ВСТУП
Робоча програма навчальної дисципліни “Сучасні лабораторні дослідження” складена відповідно до
Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
галузь знань

22 «Охорона здоров'я»

спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування»
освітня програма «Лабораторна діагностика»

Опис навчальної дисципліни (анотація)
Дисципліна «Сучасні лабораторні дослідження» є складовою підготовки фахівців освітнього
рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Лабораторна діагностика». Основне завдання дисципліни –
засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навиків сучасних лабораторних досліджень при
встановленні та верифікації діагнозу у хворих на найпоширеніші захворювання,
здійснення
об’єктивної оцінки стану здоров’я, проведення діагностики захворювань, моніторингу ефективності
лікування, подальшого прогнозу перебігу хвороби та якості життя.
Предметом навчальної дисципліни «Сучасні лабораторні дослідження» є цілеспрямований повний
комплекс лабораторно-інструментальних досліджень відповідних параметрів в біологічних матеріалах
та на системному рівні для оцінки функціонального стану фізіологічних систем організму; вирішення
питань, пов’язаних із ранньою та диференційною діагностикою захворювань, моніторингом
ефективності лікувальних заходів, прогнозуванням перебігу і наслідків хвороби; вивченням на
тканинному, клітинному та молекулярному рівні патогенезу різних захворювань людини, їх
ускладненнь та наслідків з метою оптимізації діагностики захворювань не тільки на догоспітальному
етапі, але при екстренній госпіталізації.
Міждисциплінарні зв’язки: Основою для вивчення дисципліни «Сучасні лабораторні дослідження» є
обов'язкові курси навчання "Анатомія людини", "Медична хімія", "Цитологія та гістологія",
"Аналітична хімія", "Техніка лабораторних робіт", "Фізіологія людини", "Ембріологія", "Клінічна
лабораторна діагностика". Дисципліна «Сучасні лабораторні дослідження» сприяє вивченню
студентами основ медичної спеціальніості, що виконує лабораторно-інструментальні дослідження людського
організму з використанням морфологічних, біохімічних, імунологічних, генетичних, молекулярно-біологічних,
бактеріологічних, цитологічних, токсикологічних, вірусологічних і інших методів за рахунок впровадження сучасних
медичних технологій, які, пройшовши наукову апробацію й процедуру дозволу на застосування, вимагають
відповідного лабораторного устаткування, безперебійного постачання реагентами, специфічних методичних
рекомендацій, виконання санітарних правил, технічного контролю, підготовки персоналу, економічного обґрунтування,
застосування міжнародних стандартів в проведенні лабораторних клінічних досліджень.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. «Сучасні лабораторні дослідження» – є дисципліною вибору, метою якої є вивчення
студентами комплексу лабораторних досліджень згідно міжнародних стандартів з використанням
сучасних медико-біологічних заходів, застосуванням високотехнологічного обладнання та реагентів,

ознайомлення з методами валідації отриманих результатів і правилами та нормативними протоколами
щодо надання правдивої інформації лабораторного дослідження за вимогою.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Сучасні лабораторні дослідження” є:
1. Засвоєння комплексу стандартів щодо сучасної лабораторної діагностики
2. Визначення правил пробопідготовки біологічного матеріалу для сучасних та об’єктивних
напрямків лабораторного дослідження
3. Виконання процедур сучасного лабораторного тестування згідно міжнародних правил належної
лабораторної практики (GLP)
4. Об’єктивна оцінка результатів лабораторного дослідження при встановлення діагнозу.
5. Використання методів лабораторних досліджень для моніторингу при проведенні комплексу
лікувальних заходів та прогнозуванні перебігу найпоширеніших патологій

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна
(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах
результатів навчання у Стандарті).
Згідно з вимогами Стандарту дисципліна “Сучасні лабораторні дослідження” забезпечує набуття
студентами компетентностей:
 інтегральна:
- здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у процесі навчання з дисципліни «Сучасні
лабораторні дослідження».
 загальні:
 здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях;
 знання та розуміння предметної області та розуміння професії;
 здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді, навички
міжособистісної взаємодії;
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно
навченим;
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються;
 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;
 здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись
другою мовою
спеціальні (фахові, предметні):
 застосування правил міжнародних стандартів з належної лабораторної практики
 виконання лабораторних маніпуляцій з біопробами з використанням сучасного обладнання
 аналіз отриманих даних лабораторних досліджень та верифікація при встановленні діагнозу
 визначення тактики лабораторних досліджень в моніторингу за станом пацієнта при проведенні
курсу лікування
Деталізація компетентностей
компетентностей”.
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№

Компетентність

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров'я за спеціальністю
«Лабораторна діагностика»,
у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає
проведення досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності
Мати
Вміти
Зрозуміле і
спеціалізовані
розв’язувати
недвозначне
концептуальні
складні задачі і донесення
знання, які
проблеми, які
власних
набуті у
виникають у
висновків, знань
процесі
професійній
та пояснень, що
навчання
діяльності
їх обґрунтовують до фахівців
та нефахівців
Мати глибокі
Вміти
Здатність
знання із
здійснювати
ефективно
структури
професійну
формувати
професійної
діяльність, що
комунікаційну
діяльності
потребує
стратегію у
оновлення та
професійній
інтеграції знань діяльності

1

Здатність
застосовувати
набуті знання у
практичному
застосуванні

2

Знання та
розуміння
предметної
області та
розуміння
професії

3

Здатність до
вибору стратегії
спілкування,
здатність
працювати в
команді, навички
міжособистісної
взаємодії

Знати тактики
та стратегії
спілкування,
закони та
способи
комунікативної
поведінки

4

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу,
здатність вчитися
і бути сучасно
навченим

Знати способи
аналізу,
синтезу та
подальшого
сучасного
навчання

5

Навички
використання

Мати
спеціальні

Вміти обирати
способи та
стратегії
спілкування
для
забезпечення
ефективної
командної
роботи
Вміти
аналізувати
інформацію,
приймати
обґрунтовані
рішення, вміти
отримувати
сучасні знання
Вміти
використовув

Використовуват
и стратегії
спілкування та
навички міжособистісної
взаємодії

Відповідати за
прийняття рішень у
складних умовах

Нести відповідальність за
професійний розвиток, здатність
до подальшого
професійного
навчання з високим рівнем автономності
Нести відповідальність
за вибір та тактику
способу
комунікації

Встановлювати
відповідні
зв’язки для
досягнення
цілей

Нести відповідальність за
своєчасне набуття
сучасних знань

Використовува
ти інформаційні

Нести відповідальність за

інформаційних і
комунікаційних
технологій

6

7

8

Здатність
оцінювати та
забезпечувати
якість
виконуваних
робіт
Визначеність і
наполегливість
щодо поставлених
завдань і взятих
обов’язків

Здатність
спілкуватися
рідною мовою як
усно,так і
письмово;
здатність
спілкуватись
другою мовою

знання в галузі
інформаційн их
і комунікаційн
их технологій,
що
застосовують
ся у
професійній
діяльності
медичної
сестри
Знати методи
оцінювання
показників
якості
діяльності

ати
інформаційні
та
комунікаційні
технології у
професійній
діяльності
середнього
медичного
персоналу

та комунікацій
ні технології у
професійній
діяльності.

використання
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній
діяльності

Вміти
забезпечувати
якісне
виконання
робіт

Встановлювати
зв’язки для
забезпечення
якісного
виконання робіт

Нести відповідальність за якісне
виконання
робіт

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

Відповідати за
якісне
виконання
поставлених
завдань

Знати
обов’язки та
шляхи
виконання
поставлених
завдань

Вміти
визначити мету
та завдання
бути
наполегливим
та сумлінним
при виконанні
обов’язків
Мати досконалі Вміти
знання рідної
застосовувати
мови та базові
знання рідної
знання
мові, як усно
іноземної мови так і письмово,
вміти
спілкуватись
іноземною
мовою

Використовуват
и при фаховому
та діловому
спілкуванні та
при підготовці
документів рідну
мову.
Використовуват
и іноземну мову
у професійній
діяльності
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Нести
відповідальніст ь за
вільне володіння
рідною мовою, за
розвиток
професійних знань.

1 Вибір методів
лабораторного
тестування

Знати принципи
належної
лабораторної
практики

Вміти оцінити
необхідний
комплекс
лабораторного
тестування

Дотримуватись
принципів
етики, біоетики
та деонтології у
своїй фаховій
діяльності.

Відповідати за
якісне виконання
поставлених
завдань.

2 Виконання
лабораторних

Мати
спеціалізовані

Вміти
проводити

Вміти
обґрунтовано

Нести відповідаль ність за якість

маніпуляцій

знання про
комплекс
клінічних
лабораторних
досліджень

лабораторні
маніпуляції в
межах
професійної
діяльності
середнього
медичного
персоналу

донести до колег
та пацієнтів
інформацію про
проведення
лабораторних
маніпуляцій.

проведення
лабораторних
маніпуляцій

3 Аналіз та
узагальнення
комплексу
лабораторних
досліджень

Мати спеціальні
навички
сучасних
лабораторних
досліджень
визначених
Стандартом
вищої освіти для
середнього
медичного
персоналу

Аналізувати
отримані
результати
лабораторних
досліджень
згідно
стандартних
операційних
процедур

Визначити
тактику
комплексного
лабораторного
дослідження
згідно правил
належної
лабораторної
практики.

Нести відповідаль ність за результати
проведених
лабораторних
досліджень.

4 Визначення
тактики
лабораторних
досліджень

Знати принципи
і методи
сучасних
лабораторних
досліджень

Вміти
проводити
лабораторні
дослідження з
використанням
сучасного
обладнання та
новітніх
медичних
технологій

На основі
проведених
лабораторних
досліджень
встановлювати
діагноз та
корелювати
лікувальну
стратегію

Нести відповідаль ність за надані
професійні знання з
лабораторного
дослідження

5 Здатність до
застосування
основних правил
належної
лабораторної
практики

Знати основні
правила
національної та
міжнародної
практики
проведення
лабораторних
досліджень

Вміти
застосовувати
на практиці
правила
належної
лабораторної
практики

Встановлювати
послідовність та
стратегію
проведення
лабораторних
досліджень

Нести
відповідальність
щодо належного
проведення
лабораторних
досліджень

Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 правила належної лабораторної практики;
 сучасні медичні технології лабораторних досліджень;
 визначення комплексу лабораторних досліджень для найпоширеніших патологій;

 визначення оптимального набору лабораторних досліджень при верифікації захворювань;
 типи лабораторно-інструментальних досліджень;
 основні принципи при підготовці та транспортуванні біологічного матеріалу для лабораторних
досліджень;
 основні принципи відбору біологічного матеріалу у пацієнтів для лабораторних досліджень;
 особливості лабораторних досліджень на системному, тканинному, клітинному та
молекулярному рівнях;
 основні правила оформлення результатів лабораторних досліджень та форми надання цих
результатів замовнику (лікарю, пацієнту, тощо);
 правила ознайомлення результатів лабораторного дослідження в спірних випадках;
 основи медичної та лабораторної етики при роботі з біологічним матеріалом;
 чинні накази та інші законодавчі документи МОЗ України, Європейської та міжнародної
практики щодо сучасних лабораторних досліджень в клінічному, доклінічному та
фармацевтичному використанні.
вміти:
 проводити забір біологічного матеріалу для досліджень;
 готувати супровідні матеріали для транспортування біологічного матеріалу;
 проводити сервісний огляд лабораторного обладнання для проведення досліджень;
 визначати термін придатності реагентів для досліджень;
 створювати стандартні операційні процедури та протоколи для лабораторних досліджень;
 проводити валідацію та аналіз отриманих результатів лабораторних досліджень;
 оптимізувати комплекс необхідних лабораторних досліджень із застосуванням сучасних
лабораторних технологій для визначення індивідуальних показників;
 оформляти супровідні матеріали та надавати належним чином результати лабораторних
досліджень;
 знати показники лабораторних досліджень в нормі та за патології;
 вести протоколи лабораторних досліджень та проводити вибірковий аналіз конкретних
результатів лабораторних досліджень
 надавати дані лабораторного тестування для внутрішнього та зовнішнього моніторингу

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Викладається у 1 семестрі 4 курсу денної форми навчання в обсязі – 90 год. (3 кредити ECTS)
зокрема: лекцій -14 год, лабораторні заняття – 16 год., самостійна робота –58 год., консультації – 2 год.
У курсі передбачено 2 змістових модулі .

№
п/п

Назва теми

лекції

Кількість годин
Самостійна
лабораторні
робота

Змістовий модуль 1
Нормативно-правові, етичні та міжнародні стандарти сучасних лабораторних
досліджень; види лабораторно-інструментальних досліджень
1

Вступ.

Тема 1. Правила біомедичної та правової
етики при проведенні лабораторних

2

2

8

досліджень
Тема 2. Міжнародні стандарти належної
лабораторної практики при проведенні
лабораторно-інструментальних досліджень,
2
2
6
6
принципи створення лабораторій із
застосуванням сучасного обладнання, новітніх
медичних технологій та наукових розробок
Тема 3. Створення стандартних операційних
процедур, протоколів лабораторних досліджень,
3
2
4
6
правил аналізу, узагальнення та валідація
результатів сучасних лабораторних досліджень
Модульна контрольна робота 1
Змістовий модуль 2
Проведення сучасних лабораторних досліджень при встановленні діагнозу,
прогнозуванні та моніторингу лікувальної стратегії для найпоширеніших патологій
Тема 4 Комплекс сучасних загальноклінічних
4
2
2
лабораторно-інструментальних методів
8
досліджень
Тема 5. Сучасні імунологічні, мікробілогічні та
5
2
2
12
вірусологічні методи лабораторних досліджень
Тема 6. Цитофлуориметричний, генетичний,
6
2
2
10
цитологічний, морфологічний та інші методи
лабораторних досліджень в клінічній практиці
Тема 7. ПЛР-аналіз в системі лабораторних
досліджень, при встановлення діагнозу
7
2
2
8
найпоширеніших захворювань, ідентифікації
осіб, тощо
Модульна контрольна робота
Консультації
2
8

ВСЬОГО

16

16

58

4. Теми лекцій
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва теми
Етико-правові засади біомедичної діяльності, визначення ролі комітетів з етики
в проведенні лабораторних та клінічних досліджень.
Міжнародні стандарти належної лабораторної практики при проведенні
лабораторно-інструментальних досліджень
Регламентні документи при проведенні сучасних лабораторних досліджень
Комплекс сучасних стандартних першочергових загальноклінічних
лабораторно-інструментальних методів досліджень в нормі та за патології
Мікробіологічні, вірусологічні, імунологічні методи дослідження в діагностиці

Кількість
годин
2
2
2
2
2

6
7

інфекційних захворювань
Сучасні методи цитофлуориметрії, мікроскопії, генетичного аналізу в
лабораторних клінічних дослідженнях
Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) в діагностиці та прогнозуванні
найпоширеніших захворювань

2
2

5. Теми лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
Основи законодавства України про охорону здоров'я, постанови і рішення уряду
України з питань належної лабораторної практики
Згідно існуючих законодавчих актів комітету з етики розробити протоколи,
інформовану згоду при проведенні лабораторних досліджень з небезпечних
інфекційних захворювань
Принципи створення стандартних операційних процедур (СОП) для
лабораторних досліджень; обов’язкові стандартні операційні процедури із
загальних питань при проведенні широкого спектру лабораторних досліджень
Комітет з етики, принципи міжнародних та національних деклараційних актів,
згідно яких формуються операційні протокольні процедури з дотриманням
страхових гарантій учасників лабораторного клінічного дослідження
Ознайомлення із сучасною лабораторією цитофлуориметричного аналізу
ПЛР-аналіз в реальному часі для діагностики найпоширеніших захворювань
Новітні технології на основі сучасних скринінгових систем біотехнологічного
виробництва

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
4

6. Самостійна робота
№
з/п
1
2

3

4
5

Назва теми
Основні принципи біомедичної етики. Охорона праці при проведенні сучасних
лабораторних досліджень. Підготовка рефератів щодо принципів біоетики в
лабораторних дослідженнях
Біоетичні аспекти та біобезпека науково-дослідної роботи: експеримент та
клінічні дослідження. Наукові принципи доказової медицини та їх біоетична
оцінка. Біомедична етика та біобезпека проведення клінічних випробувань
лікарських препаратів і нових медичних технологій
Принципи створення лабораторій із застосуванням сучасного обладнання,
новітніх медичних технологій та наукових розробок. Система експертизи
ефективності та безпеки біомедичних досліджень. Принципи та види валідації в
системі лабораторних досліджень
Загальноклінічні та специфічні методи лабораторних досліджень. Спектр
гематологічних досліджень для найпоширеніших патологій. Загальноклінічні
біохімічні дослідження
Методи віддаленого та короткострокового прогнозування найпоширеніших
патологій з використанням сучасної лабораторної діагностики. Морфологічні,

Кількість
годин
6
6

8

10
12

6
7

мікроскопічні та цитологічні методи дослідження
Підготовка протоколів для лабораторних досліджень захворювань різного генезу
Експертиза результатів досліджень та встановлення діагнозу за комплексом
лабораторних даних

10
8

7. Індивідуальні завдання: підготовка презентацій, написання рефератів.
8. Завдання для самостійної роботи: підготовка презентацій або рефератів за темами практичних
занять.
9. Методи навчання Словесні – розповідь, пояснення, інструктаж; наочні – демонстрація,
ілюстрація; практичні – практична робота, задачі. За характером логіки пізнання використовуються такі
методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. За рівнем
самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково- пошуковий,
дослідницький.
10. Методи контролю:
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до його конкретних
цілей. На всіх практичних заняттях застосовуються види стандартизованого контролю теоретичної
підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: виконання практичних завдань, включаючи
компетентнісно-орієнтовані, вирішення задач, тестовий контроль, усне опитування, письмова відповідь
на запитання викладача. Студенти отримують оцінку за кожне практичне заняття, яка є комплексною та
включає контроль як теоретичної, так практичної підготовки студента. Самостійна робота студентів,
яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на
відповідному занятті.
Підсумковий контроль відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових модулів
шляхом підрахунку балів, які студенти отримали при виконанні практичних та індивідуального завдань
та результатів окремих тестів.
11. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних
навичок, тестовий контроль, письмова відповідь на відкрити питання. Оцінка за іспит виставляється як
сума всіх семестрових оцінювань. Для отримання позитивної оцінки є обов’язковим написання
модульної контрольних робіт та відпрацювання всіх практичних робіт.
Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:
12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:
ЗМ1

ЗМ2

Форми семестрового
оцінювання

Min. – 25 балів

Max. – 45
балів

Min. –
35балів

Max. – 55 балів

Усна відповідь

1

3

2

3

Доповнення

1

2

1

2

Презентації
Демонстрація
практичних навичок

5

10

Модульна контрольна
робота 1

18

30

Модульна контрольна
робота 2

7

10

3

5

21

35

Змістовий
модуль 1

Змістовий
модуль 2

Підсумкова
оцінка

Кількість навчальних
годин / кредитів

0,8

2,2

Кількість тем / їхні
номери

4

10

Мінімум

25

35

60

Максимум

45

55

100

Єдина шкала оцінок для студентів:
Оцінка ЕCTS
А
B
C
D
E
FX
F

Статистичний показник
Найкращі 10% студентів
Наступні 25 % студентів
Наступні 30 % студентів
Наступні 25 % студентів
Останні 25 % студентів
Повторне перескладання
Обов’язковий повторний
курс навчання

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни / Fail

90-100
75-89
60-74
35-59
0-34

А
В, С
D, E
FX
F

13. Методичне забезпечення (навчальний контент): конспект та плани практичних занять, завдання
для самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і
вмінь студентів.
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