ВСТУП
Навчальна практика студентів ННЦ "Інститут біології та медицини" є невід’ємною
складовою частиною процесу підготовки фахівців у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка і проводиться у VI семестрі. У відповідності до
Закону України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 р. № 1556-VII практична підготовка осіб,
які навчаються у вищих навчальних закладах, здійснюється з метою підготовки наукових
кадрів вищої кваліфікації шляхом проходження ними практики на підприємствах, в
установах та організаціях згідно з укладеними вищими навчальними закладами
договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.
Практичне навчання студентів напряму підготовки «Лабораторна діагностика» є
складовою частиною основної освітньої програми, вона вдало поєднує дистанційний та
навчально-прикладний компоненти.
Практика має на меті практичне засвоєння фундаментальних знань та комплексне
освоєння студентами усіх видів професійної діяльності за фахом, формування загальних і
професійних компетенцій, а також придбання необхідних умінь і досвіду практичної
роботи.
Навчальна практика є сполучною ланкою між теоретичним навчанням і самостійною
практичною діяльністю студентів. Підчас дистанційного етапу студенти можуть в
комфортних для них умовах ефективно навчатися та закріплювати свої теоретичні знання.
Лабораторна діагностична практика являється одним із видів практичної підготовки
напряму 120102 «Медицина» і призначена для засвоєння студентами 3 курсу професійних
навичок і вмінь за фахом, розширення і систематизації знань, отриманих при вивченні
спеціальних дисциплін, отримання навичок роботи в структурних підрозділах установ
охорони здоров’я.
Програма з навчальної практики з клінічної лабораторної діагностики складена для
напряму підготовки 120102 «Медицина» відповідно до освітньо-кваліфікаційної
характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців,
затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239 та навчального плану,
затвердженого наказом МОЗ України від 18.06.02. № 221.
Навчальна практика є частиною навчального процесу підготовки спеціаліста,
продовженням навчального процесу в виробничих умовах і проводиться в різних
лікувально-діагностичних установах охорони здоров’я.
1. Мета та завдання навчальної практики з клінічної лабораторної діагностики
1.1. У процесі навчальної практики студенти мають опрацювати методи основних
правил техніки безпеки, оволодіти навичками взяття та прийому біологічного матеріалу
для різних видів дослідження та формами організації праці в клініко-діагностичній
лабораторії, оволодіти основними правилами техніки безпеки та методами функціональної
діагностики в лікувально-профілактичних закладах.
Метою навчальної практики з клінічної лабораторної діагностики є вдосконалення
навичок виконання діагностичних маніпуляцій, поглиблене ознайомлення зі структурою і
організацією клініко-лабораторних і функціонально-діагностичних процедур.
1.2. Основними завданнями навчальної практики є:
 формування у студентів в умовах клініко-діагностичної лабораторії та
функціонально-діагностичних кабінетів професійних навичок на основі здобутих
впродовж перших років навчання з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки
теоретичних знань, з яких проводиться практика;

 формування у студентів первинних професійних умінь і навичок з проведення
найбільш поширених клініко-лабораторних аналізів;
 розширення, поглиблення та систематизація знань студентів, отриманих на
навчальній практиці з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки;
 формування у студентів бази, яка визначає професійну компетентність і загальну
ерудицію клінічного лаборанта;
 створення умов для застосування студентами набутих теоретичних знань про
сучасні лабораторні і функціональні методи дослідження у професійній діяльності і
можливості їх використання в практичній діяльності клінічного провізора;
 формування у студентів знань стосовно дотримання правил техніки безпеки,
охорони праці в галузі, протипожежної безпеки, правил особистої гігієни, професійної
безпеки, протиепідемічного режиму під час роботи в лабораторіях різного профілю та
кабінетах функціональної діагностики;
 закріплення у студентів практичних навичок взяття, прийому та транспортування
біологічного матеріалу для виконання лабораторних досліджень;
оволодіння клініко-лабораторними методами дослідження біологічних об'єктів.
 створення умов оволодіння студентами навичками роботи із сучасним
діагностичним обладнанням, яке використовують в лабораторіях різного профілю та
кабінетах функціональної діагностики;
 формування у студентів основних навичок проведення найбільш поширених
клініко-лабораторних аналізів, загальних принципів інтерпретації результатів клініколабораторного обстеження хворого;
 створення умов для набуття професійного досвіду роботи з обліково-звітною,
нормативно-технічною документацією;
 забезпечення виховання трудової дисципліни і професійної відповідальності.
Під час проходження практики студенти знайомляться з посадовими обов’язками,
правами, роботою персоналу в клініко-діагностичній лабораторії та кабінетах
функціональної діагностики, чинними наказами та інструктивними листами МОЗ України,
обласного
управління
охорони
здоров’я;
методичними
рекомендаціями,
Держстандартами, нормативно-технічною документацією тощо.
1.3. Перелік практичних навиків, якими має оволодіти студент ІІІ курсу напряму
підготовки «Лабораторна діагностика» при проходженні навчальної практики з клінічної
лабораторної діагностики:
знати:
 сучасні методи клініко-лабораторного обстеження пацієнтів, їх діагностичні
можливості; методи мікробіологічної діагностики; методи імунодіагностики, оцінки
імунного статусу; поняття специфічності, чутливості тестів;
 основні нормативні документи МОЗ України стосовно організації роботи лабораторнодіагностичних установ різного профілю та їх оснащення необхідним обладнанням,
реактивами тощо;
 основні нормативні документи з правил техніки безпеки, протипожежної безпеки,
виробничої санітарії, протиепідемічного режиму, які регламентують роботу
лабораторно-діагностичних установ різного профілю;
 перелік лабораторних методів з урахуванням організаційної структури закладів
охорони здоров'я та санітарно-епідеміологічного нагляду;
 принципи роботи та правила експлуатації основних типів вимірювальних приладів,
аналізаторів та іншого оснащення, яке використовують у клінічних лабораторних
дослідженнях, обладнання функціонально-діагностичних кабінетів;
 основні поняття про стандартизацію, її завдання і цілі, об'єкти стандартизації







(державні та, міжнародні стандарти), що поширюються на діяльність лабораторнодіагностичної установи;
етико-деонтологічні принципи діяльності медичних працівників,
правила і принципи професійної поведінки і права пацієнта;
умови транспортування і зберігання біологічного матеріалу;
алгоритми лабораторної діагностики різних захворювань в клініці внутрішніх хвороб,
при хірургічної та акушерсько-гінекологічної патології;
правила оформлення медичної документації в лабораторіях.

вміти:

- обладнати робоче місце відповідно до виду лабораторних та функціональних
досліджень;
- підготувати посуд, реактиви та біологічні проби для проведення різних
лабораторних досліджень;
- правильно консервувати та зберігати біологічні проби для проведення аналізу;
- виконувати ізолювання досліджуваних сполук із біологічних проб з метою
подальшого вимірювання вмісту їх у спеціально обробленій пробі: фільтрування,
осадження, аналітичне центрифугування;
- виконувати методики гель-фільтрації, діалізу, екстракції та хроматографічних
методів аналізу;
- проводити ідентифікацію досліджуваних компонентів в біологічних пробах;
- проводити кількісне визначення досліджуваних компонентів в біологічних пробах;
- проводити обробку та виготовлення препаратів крові для подальшого дослідження;
- визначати основні показники клінічного аналізу крові;
- визначати групи крові за системою АВО та резус- фактору;
- визначати вміст показників білкового, вуглеводного та ліпідного обміну в крові.
- визначати фізичні (кількість, колір, прозорість, відносна густина) та хімічні
(кількість білка, глюкози, кетонових тіл, жовчних пігментів) властивості сечі її рН.
- одержувати сечовий осад та проводити мікроскопічне дослідження сечового осаду.
- проводити макроскопічне (кількість, колір, запах, рН, поділ на шари, консистенція,
характер) та мікроскопічне дослідження мокротиння.
- проводити хімічне та макроскопічне дослідження калу (кількість, колір,
консистенція, запах, форма, реакція, залишки неперетравленої їжі, слиз, кров,
гельмінти, конкременти).
 інтерпретувати результати клініко-лабораторних та функціональних досліджень та
їх змін під впливом лікарських засобів;
 дати оцінку типових змін клініко-лабораторних аналізів та функціональних тестів
під впливом різних чинників;
 вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з проведенням лабораторних та
функціональних досліджень.
Згідно з навчальним планом на навчальну практику з клінічної лабораторної
діагностики надається 120 годин (3 кредити ECTS).
Програма навчальної практики з клінічної лабораторної діагностики студентів за
програмою підготовки «Лабораторна діагностика» (освітній рівень – «Бакалавр») є
основним навчально-методичним документом, який забезпечує єдиний комплексний
підхід до організації практики.

2.

Форма підсумкового контролю успішності навчання: захист практики, оцінювання
якої еквівалентно диференційованому заліку (Додаток 1)

Програма навчальної практики є основним навчально-методичним документом,
згідно з яким планується і регламентується діяльність студентів упродовж періоду
проведення даного виду практики.
Основними формами проведення навчальної практики є:
1) проведення науково-методичних семінарів;
2) проведення тематичних екскурсій до науково-дослідних установ м. Києва;
3) виконання самостійних індивідуальних завдань (пошук, аналіз наукової
літератури та написання звіту).
Перелік необхідних документів для отримання заліку з навчальної практики:
1) щоденник практики;
2) анотований звіт;
3) модульна контрольна робота (тестова).
Напрямки оцінювання навчальної практики наведені у Додатку 1.
На кафедрі має бути графік роботи студентів. Безпосереднім керівником практики
студентів є викладач кафедри. Студент до відбуття на практику повинен отримати
інструктаж керівника практики від кафедри і отримати програму та щоденник практики;
направлення на практику.
Студент, прибувши на базу практики, повинен подати керівникові від бази
щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки, уточнити план проходження практики.
Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо дотримуватись правил
внутрішнього розпорядку бази практики.
Протягом практики кожен студент зобов’язаний вести щоденник практики. У
щоденнику повинна відображатися діяльність студента під час проходження ним
навчальної практики. Щоденник містить календарний план та відгук керівника практики.
В календарному плані студент звітує про діяльність, що виконувалась ним у певні терміни
та/або періоди практики. У відгуку керівник практики дає оцінку успішності виконання
студентом завдань навчальної практики та вказує свої зауваження.
По закінченні практики студент складає та оформлює анотований звіт. Звіт про
практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики й
додаткових вказівок керівників практики від університету та від бази проходження
практики. Звіт повинен відображати мету та завдання практики, конкретні заходи, що
були вжиті для їхнього досягнення; результати практики (знання та навички, набуті
студентом під час проходження практики); основні висновки. Звіт студентів про
проходження навчальної практики заслуховується на засіданні кафедри (правила
оформлення звіту див. в Додатку 2).
Загальне володіння теоретичним матеріалом, засвоєння якого передбачається
програмою практики, оцінюється у формі тестування (приклади тестових завдань див.
далі).
Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і залікової
книжки студента за підписом керівника практики. Оцінка за практику враховується при
призначенні стипендії. Практика студента оцінюється за 100-бальною системою й
враховується при призначенні стипендії нарівні з іншими дисциплінами навчального
плану.
Студент може бути відправлений з практики у разі порушення дисципліни, техніки
безпеки та правил проходження практики без зарахування практики.
Студенту, який не виконав програму практики й дістав негативний відгук про
роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, може бути надано право

проходження практики повторно. Студент, який вдруге отримав негативну оцінку з
практики, підлягає відрахуванню з Університету.
3.

Засоби діагностики успішності навчання: модульно-рейтингова система.

4.

Програма практики передбачає проведення науково-практичних семінарів,
закріплення студентів за певними діагностично-лабораторними установами та
тимчасово виконання ними обов'язків лаборантів та їх ознайомлення з роботою
науково-дослідних установ м. Києва, сучасними напрямками їхньої наукової
діяльності (Додаток 3).

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
1. При біохімічному дослідженні крові пацієнта з нефротичним синдромом
встановлено вміст загального білка крові - 40 г/л. Що спричинило
гіпопротеїнемію?
A. Вихід білка з судин у тканини
B. Зниження синтезу білка у печінці
C. Підвищений протеоліз
D. Порушення всмоктування білків
E. Протеїнурія
2. У пацієнта цироз печінки супроводжується набряком рук і ніг. Результати
біохімічних досліджень: гіпоальбумінемія, гіпергаммаглобулінемія. Що є
найімовірнішою причиною набряків?
A. Зниження онкотичного тиску крові
B. Підвищення онкотичного тиску крові
C. Порушення знешкодження токсичних сполук у печінці
D. Зміна буферної ємності крові
E. Порушення кислотно-основного балансу
3. Пацієнт з ревматоїдним артритом скаржиться на біль у суглобах. Які суглоби
найчастіше уражуються?
A. Дрібні суглоби кистей рук та стоп
B. Кульшові суглоби
C. Колінні суглоби
D. Плечові суглоби
E. Великі суглоби верхніх кінцівок
4. Пацієнт скаржиться на постійні болі в епігастральній ділянці, слабість, зниження
маси тіла. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. Який метод обстеження є
найбільш інформативним в диференціальній діагностиці виразкової хвороби та
раку шлунка?
A. Езофагогастродуоденоскопія з біопсією
B. Дослідження шлункової секреції з гістаміном
C. Рентгенологічне обстеження шлунка
D. Дослідження калу на приховану кров
5. У зародковому матеріалі виявлено пухирець з тонкою стінкою, порожнина якого
заповнена рідиною. Стінка пухирця утворена одним шаром світлих дрібних
клітин. Що формують дані клітини?
A. Бластоцель
B. Ембріобласт
C. Епібласт
D. Морулу
E. Трофобласт
6. Нейтрофіли крові використовують для визначення генетичної статі. Який
структурний елемент при цьому є об’єктом дослідження?
A. Ендоплазматична сітка
B. Еухроматин

C. Комплекс Гольджі
D. Статевий хроматин
E. Ядерце
7. Досліджується мікропрепарат зародка людини, взятого із мимовільного викидня.
На даному препараті діагностується зародковий щиток, в якому розпізнаються
два шари клітин – енто- і ектодерма. На якому етапі ембріонального розвитку
знаходився ембріон?
A. Бластуляції
B. Гаструляції
C. Імплантації
D. Органогенезу
E. Прогенезу
8. Лаборант у нормальній периферичній крові виявив клітини, яким притаманні
такі ознаки: форма їх кругла або овальна, діаметр у одних 7-9 мкм з вузькою
цитоплазмою, у інших - 10-12 мкм з більш ширшою та широкоцитоплазмові до15
мкм в діаметрі. Ядра круглі або дещо овальні, іноді з бобовидним вдавленням. Які це
клітини?
A. Базофіли
B. Еозинофіли
C. Лімфоцити
D. Моноцити
E. Плазмоцити
9. Однорічному хлопчикові проведено ЗАК. Змін зі сторони червоної крові не
виявлено, лейкоцитів – 9,0Г/л, лейкоцитарна формула: паличкоядерні – 1%,
сегментоядерні – 31%, еозинофіли – 2%, базофіли – 0%, лімфоцити – 61%, моноцити
– 4%, плазмоцити – 1%. Інтерпретуйте результат дослідження:
A. Другий перехрест
B. Нейтрофільоз
C. Нормальні показники
D. Перший перехрест
E. Фізіологічний лімфоцитоз
10. У пацієнта з підвищеною кровоточивістю лаборант визначив тривалість
кровотечі за Дуке, результат дослідження 19 хв. Яким ще дослідженням можна
підтвердити достовірність даного показника ?
A. Підрахунком тромбоцитів
B. Тестами на агрегацію
C. Тестами на адгезію
D. Часом зсідання крові
12. При підрахунку мієлограми лаборант виявив клітини великих розмірів 30-60 мкм
з інтенсивно забарвленими ядрами, грубої структури з вдавленнями, дольчастістю,
перетяжками; цитоплазма базофільна. Для яких клітин характерні такі ознаки?
A. Мегакаріобластів
B. Мегакаріоцитів ІІ ступеня зрілості
C. Мегакаріоцитів ІІІ ступеня зрілості
D. Промегакаріоцитів
E. Тромбоцитів
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Додаток 1
НАПРЯМКИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Програма практики передбачає два етапи її проведення: дистанційний етап (після
зимової сесії) та навчально-прикладний етап (після літньої сесії).
Підчас дистанційного етапу студенти самостійно готуються за наданим ним
переліком тестових завдань за дисциплінами напрямку підготовки «Лабораторна
діагностика». Кількість питань для різних дисциплін може варіювати в межах від 10 до
100 питань.
Дисципліни, включені до тестових завдань:
- Біологічна та клінічна хімія
- Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень
- Гістологія, цитологія та ембріологія
- Клінічна лабораторна діагностика
- Лабораторна діагностика паразитарних інвазій
- Основи охорони праці
- Патоморфологія
- Патофізіологія
- Педіатрія з оцінкою результатів досліджень
- Хірургія з оцінкою результатів досліджень
1-ий етап практики (дистанційний) 24-30 січня 2018 р.
Бали

20

20

60

Напрямки оцінювання
Оцінка виконання програми практики
- студент виконав усі передбачені програмою практики завдання в повному
обсязі,
- щоденник та анотований звіт оформлені згідно вимог та подані у
встановлений термін,
- оцінка керівника практики "позитивна", без зауважень
Захист результатів практики
Оцінюється:
- логічність та коректність викладання,
- відповідність меті та завданням практики,
- обґрунтування обраної теми, аргументованість відповідей на запитання
Володіння матеріалом
- студент правильно відповів на всі тестові завдання.

Підчас навчально-прикладного етапу практики передбачається проведення науковопрактичних семінарів, закріплення студентів за певними діагностично-лабораторними
установами та тимчасово виконання ними обов'язків лаборантів та їх ознайомлення з
роботою науково-дослідних установ м. Києва, сучасними напрямками їхньої наукової
діяльності

2-й етап практики (навчально-прикладний) після літньої сесії
Бали

20

20

20

40









Напрямки оцінювання
Оцінка виконання програми практики
- студент виконав усі передбачені програмою практики завдання в повному
обсязі,
- щоденник та анотований звіт оформлені згідно вимог та подані у
встановлений термін,
- оцінка керівника практики "позитивна", без зауважень
Робота на науково-практичних семінарах
Захист результатів практики
Оцінюється:
- логічність та коректність викладання,
- відповідність меті та завданням практики,
- обґрунтування обраної теми, аргументованість відповідей на запитання
Володіння матеріалом
- студент правильно відповів на всі тестові завдання.

При цьому, кількість балів:
1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним проходженням
практики;
35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного захисту;
60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);
65-74 відповідає оцінці «задовільно»;
75 - 84 відповідає оцінці «добре»;
85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);
90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності (за умови іспиту)
За 100 – бальною
За національною
шкалою
шкалою
90 – 100
5
відмінно
85 – 89
4
добре
75 – 84
65 – 74
3
задовільно
60 – 64
35 – 59
1 – 34

2

не задовільно

Додаток 2
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ АНОТОВАНОГО ЗВІТУ
По закінченню терміну навчальної практики студент зобов'язаний представити
письмовий звіт, який відображає мету та завдання практики, конкретні заходи, що були
вжиті для їхнього досягнення; результати практики (знання та навички, набуті студентом
під час проходження практики); основні висновки.
Звіт виконується на окремих аркушах паперу формату А4 з одного боку аркуша.
Шрифт – Times New Roman, 14 пт, інтервал полуторний. Розмір полів: зліва – 3см, справа
– 1 см, зверху – 1,5 см, знизу – 1,5 см. Нумерація сторінок наскрізна. Обсяг звіту – до 2
сторінок.
Звіт із практики студенти захищають на засіданні кафедри або в призначеній
завідувачем кафедри комісії, у складі керівника практики та двох (мінімум) членів
кафедри.
Приклад оформлення звіту
АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
про проходження навчальної практики з клінічної лабораторної діагностики
студента (ки) 3 курсу, групи _____
____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

термін практики: з ______________ по ______________ 20____ р.
Протягом звітного періоду я проходив навчальну практику на базі наступних
науково-дослідних установ: Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ, Інститут
біохімії ім. Палладіна НАНУ….
Під час практики я ознайомився з науковими напрямками, за якими працюють в
провідних лабораторіях зазначених науково-дослідних установ, прикладними
(фундаментальними) задачами, яким присвячена їхня науково-практична діяльність, та з
основними методами, що застосовуються для їхнього розв’язання (деталізувати).
Найбільш зацікавила мене розробка нових лікарських препаратів (створення нових
методів діагностики, дослідження механізму розвитку хвороби тощо), якою займаються
фахівці відділу … Інституту … В цьому відділі створюють нові лікарські засоби методами
…
Дана проблема є актуальною, оскільки …
В сучасній науковій літературі є дані … (про дану лікарську речовину). Але на
сьогодні залишається невідомим …
Я вважаю, що можливим вирішенням цього питання може бути …
Отже, метою моєї подальшої наукової роботи буде створення нових лікарських
препаратів шляхом…
Дата
Підпис

ініціали, прізвище

Додаток 3
ОСНОВНІ БАЗИ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З КЛІНІЧНОЇ
ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ
1.

Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної
медицини" Державного управління справами.
2. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
№036/13.
3. ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України".
4. ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН"
5. ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН
України".
6. ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України.
7. ДУ "Національний Інститут раку".
8. ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМН України.
9. ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН
України».
10. Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.
11. Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України.
12. Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького
НАН України.
13. Інститут здоров'я нації.
14. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.
15. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.
16. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.
17. Інститут фізіології імені Богомольця НАН України.
18. Київська міська клінічна лікарня №8.
19. Київська обласна клінічна лікарня №2.
20. Київський міський клінічний онкологічний центр.
21. Клінічна міська лікарня №4.
22. Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.
23. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
24. Національний університет фізичного виховання і спорту України.
25. ТОВ "Медична клініка "Інновація".
26. ТОВ "Медична лабораторія".
27. ТОВ фірма "О.Д. Пролісок".
28. Українська військово-медична академія.

