1. Мета освітнього компоненту – надати студентам знання щодо:
- комплектації імунологічної, цитологічної, патогістологічної та біохімічної лабораторій
відповідним оснащенням, реактивами, необхідною медичною документацією до стадії
готовності проведення досліджень з обладнання робочого місця;
- дотримання нормативних документів, правил техніки безпеки, протипожежної безпеки,
виробничої санітарії, протиепідемічного режиму, використовуючи відповідні засоби
колективного та індивідуального захисту, створювати безпечні умови праці для працівників
лабораторії та пацієнтів;
- організації процесу роботи в імунологічній, цитологічній, патогістологічній та біохімічній
лабораторіях шляхом групування однотипних досліджень відповідно до методик;
- проведення кількісних розрахунків для оцінки аналізу, об'єму та якості роботи даних
лабораторій;
- проведення обробки та аналізу обліково-звітної документації;
- вирішення деонтологічних завдань, пов’язаних з проведенням лабораторних досліджень;
- контролю переліку необхідних лабораторних досліджень до кожної патології зокрема,
відповідно до протоколів для забезпечення ефективності діагностики, лікування та
прогнозування захворювань; здійснювати консультативний взаємозв’язок з клініцистами;
- використання результатів лабораторних досліджень для діагностики найрізноманітнішої
патології, їх перебігу, прогнозування в умовах лабораторії з дотриманням безпечних умов
праці згідно з кваліфікацією магістра.
2. Попередні вимоги до опанування освітнього компоненту:
1. Успішне опанування науково-теоретичним та практичним матеріалом навчальних
дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня «Магістр».
2. Знання теоретичних основ біохімії, цитології, імунології, патогістології тощо.
3. Знання базових принципів основних лабораторних методів.
4. Вміння застосовувати профільне лабораторне обладнання та / або реагенти для
проведення дослідження у певній галузі охорони здоров’я з метою вирішення
конкретної практичної задачі.
5. Володіння базовими навичками цільового застосування лабораторного обладнання
та / або реагентів.
6. Володіння базовими навичками планування та проведення дослідження у певній
галузі охорони здоров’я з метою вирішення конкретної практичної задачі.
7. Володіння базовими навичками проведення аналітичної оцінки результатів
досліджень, що проводяться у різних галузях охорони здоров’я для вирішення
конкретної практичної задачі.
3. Анотація освітнього компоненту:
Виробнича практика полягає у формуванні, закріпленні та актуалізації вмінь та навичок
проведення лабораторних робіт у імунологічній, біохімічній,
цитологічній
та
патогістологічній лабораторії лікувально-профілактичних установ.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: проведення відбору матеріалу з біоптату
органів і тканин, екскретів, секретів, зішкрябів, пунктатів, виготовляння мазків та здійснення
мікроскопічного дослідження з диференціацією морфології клітин, характерних для різних
патологічних процесів з оформленням результатів дослідження; проведення відбору
біопсійного матеріалу з органів, тканин та мікроскопічного дослідження з диференціацією їх
змін при різних патологічних процесах; проведення біохімічних досліджень та трактування
клініко-діагностичного значення отриманих результатів; проведення відбору матеріалу,
виготовляння препаратів з клінічного матеріалу, проведення
їх мікроскопічного
дослідження, володіння методами дослідження клітинної та гуморальної ланок імунітету
in vitro та in vivo, реєстрування результатів досліджень, оцінювання та інтерпретування

результатів дослідження імунного статусу, трактування імунограми при різних патологічних
процесах;
4. Завдання (навчальні цілі):
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої
освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 224
«Технології медичної діагностики та лікування») освітній компонент забезпечує набуття
студентами таких компетентностей:
інтегральної:
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;
загальних:
ЗК03. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК07. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
фахових компетентностей спеціальності:
ФК03. Здатність використовувати професійні знання та практичні уміння в проведенні
лабораторних досліджень при різних захворюваннях відповідно до клінічних протоколів.
ФК04. Здатність інтерпретувати результати лабораторних досліджень в комплексі всіх
показників з діагностичною, лікувальною та прогностичною метою.
ФК05. Здатність проводити диференційну діагностику спадкових захворювань за даними
цитогенетичних, біохімічних та молекулярно-генетичних досліджень.
ФК07. Здатність проводити диференціальну діагностику різних патологічних станів і
процесів за даними патогістологічного дослідження.
ФК09. Застосування лабораторної діагностики, лікування і профілактики найбільш
поширених хвороб імунної системи та алергологічної патології.
ФК 11. Здатність розпізнавати передракові стани та пухлини за даними цитологічного
дослідження.
5. Результати навчання за освітнім компонентом:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Код

Результат навчання

Знати
Сучасні інформаційні технології;
технології обробки текстової та
1.1
графічної інформації; медичні
інформаційні системи
Значення лабораторних
досліджень для встановлення
1.2
діагнозу відповідно до
діагностичної програми клінічного
протоколу
Референсні показники та
відхилення від них в
1.3
патогістологічних, цитологічних,
біохімічних, імунологічних,

Форми (та/або
Методи оцінювання Відсоток у
методи і технології)
та пороговий
підсумковій
викладання і
критерій оцінювання
оцінці з
навчання
(за необхідності)
дисципліни

Консультації
наукового
керівника
Консультації
наукового
керівника
Консультації
наукового
керівника

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики
Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики
Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист

3

3

3

бактеріологічних, медикогенетичних та інших
дослідженнях при
найрізноманітнішій патології,
включаючи спадкову, та
вроджені вади розвитку
Структуру та функції імунної
системи; оцінку імунного статусу
організму; механізми
1.4 імунопатологічних процесів та
імунодефіцитів; принципи
імунодіагностики, імунокорекції
та імунотропної терапії
Патогістологічні прояви та
диференціальну діагностику
запальних, аутоімунних,
1.5
дисгормональних хвороб,
передракових станів, доброякісних
і злоякісних пухлин

практики

Консультації
наукового
керівника

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

3

Консультації
наукового
керівника

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

3

Способи одержання наукової та
1.6 професійної інформації; джерела
одержання потрібної інформації

Консультації
наукового
керівника

Структуру та функції спадкового
апарату клітини;
1.7
механізми виникнення спадкової
патології людини

Консультації
наукового
керівника

Патоморфологічну класифікацію
пухлин за системою ТNM;
1.8 морфологічні особливості клітин
при різних патологічних станах і
пухлинах

Консультації
наукового
керівника

Використовувати програмні
засоби при роботі в комп’ютерних
мережах; створювати бази даних і
використовувати інтернетресурси; працювати в закритих та
відкритих інформаційних
системах; використовувати
отриману інформацію та
2.1 результати її аналітичної обробки
для набуття фахових знань та
навичок з певних складових
професійної діяльності;
застосовувати новітні
інформаційні технології в
професійній діяльності;
працювати з операційними
системами і сервісними

Самостійна
робота за місцем
проведення
практики

Вміти

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики
Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики
Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

3

3

3

3

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

програмами;
працювати з папками (каталогами)
і файлами у Windows;
набирати, зберігати, редагувати
текстову інформацію Microsoft
Word
Працювати з клінічними
протоколами;
складати і використовувати
стандартні операційні процедури
(СОП) для конкретних
лабораторних досліджень
Інтерпретувати результати
лабораторних досліджень для
підтвердження діагнозу, оцінки
ефективності лікування, динаміки
та прогнозу конкретної патології
Збирати імунологічний та
алергологічний анамнез;
проводити специфічну
імунодіагностику та
алергодіагностику; визначати
ефективність імунокорегуючої
терапії;
надавати невідкладну допомогу
при гострих алергічних станах
Упорядковувати, оцінювати,
аргументувати, класифікувати
одержану інформацію;
узагальнювати одержану
інформацію, готувати
рекомендації щодо наступного її
використання
Проводити патогістологічні
дослідження;
диференціювати зміни тканин за
їх морфологічними ознаками

Оцінювати дані генеалогічного
аналізу родини;
Проводити специфічні
цитогенетичні, біохімічні та
молекулярно-генетичні
2.7
дослідження;
Інтерпретувати результати
специфічних цитогенетичних,
біохімічних та молекулярногенетичних досліджень
Розпізнавати запальні,
передракові захворювання,
2.8
доброякісні та злоякісні пухлини
різних органів і систем, проводити

Самостійна
робота за місцем
проведення
практики

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

3

Самостійна
робота за місцем
проведення
практики

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

3

Самостійна
робота за місцем
проведення
практики

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

3

Самостійна
робота за місцем
проведення
практики

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

3

Самостійна
робота за місцем
проведення
практики

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

3

Самостійна
робота за місцем
проведення
практики

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

3

Самостійна
робота за місцем
проведення
практики

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист

3

їх диференціальну діагностику за
морфологічними змінами в
цитологічних препаратах та
онкомаркерами;
інтерпретувати результати
досліджень з відповідним
заключенням
Накопичення обсягу можливих
комунікативних зв’язків з різних
3.1 аспектів професійної діяльності за
допомогою комп’ютерних
технологій
Використовувати лабораторні
інформаційні системи (ЛІС) для
3.2
оперативної взаємодії з
клініцистами
Консультувати клініцистів щодо
морфологічного та
3.3 функціонального стану органів і
систем пацієнта за результатами
лабораторних досліджень
3.4

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

практики

Комунікація
Самостійна
робота за місцем
проведення
практики
Самостійна
робота
Самостійна
робота за місцем
проведення
практики
Самостійна
робота за місцем
проведення
практики

Самостійна
Уміння здійснювати
робота за місцем
3.5 комунікативні зв’язки з тримачами
проведення
джерел інформації
практики
Обґрунтовувати для пацієнта та
його оточення необхідність
патогістологічного дослідження;
3.6
забезпечувати експрес інформацію про результати
досліджень в екстрених випадках
Взаємодіяти з клініцистами та
пацієнтами з питань результатів
діагностики спадкової патології

3.7

Взаємодіяти із закладами охорони
здоров’я, медичними
громадськими організаціями щодо
3.8
значення скринінг - тестів для
своєчасної діагностики.
Здійснювати консультативну
взаємодію з клініцистами
4.1

Систематизувати інформацію з

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики
Підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики
Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики
Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики
Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

3

3

3

3

3

Самостійна
робота

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

3

Самостійна
робота

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

3

Самостійна
робота

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

3

Підготовка доповіді /

4

Автономність
Самостійна

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
Особиста оцінка результатів
досліджень за параметрами
точності та достовірності.
4.2 Відповідальність за дотримання
стандартів лабораторних
досліджень та клінічних
протоколів
Відповідальність за дотримання
регламенту на всіх етапах
лабораторного дослідження,
4.3
дотримання правил професійної
етики та деонтології,
конфіденційності
Відповідальність за інформування
4.4 пацієнта щодо ризиків алергічних
проб і специфічної імунотерапії

4.5

Удосконалення інформаційної
грамотності та оптимальне
застосування її в професійній
діяльності

Дотримання конфіденційності,
етичних принципів та
4.6
деонтологічних норм у
спілкуванні з пацієнтами та їх
оточенням
Відповідальність за достовірність
результатів цитологічного
дослідження. Дотримання
4.7
конфіденційності, етичних
принципів та деонтологічних норм
у спілкуванні з пацієнтами та їх
оточенням

робота

презентації,
публічний захист
практики

Самостійна
робота

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

4

Самостійна
робота

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

4

Самостійна
робота

Самостійна
робота

Самостійна
робота

Самостійна
робота

Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики
Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики
Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики
Звіт за практикою,
підготовка доповіді /
презентації,
публічний захист
практики

4

4

4

4

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

ПРН 1. Застосовувати професійні
знання;
формулювати
ідеї,
концепції з метою використання в
роботі
академічного
або
професійного спрямування.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ПРН 2. Знаходити рішення у
професійній
діяльності,
мати
достатню
компетентність
в
методах самостійних досліджень,
бути здатним інтерпретувати їх
результати.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ПРН 4. Аналізувати результати
досліджень
морфологічнофункціонального стану організму
та довкілля, оцінювати значимість
показників.

+ + +

ПРН
7.
Демонструвати
поглиблення базових знань за
допомогою
самоосвіти,
демонструвати
уміння
представити і оцінити власний
досвід
та
аналізувати
й
застосовувати
досвід
колег,
демонструвати здатність обміну
досвідом з іншими спеціалістами.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+ + +

+

+ +

+

+

+

ПРН 8. Надавати консультативну
допомоги пов’язану з професійною
діяльністю. Виконувати вимоги
посадових
інструкції,
самоудосконалюватись.

+ + + +

+ +

+ + +

+

+ + + + + +

ПРН 10. Виявляти, узагальнювати
та вирішувати проблеми, що
виникають в процесі професійної
діяльності та формувати почуття
відповідальності за виконувану
роботу.

+ + +

+ +

+

+

+

ПРН 11. Застосовувати правила
біоетики та біобезпеки у своїй
фаховій діяльності.

+

+

+

+

+ +

+ +

+ + +

+

+ +

+

ПРН
13.
Виконувати
та
використовувати
методики
лабораторних досліджень для
діагностики
захворювань,
визначення
характеристики
тяжкості, періоду та терміну
хвороби, прогнозу, контролю за
лікуванням та його результатами.
ПРН 15. Координувати,
модифікувати і комбінувати різні
методи дослідження з метою
виконання типових і нетипових
професійних завдань

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

ПРН 16. Виконувати точно та
якісно лабораторні дослідження,
удосконалювати
методики
їх
проведення, забезпечувати якість
клінічних
лабораторних
досліджень, достовірність і єдність
результатів та навчати інших.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

7. Схема формування оцінки.
7.1. Форми оцінювання студентів:
- поточне оцінювання (поточний контроль):
1. Оцінка виконання програми практики – 60 балів / 30 балів
2. Захист звіту про практику – 40 балів / 20 балів
- семестрове оцінювання (семестровий контроль): диференційований залік
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким
встановлено диференційований залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно
оціненими результатами навчання протягом семестру. Оцінки нижче мінімального
порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються.
Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та
«зараховано») є оформлення згідно встановлених вимог щоденника практики, підготовка та
оформлення звіту по практиці (згідно встановлених вимог), отримання оцінки виконання
студентом усіх передбачених програмою практики завдань від керівника практики, захист
звіту про практику.
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не
допускається.

7.2. Організація оцінювання:
Оцінювання виконання програми практики (виконання студентом усіх передбачених
програмою практики завдань, оформлення щоденника практики, підготовки та оформлення
звіту згідно вимог, оцінювання практики її керівником) проводиться наприкінці або по
закінченні практики із урахуванням науково-методичної специфіки професійноорієнтованого блоку. Захист звіту про практику проводиться перед комісією за участю
керівника практики від кафедри наприкінці або по закінченні практики із урахуванням
науково-методичної специфіки професійно-орієнтованого блоку (оцінюється доповідь та
презентація, логічність та коректність викладання, відповідність меті та завданням
практики, обґрунтування обраної теми, аргументованість відповідей на запитання).
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8. Структура освітнього компоненту
№
п/п
1
2
3
4

Номер і назва виду роботи
Виконання студентом усіх передбачених
програмою практики завдань
Оформлення щоденника практики
Підготовка та оформлення звіту практик
Захист звіту про практику
ВСЬОГО

Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
Самостійна робота – 156 год.

Кількість годин
Самостійна робота
156
4
16
4
180

9. Рекомендовані джерела:
Основні:
1. Бойко Т.І. Клінічні лабораторні дослідження: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 352 с.
2. Гематологія: посібник / А.Ф. Романова, Я.І. Виговська, В.Є. Логінський та ін.; за ред. А.Ф.
Романової. — К.: Медицина, 2006 — 456 с.
3. Манастирська О.С. Клінічні лабораторні дослідження. — Вінниця: Нова книга, 2007. —
168 с.
4. Плотнікова К.С., Панібратцева С.Г., Островська Ж.Г. Практикум з клінічних
лабораторних методів дослідження. — К.: Здоров’я, 2002. — 240 с.
5. Руководство к практическим занятиям по клинической лабораторной диагностике / Под
ред. проф. М.А. Базарновой, проф. В.Т. Морозовой. — К.: Вища шк., 1988. — 318 с.
6. Антонюк В.С. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В.С. Антонюк,
Л.Г. Полонський, В.І. Аверченков. – НТУУ «КПІ» Київ, 2015. – 262 с.
7. Баскаков А.Я. Метология научного исследования: Учебн. пособие. / А.Я. Баскаков,
Н.В. Туленков. – К.: МАУП, 2002.
8. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. / М.Т. Білуха. — К.: АБУ,
2002. — 480 с.
9. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. / М.Т. Білуха. – К.: Вища школа, 2011. –271 с.
10. Бхаттачерджи А. Методологія і організація наукових досліджень: дослідження в
соціально-економічних науках: Навчальний посібник. / А. Бхаттачерджи, Н.І. Ситник,
2016. – 155 с.
11. Владимиров Ю.А. Как написать научную статью. [Електронний ресурс]. –
http://travmatology.narod.ru/naust.html
12. Галаєва Л.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень. / Л.В. Галаєва. –
К.: НУБіПУ, 2014. – 94 с.
13. Гланц С. Медико-биологическая статистика. / С.М. Гланц. – Практика, 1998. – 459 с.
14. Гордієнко С.Г. Молодому науковцю коротко про необхідне: Науково- практичний
посібник. / С.Г. Гордієнко. – К.: КНТ, 2007. – 92 с.
15. Грабченко А.І. Методи наукових досліджень: Навч. Посібник. / А.І. Грабченко,
В.О. Федорович, Я.М. Гаращенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с.
16. Григоров В.Б. Как работать с научной статьей: Пособие по англ. яз. / В.Б. Григоров.- М.:
Высш. шк., 1991.
17. Дудченко А.А. Основы научных исследований. Учебное пособие. / А.А. Дудченко. – К.:
Т-во «Знання», КОО, 2000. - 114 с.
18. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. / А.М. Єріна, В.Б. Захожай,
Д.Л. Єрін. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
19. Кислий В.М. Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій. Режим доступy:
http://elkniga.info/book_273.html.
20. Кислий В.М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В.М. Кислий. –
Суми: Університетська книга, 2011. – 224 с.
21. Кір’янов В.М. Основи наукових досліджень. / В.М. Кір’янов. — Рівне, 2007.
22. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. / В.В. Ковальчук. –
К.: «Слово», 2009. – 240 с.
23. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. / Ковальчук В.В.,
Моїсєєв Л.В. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: ВД «Професіонал», 2005.
24. Колесников О.В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр. та доп.: Навч. посіб. /
О.В. Колесников. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.
25. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний
посібник / [за ред. А. Є. Конверського]. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
26. Копаєва Є.В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / Є.В. Копаєва. –
Дніпропетровськ: ДПК ДНУ. – 2010. – 112 с.

27. Крисоватий А.І. Методологія, методика і організація наукових досліджень: Навч.
Посібник. / А.І. Крисоватий, В.М. Панасюк, Н.В. Гавришко. – Тернопіль: ТОВ «Лілея»,
2005.
28. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. /
О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
29. Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень. Курс лекцій. /
О.В. Кустовська. - Тернопіль, Економічна думка, 2005. – 124 с.
30. Ланг Т. Как описывать статистику в медицине. Руководство для авторов, редакторов и
рецензентов. Перевод с английского под ред. В.П. Леонова. / Т. Ланг, М. Сесик. – М.:
Практическая медицина, 2011. – 480 с.
31. Марцин В.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.С. Марцин,
Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко, та ін. – Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128 c.
32. Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, кваліфікаційних та випускних
кваліфікаційних робіт для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини». Режим
доступу: http://biology.univ.kiev.ua/naukovo-metodychna-komisiya-dokumenty/743-naukovometodichna-komisiya/3331-metodichni-rekomendatsiji-shchodo-oformlennya-kursovikhkvalifikatsijnikh-ta-vipusknikh-kvalifikatsijnikh-robit.html.
33. Методологія наукових досліджень: [навч. посіб.] / В.С. Антонюк, Л.Г. Полонський, В.І.
Аверченков, Ю.А. Малахов. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. – 274 с.
34. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник / Б.І. Мокін,
О.Б. Мокін. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 180 с.
35. Наринян А.Р. Основы научных исследований: Учебн. пособие. / А.Р. Наринян,
В.А. Поздеев – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 110 с.
36. Носенко Е.Л. Методика та організація наукових досліджень. / Е.Л. Носенко, М.А. Салюк.
- Методичний посібник для самостійної роботи студентів (доповнений та перероблений у
2015 році). Дніпропетровськ, 2015. – 50 с.
37. Огурцов А.Н. Основы научных исследований: Учебно-методическое пособие. /
А.Н. Огурцов - Харьков, НТУ «ХПИ», 2008.
38. Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник / А.І. Мокій,
В.О. Шевчук, Ю.В. Полякова, М.І. Флейчук, О.Є. Шайда, Л.А. Яремко. – Львів: ЛКА,
2007. – 164 с.
39. Основы научных исследований: Учебное пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко,
Т.А. Примак. – К.: О-во «Знання», КОО, 2000.- 114 с.
40. Петри А., Сэбин К. Наглядная статистика в медицине (Серия "Экзамен на отлично") /
Пер. с англ. В.П. Леонова - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 144 с.
41. Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне
забезпечення / В.Л. Пілюшенко, І.В. Щербак, Е.І. Словенко. – К.: Лібра, 2004. – 223 с.
42. П’ятницька-Позднякова, І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник
/ І.С. П'ятницька-Позднякова. – К.: Центр навч. літератури, 2003. – 116 с.
43. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета
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