функції роботи 
автономно та в 
команді; 
- етапи складових 
процесу роботи 
команди; 
- фактори 
оцінювання роботи 
та можливостей 
команди; 
- чинники, що 
можуть негативно 
позначитися на 
процесі та 
результатах роботи 

Вміти: 
- організувати 
процес роботи в 
лабораторії 
відповідно до 
кваліфікації та 
посадової 
інструкції; 
- розподіляти 
обов'язки між 
членами 
команди; 
- здійснювати 
поточний 
моніторинг і 
внутрішньолабо
раторний 
контроль якості 
досліджень;  
- аналізувати та 
оцінювати 
виконану 
роботу;  
- обмінюватися  
думками та 
обговорювати 
ситуації в 
професійній 
сфері 

Створення 
комунікаційного 
простору в команді 
з метою досягнення 
спільних цілей та 
результатів 

Виробнича 
практика в 
лабораторіях: 
патогістологічній, 
імунологічній, 
біохімічній,  
цитологічній  
 
 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності 

    

1. Навички 
оцінювання 
організації та 
якості надання 
різних видів 
медичної допомоги 
та санітарно-
епідеміологічного 

Знати: 
- закономірності та 
складові основних 
демографічних 
показників, 
захворюваності та 
методи їх 
вивчення; 

Вміти: 
- визначати та 
здійснювати 
оцінку 
показників 
здоров’я;  
- діяльності 
закладів охорони 

Реалізація 
комунікативної 
взаємодії з 
представниками 
закладів охорони 
здоров’я в процесі 
здійснення медико-
статистичних 

Спроможність 
самостійно 
здійснювати збір 
статистичних даних 
та відповідати за їх 
достовірність  



 
благополуччя 
населення 

- організацію та 
зміст роботи 
закладів охорони 
здоров’я; 
- принципи 
обов’язкового та 
добровільного 
медичного 
страхування 

здоров’я із 
застосуванням 
відповідних 
статистичних 
методик 

досліджень 

2. Здатність 
забезпечити 
організацію роботи 
в лабораторіях 
різного профілю та 
їх структурних 
підрозділах, 
застосовувати 
сучасні методи 
роботи, 
впроваджувати 
стандарти ISO 

Знати: 
- структуру 
управління в 
охороні здоров’я; 
загальні основи 
менеджменту; 
- роль лікаря-
лаборанта в 
діяльності ЗОЗ; 
- науково-
практичні підходи 
до підбору та 
використання 
кадрів; 
- передумови 
виникнення 
помилок в 
лабораторних 
дослідженнях; 
- правові, 
нормативні, 
регламентні 
аспекти діяльності 
та стандарти 
лабораторної 
служби, чинні 
накази та 
інструктивні листи 

Вміти: 
- займатись адмі-
ніструванням в 
лабораторіях 
різного профілю; 
- приймати упра-
влінські рішен-
ня, забезпечува-
ти їх виконання 
підлеглими; 
- забезпечувати 
виконання нака-
зів та постанов 
за підпорядку-
ванням; 
- готувати доку-
менти до прове-
дення ліцензу-
вання та акреди-
тації лаборато-
рій, їх структур-
них підрозділів; 
- підбирати кад-
ри з лаборатор-
ної медицини, 
проводити аналіз 
та оцінку їх 
роботи; 
- вести затверд-
жену медичну 
обліково-звітну 
документацію; 
- розробляти 
посадові та 
робочі інструкції 
працівників 
лабораторій; 
- планувати ро-
боту лабораторій 
різного профілю, 
їх структурних 
підрозділів та 
контролювати 
якість 
проведення 
досліджень;  
- впроваджувати 
нові методи 
діагностики та 
стандарти ISO   

Організовувати 
забезпечення та 
управління 
кадрами, 
передавати 
управлінські 
рішення за 
структурою 
управління та 
отримувати 
зворотню 
інформацію; 
- взаємодіяти з 
маркетинговими 
службами щодо 
постачання 
лабораторій 
відповідним 
обладнанням, 
реактивами тощо; 
- позитивно 
впливати на 
підлеглих та 
пацієнтів 

Відповідальність за 
оперативність 
передачі та 
отримання 
управлінської 
інформації;  
- ефективність 
впливу на 
підлеглих;  
- своєчасність 
підвищення 
кваліфікації 
працівників 
лабораторії;  
- здатність 
приймати рішення 
щодо доцільності, 
мобільності, 
економічної 
ефективності  
роботи лабораторії 



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

Знати: 
- значення 
лабораторних 
досліджень для 
встановлення 
діагнозу відповідно 
до діагностичної 
програми 
клінічного 
протоколу 

Вміти: 
- працювати з 
клінічними 
протоколами; 
- складати і 
використовувати  
стандартні опе-
раційні процеду-
ри (СОП) для 
конкретних 
лабораторних 
досліджень 
(список 1) 

Використовувати 
лабораторні 
інформаційні 
системи (ЛІС) для 
оперативної 
взаємодії з 
клініцистами 

Особиста оцінка 
результатів 
досліджень за 
параметрами 
точності та 
достовірності.  
Відповідальність за 
дотримання 
стандартів 
лабораторних 
досліджень та 
клінічних 
протоколів 

 4. Здатність 
інтерпретувати 
результати 
лабораторних 
досліджень в 
комплексі всіх 
показників з 
діагностичною, 
лікувальною та 
прогностичною 
метою 

Знати: 
- референсні показ-
ники та відхилення 
від них в патогісто-
логічних, цитоло-
гічних, біохімічних, 
імунологічних, 
бактеріологічних, 
медико-генетичних 
та інших дослід-
женнях при найріз-
номанітнішій пато-
логії, включаючи  
спадкову,  та врод-
жені вади розвитку 

Вміти:  
- інтерпретувати 
результати 
лабораторних 
досліджень для 
підтвердження 
діагнозу, оцінки 
ефективності 
лікування, 
динаміки та 
прогнозу 
конкретної 
патології 
(список 1) 

Консультувати 
клініцистів щодо 
морфологічного та 
функціонального 
стану органів і 
систем пацієнта за 
результатами 
лабораторних 
досліджень 

Відповідальність за 
дотримання   
регламенту на всіх 
етапах 
лабораторного 
дослідження, 
дотримання правил 
професійної етики 
та деонтології, 
конфіденційності 

5. Здатність 
використовувати 
професійні знання 
для проведення 
судово-медичної 
експертизи живих, 
загиблих і 
померлих з 
травматичними та 
вогнепальними 
ушкодженнями із 
сучасної зброї, 
термічними та 
хімічними опіками, 
отруєннями, 
захворюваннями 
тощо  

Знати:  
- правові, 
процесуальні та 
організаційні 
основи судово-
медичної 
експертизи 

Вміти:  
- відбирати  біо-
логічний матері-
ал від потерпі-
лих і підозрюва-
них при спірних 
статевих станах і 
злочинах, отру-
єннях, термічних 
та хімічних опі-
ках, механічній 
асфіксії, вогне-
пальних ушкод-
женнях із сучас-
ної зброї; 
- застосовувати 
лабораторні 
методи дослід-
ження в судовій 
медицині тощо; 
- вести 
документацію  

Реалізувати 
комунікативні 
взаємодії з 
представниками 
правоохоронних 
органів,  засобів 
масової інформації, 
потерпілими 

Юридична 
відповідальність за 
результати 
експертних 
лабораторних 
заключень, 
дотримання 
таємниці слідства 

6. Здатність 
проводити 
диференціальну  
діагностику різних 
патологічних станів 
і процесів за 
даними 
патогістологічного 
дослідження 

Знати:  
- патогістологічні 
прояви та 
диференціальну 
діагностику 
запальних, 
аутоімунних,  
дисгормональних 
хвороб, передрако-

Вміти:  
- проводити 
патогістологічні 
дослідження; 
диференціювати 
зміни тканин за 
їх морфологіч-
ними ознаками 
(список 1) 

Обґрунтовувати для 
пацієнта та його 
оточення 
необхідність 
патогістологічного 
дослідження; 
забезпечувати  
експрес -
інформацію про 

Дотримання 
конфіденційності, 
етичних принципів 
та деонтологічних 
норм у спілкуванні 
з пацієнтами та їх 
оточенням 



 
вих станів, 
доброякісних і 
злоякісних пухлин 

результати 
досліджень в 
екстрених випадках 

7. Здатність 
трактувати 
біохімічні процеси 
при патології, 
забезпечувати 
оптимальний вибір 
найбільш 
інформативних 
біохімічних 
маркерів для 
діагностики 
захворювань, 
аналізувати 
особливості 
перебігу хвороб та 
їх прогноз з 
урахуванням 
біохімічних 
показників 

Знати:  
- механізми 
порушення обміну 
речовин: при 
захворюваннях 
серцево-судинної, 
ендокринної та 
статевої систем, 
печінки, 
коагулопатіях, 
онкопатології, 
пренатальній 
патології тощо 

Вміти:  
- проводити весь 
комплекс 
біохімічних 
досліджень; 
- контролювати 
якість їх 
проведення; 
- інтерпретувати 
результати 
біохімічного 
дослідження 
пацієнта як 
складової 
частини 
клінічного 
діагнозу (список 
1) 

Взаємодіяти з 
закладами охорони 
здоров’я, 
медичними 
громадськими 
організаціями щодо 
значення скринінг - 
тестів для 
своєчасної 
діагностики та 
профілактики 
захворювань 

Дотримання 
техніки безпеки при 
роботі з 
біологічним 
матеріалом, 
реактивами, 
апаратурою, 
забезпечення 
надійної утилізації 
відпрацьованого 
матеріалу 
Відповідальність за 
достовірність 
результатів 
дослідження 
 

8. Застосування 
лабораторної 
діагностики, 
лікування і 
профілактики 
найбільш 
поширених хвороб 
імунної системи та 
алергологічної 
патології 
 

Знати: 
- структуру та 
функції імунної 
системи; 
оцінку імунного 
статусу організму; 
- механізми 
імунопатологічних 
процесів та 
імунодефіцитів;  
- принципи 
імунодіагностики, 
імунокорекції та 
імунотропної 
терапії 

 

Вміти: 
- збирати 
імунологічний 
та алергологіч-
ний анамнез;  
- проводити спе-
цифічну імуно-
діагностику та  
алергодіагнос-
тику;  
- визначати 
ефективність 
імунокорегую-
чої терапії; 
- надавати невід-
кладну допомо-
гу при гострих 
алергічних 
станах 
(список 1) 

Взаємодіяти з 
клініцистами та 
пацієнтами з питань 
результатів імуно – 
та 
алергодіагностики 
 

Відповідальність за 
інформування 
пацієнта щодо 
ризиків алергічних 
проб і специфічної 
імунотерапії 

9. Здатність 
оцінювати вплив 
ліків на результати 
лабораторних 
досліджень   
 

Знати: 
- механізми впливу 
медикаментів та 
хімічних речовин 
на лабораторні 
показники; 

 

Вміти:  
- диференціюва-
ти відхилення 
лабораторних 
показників внас-
лідок застосу-
вання ліків та дії 
хімічних речо-
вин від рефере-
нсних значень та 
змін спричине-
них хворобою 

Взаємодіяти із 
закладами охорони 
здоров’я, 
медичними 
громадськими 
організаціями щодо 
проведення 
клінічних 
випробувань 
лікарських 
препаратів  

Відповідальність за 
достовірність 
результатів 
дослідження;  
 усвідомлення 
необхідності 
навчання впродовж 
усього життя з 
метою поглиблення 
набутих і здобуття 
нових фахових 
знань 

10. Здатність 
розпізнавати 
передракові стани 
та пухлини за 
даними 

Знати:  
- патоморфологічну 
класифікацію 
пухлин за системою 
ТNM;  

Вміти:  
- розпізнавати 
запальні,  
передракові 
захворювання, 

Взаємодіяти із 
закладами охорони 
здоров’я, 
медичними 
громадськими 

Відповідальність за 
достовірність 
результатів 
цитологічного 
дослідження. 



 
цитологічного 
дослідження 

- морфологічні 
особливості клітин 
при різних 
патологічних 
станах і пухлинах 

доброякісні та 
злоякісні 
пухлини різних 
органів і систем, 
проводити їх 
диференціальну  
діагностику за 
морфологічними  
змінами в 
цитологічних 
препаратах та 
онкомаркерами; 
- інтерпретувати 
результати 
досліджень  з 
відповідним 
заключенням 
(список 1) 

організаціями щодо 
значення скринінг - 
тестів для 
своєчасної 
діагностики. 
Здійснювати 
консультативну 
взаємодію з 
клініцистами 

Дотримання 
конфіденційності, 
етичних принципів 
та деонтологічних 
норм у спілкуванні 
з пацієнтами та їх 
оточенням 
 

11. Здатність за 
результатами 
санітарно-
гігієнічних 
досліджень 
чинників 
навколишнього та 
виробничого 
середовищ, 
харчових 
продуктів, 
обстежень закладів 
охорони здоров’я, 
радіометричних 
досліджень, 
оцінювати їх 
безпечність, 
відповідність до 
вимог санітарного 
законодавства 
України  

Знати: 
- чинні законодавчі 
нормативно-
технічні документи;  
- вплив чинників 
навколишнього 
середовища на 
організм людини і 
суспільства в 
цілому 

Вміти: 
- проводити 
складні 
санітарно-
гігієнічні 
дослідження 
чинників 
навколишнього 
та виробничого 
середовищ, 
радіометричні 
дослідження 
тощо з 
наступним 
оформленням 
експертних 
заключень 

Взаємодіяти з 
закладами охорони 
здоров’я, 
медичними 
громадськими 
організаціями, 
екологічною 
інспекцією, 
засобами масової 
інформації щодо 
санітарно-
гігієнічного стану 
об’єктів довкілля 

Відповідальність за 
достовірність 
результатів 
санітарно-
гігієнічної 
експертизи. 
Дотримання 
техніки безпеки при 
роботі з 
реактивами, 
апаратурою тощо 

 
Результати навчання за дисципліною: Студент має знати: 
- основні фізичні явища і закономірності, що лежать в основі процесів, які протікають в 

організмі людини; характеристики впливу фізичних факторів на організм; фізичні основи 
функціонування обладнання лабораторій; 

- хіміко-біологічну сутність процесів, що відбуваються в організмі людини на 
молекулярному і клітинному рівнях; 

- будову і біохімічні властивості основних класів біологічно важливих сполук, основні 
метаболічні шляхи їх перетворення; роль клітинних мембран і їх транспортних систем в 
обміні речовин в організмі людини; 

- закони генетики її значення для медицини; закономірності спадковості і мінливості в 
індивідуальному розвитку як основи розуміння патогенезу та етіології спадкових і 
мультифакторних захворювань; 

- біосферу і екологію, феномен паразитизму і біоекологічні захворювання; 
- основні закономірності розвитку і життєдіяльності організму людини на основі 

структурної організації клітин, тканин і органів; гістофункціональні особливості тканинних 
елементів; методи їх дослідження; 

- сучасні методи клінічного, лабораторного обстеження хворих, їх діагностичні 
можливості; 



 
- основні методи лабораторного аналізу, що використовуються в випробувальних 

лабораторних центрах; 
- алгоритми лабораторної діагностики різних захворювань; 
- правила техніки безпеки і роботи в клініко-діагностичних лабораторіях з 

мікроорганізмами, реактивами, приладами, тваринами; 
- методи гігієнічних досліджень об'єктів навколишнього середовища; 
- показники стану довкілля і здоров'я населення; методи встановлення причинно-

наслідкових зв'язків між станом довкілля та здоров'ям населення; 
- наукові основи гігієнічного нормування факторів зовнішнього середовища; 
- основні нормативно-технічні документи з КДЛ; 
- санітарно-епідеміологічні вимоги до якості і безпеки харчових продуктів і харчової 

сировини, об'єктів зовнішнього середовища, шкідливих факторів виробничого середовища і 
трудового процесу; 

- сучасні методи управління випробуваннями і дослідженнями з використанням 
інформаційно-обчислювальних систем; 

- основи діловодства і організації роботи в лабораторному підрозділі; 
- методику оцінки та оформлення висновку за результатами проведених лабораторно-

інструментальних методів досліджень довкілля; 
- питання забезпечення якості проведення випробувань (досліджень, вимірювань). 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 390 годин 23 кредитів ЄКТС. 
Змістовий модуль 1. Загальні питання гематології 
Змістовий модуль 2. Гематологічні порушення. Сучасне уявлення про гемостаз 
Змістовий модуль 3. Морфологічна структура органів, тканин та клітин 
Змістовий модуль 4. Патогенез органів сечовиділення, травлення та статевих органів 
Змістовий модуль 5. Біохімічні аналізи в клінічній медицині 
Змістовий модуль 6. Обмін органічних речовин живих систем 

 
Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни (денна форма 

навчання) 
Кількість кредитів – 13 Галузь знань 1201 

«Медицина» 
Нормативна 

Загальна кількість годин – 
390 

Напрям підготовки – 120102 
«Лабораторна діагностика» 

Рік підготовки 

2-й, 3-й 

 Програма підготовки – 
лабораторна діагностика 

Семестр 
4-й, 5-й, 6-й 

 Освітній рівень – бакалавр  Лекції 
4-й: 30 год., 5-й: 16 год., 6-й: 

28 год. 
  Лабораторні 

4-й: 42 год., 5-й: 26 год., 6-й: 
42 год. 

  Практичні 
6-й: 2 год. 

  Самостійна робота 
4-й: 76 год., 5-й: 46 год., 6-й: 

78 год. 
  Консультації 

4-й: 2 год., 5-й: 2 год. 
  Вид контролю 

Екзамен 



 
3. Структура  навчальної  дисципліни 
4-й семестр Розділ 1 «Гематологія» 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лек-
ції 

Лабор. 
роб  

С/р Конс 

Змістовий модуль 1. «Загальні питання гематології» 

1 
ТЕМА 1. Поняття про предмет, завдання та основні методи 
сучасної клінічної лабораторної діагностики 

4  12  

2 ТЕМА 2. Сучасне вчення про кровотворення  8 8 9  
3 ТЕМА 3. Червоний кістковий мозок 4 6 10  

 Модульна контрольна робота 1     
Змістовий модуль 2. «Гематологічні порушення. Сучасне уявлення про гемостаз» 

4 Тема 4.  Анемії та апластичні стани 6 8 16  
5 Тема 5.  Лейкемії. Клінічна лабораторна діагностика 4 6 7  
6 ТЕМА 6.  Лейкемоїдні реакції  2 2   
7 ТЕМА 7.  Методи дослідження гемостазу  6 6 6  
8 ТЕМА 8. Порушення системи гемостазу  6 8 6  
 Модульна контрольна робота 2     

 Консультації    2 
 ВСЬОГО 30 42 76 2 

 
Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Лабораторні роботи – 42 год. 
Самостійна робота - 76 год. 
Консультації – 2 год. 
 

5-й семестр Розділ 2 «Загальноклінічні та цитологічні дослідження» 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лек-
ції 

Лабор. 
роб  

С/р 
Кон

с 
Змістовий модуль 1. «Морфологічна структура органів, тканин та клітин» 

1 Тема 1. Морфо- та гістогенез пухлин 2  9  
2 ТЕМА 2.  Патогенез органів дихання  4 6 5  

3 
ТЕМА 3.  Патогенез, клініка, лабораторна діагностика 
туберкульозу легень 

2 4 9  

 Модульна контрольна робота 1     
Змістовий модуль 2. «Патогенез органів сечовиділення, травлення та статевих 

органів» 
4 Тема 4.  Патогенез органів сечовиділення 4 8 7  
5 Тема 5.  Патогенез статевих органів 2 4 9  
6 ТЕМА 6.  Патогенез органів травлення  2 4 7  
 Модульна контрольна робота 2     

 Консультації    2 
 ВСЬОГО 16 26 46 2 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 16 год. 
Лабораторні роботи – 26 год. 
Самостійна робота - 46 год. 
Консультації – 2 год. 



 

 
6-й семестр Розділ 3 «Клінічна біохімія» 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лек-
ції 

Лабор. 
роб  

Прак
т 

С/р 

Змістовий модуль 1  
«Біохімічні аналізи в клінічній медицині» 

1 ТЕМА 1.  Аналітичні принципи та технології 2 2  7 
2 ТЕМА 2.  Основні прийоми кількісного аналізу 2 4  10 

3 
ТЕМА 3.  Роль   мінеральних   речовин   в    життєдіяльності    
організму 

2 4  11 

 Модульна контрольна робота 1     
Змістовий модуль 2 

«Обмін органічних речовин живих систем» 
4 Тема 4.  Білки плазми та ферменти 6 8 2 16 
5 Тема 5.  Обмін вуглеводів 4 6  7 
6 ТЕМА 6.  Обмін ліпідів  2 6  9 
7 ТЕМА 7.  Гормони 6 6  8 
8 ТЕМА 8.  Вітаміни  4 6  10 
 Модульна контрольна робота 2     

 ВСЬОГО 28 42 2 78 
 
Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Лабораторні роботи – 42 год. 
Практичні – 2 год. 
Самостійна робота - 78 год. 

 
4. Теми лекцій  

№ Тема  Години 
1 Поняття про предмет, завдання та основні методи сучасної клінічної 

лабораторної діагностики: історія, сучасний стан, перспективи 
 

2 
2 Доаналітичний етап лабораторних досліджень 2 
3 Сучасне вчення про кровотворення 8 
4 Червоний кістковий мозок 4 
5 Анемії та апластичні стани 6 
6 Лейкемії. Клінічна лабораторна діагностика 4 
7 Лейкемоїдні реакції 2 
8 Методи дослідження гемостазу 6 
9 Порушення системи гемостазу 6 

10 Морфо- та гістогенез пухлин 2 
11 Патогенез органів дихання 4 
12 Патогенез, клініка, лабораторна діагностика туберкульозу легень 2 
13 Патогенез органів сечовиділення 4 
14 Патогенез статевих органів 2 
15 Патогенез органів травлення 2 
16 Аналітичні принципи та технології 2 
17 Основні прийоми кількісного аналізу 2 
18 Роль   мінеральних   речовин   в    життєдіяльності    організму 2 
19 Білки плазми та ферменти 6 



 

20 Обмін вуглеводів 4 
21 Обмін ліпідів 2 
22 Гормони 6 
23 Вітаміни 4 

 Всього: 74 

 
5. Теми лабораторних занять 
№ Тема  Години 

1. Правила проведення забору крові для клінічного аналізу із врахуванням 
профілактики вірусних захворювань. Приготування мазків крові і 
товстої краплі.     

4 

2.  Підрахунок клітин крові. Будова камери Горяєва, Фукса-Розенталя, 
мікроскопу, правила роботи. Визначення ШОЕ. 

4 

3. Підрахунок мієлограми. Кістково-мозкові індекси.  4 
4. Вивчення препаратів кісткового мозку при залізодефіцитній та 

мегалобластних (В-12-дефіцитна, фолієводефіцитна) анеміях.  
2 

5. Вивчення мазків крові і кісткового мозку при спадкових гемолітичних 
анеміях (мікросфероцитозі, овалоцитозі, таласемії, серповидно-
клітинній анемії).      

4 

6. Вивчення мазків крові і кісткового мозку при гострих (гостра мієлоїдна: 
М0-М7 та гостра лімфоїдна лейкемії) та хронічних (хронічна мієлоїдна, 
хронічна лімфоїдна, пролімфоцитарна, волосистоклітинна) лейкеміях 

6 

7. Вивчення мазків крові лейкемоїдних реакцій мієлоїдного та 
лімфатичного типів 

2 

8. Дослідження часу кровотечі. Дослідження агрегаційної функції 
тромбоцитів. 

2 

9. Дослідження продуктів деградації фібрину, фібринмономерних 
комплексів в крові, клінічна оцінка. Інструментальні методи 
дослідження в коагулогії.  

4 

10. Лабораторна діагностика порушень судинно-тромбоцитарного 
гемостазу.   

8 

11. Підготовка хворого та спосіб отримання харкотиння для лабораторного 
дослідження. Вивчення фізичних властивостей харкотиння. 
Приготування препаратів для дослідження.  

2 

12. Демонстрація і вивчення цитологічних препаратів при злоякісних 
захворюваннях легенів.  Вивчення  препаратів  при  раку легенів. 

4 

13. Вивчення цитологічних препаратів при туберкульозі легень 4 
14. Клініко-лабораторне дослідження сечі 4 

15. Зміни показників клінічного аналізу сечі при патологічних процесах 
сечовидільної системи 

4 

16. Вивчення цитологічних препаратів жіночих мазків: норма, запальні, 
вірусні, дисплазії, рак 

4 

16. Вивчення препаратів при патогенезі органів травлення 4 
 Всього: 110 

 
6. Теми практичних занять 
№ Тема  Години 

1.  Білки плазми та ферменти 2 

 
 
 



 
7. Самостійна робота 

№ Тема Години 
1. Розгляд різновидів клінічних лабораторій та їх функції 4 

2. Конструктивні вимоги до лабораторних приміщень 4 
3. Особливості освітлення, вентиляції та площі лабораторних приміщень в 

залежності від їх призначення 
4 

4. Рекомендований перелік обладнання та інструментарію клінічної 
лабораторії 

4 

5. Дегенеративні зміни та аномалії лейкоцитів 4 
6. Тромбоцитози, тромбопенії 4 
7. Особливості підрахунку лейкограми при Пельгерівській аномалії 

лейкоцитів 
4 

8. LE-феномен 4 
9. Основні клініко-лабораторні ознаки мегалобластних анемій. 

Діагностика мегалобластних анемій. 
 

10. Лікування В12-дефіцитної анемії. Перебіг і прогноз 4 
11. Експертизи працездатності хворих В12-дефіцитної анемії  
12. Диспансеризація і профілактика при В12-дефіцитній анемії 4 
13. Етіологія гемолітичної анемії. Патогенез гемолітичної анемії 4 
14. Мієлограма при гострому та хронічному лейкозах 4 
15. Цитохімічні дослідження при В-ХЛЛ (В-клітинний хронічний 

лімфолейкоз) 
4 

16. Змішано-клітинні типи хронічних лейкозів 4 

17. Роль МРТ в діагностиці патології системи кровотворення 4 

18. Мієлограма при гострій променевій хворобі 4 

19. Регуляція гемопоезу: фактори росту та транскрипції 4 
20. Регуляція гемопоезу: вітаміни і гормони 4 
21. Переваги і недоліки використання автоматичних і напівавтоматичних 

гематологічних аналізаторів. 
4 

22. Сучасні аспекти лабораторної діагностики вірусних гепатитів 4 
23. Спадкові порушення метаболізму білірубіну 4 
24. Лабораторні дослідження системи судинно-тромбоцитарного гемостазу 4 
25. Рецепторний апарат тромбоцитів, що опосередковує гемостатичну 

функцію тромбоцитів 
4 

26. Послідовність тромбоцитарних реакцій в процесі первинного судинно-
тромбоцитарного гемостазу 

4 

27. Імуногематологічні дослідження 4 

28. Обмін порфіринів у нормі та за умови патології 4 
29. Невідкладний лабораторний аналіз 4 
30. Лабораторні дослідження рідин із серозних порожнин 4 

31. Сучасні методи лабораторної діагности патологічних процесів у 
легенях 

4 

32. Лабораторні дослідження системи коагуляційного гемостазу 4 
33. Атипічні мітози, характерні для злоякісних пухлин 4 

34. Принципи морфологічної класифікації пухлин 4 

35. Гістогенетична діагностика пухлин. Аналіз ДНК пухлини 4 

36. Імунна система і ракові клітини. Імунна відповідь на пухлину 4 

37. Біомеханіка дихального акту 4 

38. Механізм вдиху новонародженого 4 



 

39. Показники зовнішнього дихання, легеневі об’єми 4 

40. Дихальні м’язи, діафрагма, м’язи очеревинного пресу 4 

41. Тонзилярні радіочутливі пухлини глотки, їх клініка та лікування 4 

42. Клініко-лабораторна діагностика гемофілії 4 

43. Гемофілії А і В. Розповсюдженість, успадкування, патогенез 4 

44. Замісна терапія препаратами крові та концентратами факторів 4 

45. Лікування гемартрозів та гемофілічних артропатій 4 

46. Первинні та вторинні фізіологічні антикоагулянти 4 

47. Основні принципи порушення гемостазу 4 

48. Етіологія і патогенез спадкових коагулопатій 4 

49. Терапія при хронічному мієлобластному лейкозі 4 

50. Хвороби, для яких характерна спленомегалія 4 

 Всього: 200 

 
8. Індивідуальні завдання: написання рефератів, підготовка презентацій. 
 
9. Завдання для самостійної роботи: підготовка до практичних занять; вивчення тем, 

які не входять до плану аудиторних занять; виконання індивідуального завдання. 
 
10. Методи навчання: Вивчення питань клінічної лабораторної діагностики спирається 

на різноманітні методи лабораторної діагностики, як класичні, так і нові, що з'явилися в 
останні десятиліття і знайшли широке застосування в практиці. Клінічна лабораторна 
діагностика – найбільш динамічно розвинена галузь медицини, яка активно впроваджує і 
використовує сучасні наукові досягнення. Видами навчальних занять згідно з навчальним 
планом є лекції, практичні та лабораторні заняття, виконання індивідуального завдання, 
самостійна робота студентів. Під час вивчення дисципліни «Клінічна лабораторна 
діагностика» використовуються, окрім рекомендованої літератури, інтернет-ресурси, 
матеріали освітнього порталу. 

 
11. Методи контролю: Засвоєння теми і змістових модулів контролюється 

на практичних та лабораторних заняттях відповідно до конкретних цілей. 
Застосовується усний і письмовий контроль: контрольні питання, тести, 
проблемні питання, ситуативні задачі. 

 
12. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 
 
13. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
 
Дисципліна "Клінічна лабораторна діагностика" складається з трьох розділів – 

"Гематологія" (1-й семестр), "Загальноклінічні та цитологічні дослідження" (2-й семестри) та 
"Клінічна біохімія" (3-й семестр). За кожний з розділів студент отримує підсумкову 
рейтингову оцінку за 100-бальною системою. Наприкінці курсу усі підсумкові рейтингові 
оцінки з трьох розділів додаються і з урахуванням коефіцієнту переводяться в 60 балів. 
Підсумковою формою контролю з дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика" є іспит  
(3-й семестр). 

Підсумкова оцінка за іспит із дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика" 
визначається як сума балів набраних впродовж 1-го, 2-го та 3-го семестрів за розділами 
"Гематологія", "Загальноклінічні та цитологічні дослідження" та "Клінічна біохімія", 



 
приведених, з урахуванням коефіцієнту, до 60 балів, та балів, одержаних на іспиті наприкінці 
курсу. 

Обов’язковим для іспиту з дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика" є 
відпрацювання усіх лабораторних занять, їх належне оформлення протоколів та написання 
проміжних модульних контрольних робіт. 

Розділ "Гематологія" навчальної дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика" 
включає два модулі. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-3, у змістовий модуль 2 
(ЗМ2) – теми 4-8. 

Підсумкова рейтингова оцінка з розділу "Гематологія" є сумою балів, отриманих 
студентом за модулі та поточний контроль, що здійснюється під час лабораторних занять. 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. 
25 балів 

Max. 
40 балів 

Min. 
25 балів 

Max. 
40 балів 

Поточний контроль 8 15 8 15 
Модульна контрольна робота 1 17 25   
Модульна контрольна робота 2   17 25 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до "Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу" від 1 жовтня 2010 року. 

 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Підсумкове 
тестування 

Підсумкова 
рейтингова 
оцінка з 
розділу 

Підсумкова 
рейтингова 
оцінка з розділу 
урахуванням 
коефіцієнту 

Мінімум 25  25 10 60 12 
Максимум 40 40 20 100 20 
 
Розділ "Загальноклінічні та цитологічні дослідження" навчальної дисципліни 

"Клінічна лабораторна діагностика" включає два модулі. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) 
входять теми 1-3, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4-8. Обов’язковим є успішна здача двох 
модулів та отримання не менше 40 балів під час модульно-рейтингового контролю впродовж 
семестру. 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. 30 
балів 

Max. 50 
балів 

Min. 30 
балів 

Max. 50 
балів 

Усна відповідь 6 10 6 10 
Оформлення протоколів 9 15 9 15 

Модульна контрольна робота 1 15 25   
Модульна контрольна робота 2   15 25 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до "Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу" від 1 жовтня 2010 року. 

 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Підсумкова 
рейтингова оцінка з 

розділу 

Підсумкова рейтингова 
оцінка з розділу 

урахуванням коефіцієнту 



 

Мінімум 30 30 60 12 
Максимум 50 50 100 20 

Розділ "Клінічна біохімія" навчальної дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика" 
включає два модулі. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входить тема 1-3, у змістовий модуль 2 
(ЗМ2) – теми 4-8. 

Підсумкова рейтингова оцінка з розділу є сумою балів, отриманих студентом за модулі, 
теми СРС та поточний контроль, що здійснюється під час лабораторних занять. 

 
Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 ЗМ2 

Min. 30 
балів 

Max. 50 
балів 

Min. 30 
балів 

Max. 50 
балів 

Усна відповідь 6 10 6 10 
Оформлення протоколів 9 15 9 15 
Модульна контрольна робота 1 15 25   
Модульна контрольна робота 2   15 25 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до "Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу" від 1 жовтня 2010 року. 

 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Підсумкова 
рейтингова оцінка з 

розділу 

Підсумкова рейтингова 
оцінка з розділу 

урахуванням коефіцієнту 

Мінімум 30 30 60 12 
Максимум 50 50 100 20 

 
Розрахунок підсумкової оцінки за іспит з дисципліни "Клінічна лабораторна 

діагностика" з урахуванням коефіцієнту: 
 Розділ 

"Гематологія" 
Розділ 

"Загальноклінічні 
та цитологічні 
дослідження" 

Розділ 
"Клінічна 
біохімія" 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 12 12 12 24 60 
Максимум 20 20 20 40 100 
 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 
Відмінно / Excellent 90-100 A 

Добре / Good 75-89 B, C 
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 

 
Єдина шкала оцінок для студентів: 

Оцінка ECTS Статистичний показник 
A Найкращі 10% студентів 
B Наступні 25% студентів 
C Наступні 30% студентів 
D Наступні 25% студентів 
E Останні 25% студентів 
FX Повторне перескладання 



 

F Обов’язковий повторний курс навчання 
 

 
14. Методичне забезпечення 
1. Конспект 
2. Презентації лекцій. 
3. Тематичні плани лекцій і практичних занять. 
4. Контрольні питання, тести, проблемні питання, ситуативні завдання. 
5. Робочий зошит для самостійної роботи. 
6. Додаткова література та ілюстративні матеріали. 
 
15. Рекомендовані джерела: 
Основна: (Базова) 
1.    Абрамов М.Г. Гематологический атлас. – М., 1985. 
2. Андерсон Ш, Кейла Поулсен Атлас гематологи. – М, 2007. 
3. Атлас клеток крови и костного мозга (ред. Козинец Г.И.). – М.: Триада-Х, 1998.- 

150 с. 
4. Базарнова М.А., Морозова В.Т. Руководство по клинической лабораторной 

диагностике // Изд-во: Киев: Вища школа. 1986. – 279 с. 
5. Баркаган Л.З. Нарушения гемостаза у детей. – М.: Медицина, 1993. 
6. Берегова О.Г., Кривохацька Ю.О. Методи клінічного дослідження крові. 

(методичні рекомендації). Запоріжжя, 2006. - 96 с. 
7. Болезни крови у пожилых. // Под ред. Денхема М.Д., Чанарина И. – М.: 

Медицина, 1989, 352 с. 
8. Бутенко З.А., Глузман Д.Ф., Зак К.П. и др. Цитохимия и электронная микроскопия 

клеток крови и кроветворных органов / Киев: Наукова думка, 1974. 248 с. 
9. Вуд М.Э. Пал А.В. Секреты гематологии и онкологии. – М.: Издательство Бином, 

2001. - 558 с. 
10. Гематология. Новейший справочник / Под ред проф. К.М. Абдулкадырова. – М.: 

Эксмо, С.-Пб.: Сова, 2004.- 928 с. 
11. Глузман Д.Ф., Абраменко И.В., Скляренко Л.М., Надгорная В.А. Лабораторная 

діагностика онкогематологических заболеваний. Киев: Морион. – 1998. – 336 с. 
12. Диагностика лейкозов. Атлас и практическое руководство / Под ред. Д.Ф. 

Глузмана. – К.: МОРИОН, 2000. – 224с. 
13. Довідник з гематології / А.Ф.Романова, Я.І.Виговська, В.Є.Логінський та ін.; за 

ред. А.Ф. Романової. - К.: Здоров'я, 2006. - 324 с.  
14. Долгов В.В., Луговская С.А.- Лабораторная диагностика анемий. - Триада Тверь- 

2005. 
15. Зубаиров Д.М. Молекулярные основы свертывания крови и тромбообразования. - 

Казань: Фэн, 2000.-364 с. 
16. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и 

лабораторной диагностике // М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 920 с., ил. 
17. Камышников В.С. Техника лабораторных работ в медицинской практике. – М.: 

Медпресс-информ, 2013. – 344 с. 
18. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: Учебное пособие для 

медицинских сестер. – М: ГЭОТАР- Медиа, 2008 – 720с. 
19. Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики. – М: ГЭОТАР-

Медиа, 2007 – 800 с. 
20. Клиническая лабораторная аналитика под ред. Меньшикова – М, 2005. 



 
21. Клиническая онкогематология / Под редакцией М.А. Волковой. – М., 2007, 

«Медицина», 2007., 1100 с. 
22. Клінічна лабораторна діагностика в 2-х частинах: Нормативне виробничо-

практичне видання. – К.: МНІАЦ медичної статистики; МВЦ “Медінформ”, 2007.-
332с., 336с. 

23. Клінічна лабораторна діагностика. Практикум / Луцик Б.Д., Лаповець Л.Є., 
Порохнавець Л.Є. і ін.- Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 264 с. 

24. Клінічна лабораторна діагностика: Навч. посібник / Луцик Б.Д., Лаповець Л.Є., 
Лыбидь Г.Б. та ін.; за ред. проф. Б.Д. Луцика. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 288 
с.  

Додаткова:  
25. Лифшиц В.М., Сидельникова В.И. Медицинские лабораторные анализы. - М.: 

Тирада Х, 2000. – 310 с. 
26. Луговская С.А., Почтарь М.Е. Гематологический атлас – ГЭОТАР-МЕД. - 2005. 
27. Манастирська О.С. Клінічні лабораторні дослідження – Вінниця: Нова книга, 

2007. – 168 с.  
28. Маршалл В. Дж., Бангерт С.К. Клиническая биохимия, 6-е изд., перераб. и доп. / 

Пер. с англ. – М. – Спб.: «Издательство БИНОМ» – «Диалект», 2014. – 408 с., ил. 
29. Папаян Л.П. Новое представление о процессе свертывания крови // Система 

гемостаза / под ред. Н.Н. Петрищева.- СПб.: Из-во СПбгму, 2003. - С. 17-26. 
30. Пинчук В.Г., Глузман Д.Ф., Надгорная В.А. и др. Иммуноцитохимия и 

моноклональные антитела в онкогематологии // Киев: Наукова думка. – 1990. – 
231 с. 

31. Посібник з клінічної лабораторної діагностики / Під ред. Денисюка В.Г. / К.: 
Вища школа, 1994. -  423 с. 

32. Пустовалова Л.М. / Л.М.Пустовалова, И.Е.Никанорова / Техника лабораторных 
работ. Ростов н/Д.: «Феникс», 2004 – 288с. 

33. Руководство по гематологии / Под редакцией А.И.Воробьева. – М.: 2005, в 3-х 
томах. 

34. Справочник по лабораторным методам исследования. /Под ред. Л.А.Даниловой. – 
СПб.: Питер, 2003. - 736 с. 

35. Юзик Г.Ю. Техніка лабораторних робіт: Навч. посібник. – К.: Медицина, 2007. – 
144 с. 

 


