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1. Мета курсу за вибором «Актуальні питання лабораторно-інструментальної 

діагностики в клініці внутрішніх хвороб» є ознайомлення студентів із найсучаснішими 

методами діагностики функціональних станів організму людини та досліджень різних 

патологічних станів, навчити володіти техніками проведення цих досліджень. За 

допомогою, як лабораторних так й інструментальних методів обстеження вміти 

відслідковувати динаміку впливу реабілітаційних заходів та їх ефективність, 

правильно визначити адекватність об’єму та змісту методів для діагностики 

результативності відновлювальної терапії, узагальнювати та застосовувати весь 

клінічний досвід попередніх навчальних курсів зі спеціальності для адекватності 

оцінювання станів організму людини. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична біологія», «Медична та 

біологічна фізика», «Медична інформатика», «Медична хімія», «Біологічна та 

біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», 

«Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Безпека життєдіяльності; 

основи біоетики та біобезпеки», «Патоморфологія», «Патофізіологія», 

«Фармакологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з медичної біології, Медичної та 

біологічної фізики, медичної інформатики, медичної хімії, біологічної та біоорганічної 

хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, фізіології, мікробіології, 

вірусології та імунології, безпеки життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки, 

патоморфології, патофізіології, фармакології, пропедевтики внутрішньої медицини 

та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з 

науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Актуальні питання лабораторно-інструментальної 

діагностики в клініці внутрішніх хвороб» є складовою циклу підготовки фахівців 

освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Актуальні питання 

лабораторно-інструментальної діагностики в клініці внутрішніх хвороб» є вибірковою 

дисципліною, яка охоплює вивчення як лабораторних так й інструментальних методів 

обстеження та їх ефективність, адекватність об’єму та змісту методів для діагностики 

результативності відновлювальної терапії.  

Навчальна дисципліна «Актуальні питання лабораторно-інструментальної 

діагностики в клініці внутрішніх хвороб» навчає студентів методам клінічного, 

лабораторного,  функціонального обстеження людини в умовах  стану здоровя або 

патології, для оцінки впливу оздоровчих, профілактичних, лікувальних, 

реабілітаційних заходів та їх ефективності, визначення адекватності об’єму та змісту 

методів для діагностики, результативності рекреації, відновлювальної терапії тощо. 
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4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Вивчити методи лабораторно-інструментальної діагностики, що 

використовуються у внутрішній медицині та їх інформаційну цінність. 

2. Вміти скласти план обстеження хворого при типовому перебігу найбільш 

поширених терапевтичних захворювань та їх ускладненнях. 

3. Оволодіти методиками лабораторно-інструментального обстеження. 

4. Інтерпретувати результати лабораторно-інструментальних методів 

дослідження. 

5. Виявляти взаємозв'язок патогенезу захворювання та його клінічних та 

інструментальних проявів.  

6. Вивчити та вміти аналізувати за даними лабораторно-інструментальних  

методів обстеження характер і тяжкість порушень функцій життєво-важливих органів 

людини на кожному етапі розвитку захворювання. 

 

Навчальна дисципліна «Актуальні питання лабораторно-інструментальної 

діагностики в клініці внутрішніх хвороб» формує засади для подальшого вивчення 

студентом клінічних дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для 

подальшого навчання та у професійній діяльності. 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 

«Медицина») дисципліна «Актуальні питання лабораторно-інструментальної 

діагностики в клініці внутрішніх хвороб» забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

 

- інтегральна:  

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  

 

- загальні: 

o Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

o Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

o Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

o Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

o Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

o Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

- спеціальні (фахові, предметні): 

o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати 

клінічні данні. 

o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

o Навички виконання медичних маніпуляцій. 

o Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/ або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання  

Знати 

1.1. Знати основні і спеціальні методики щодо 

досліджень організму окремої людини  в 

умовах норми та патології.  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

6 

1.2. Знати методики проведення запобіжного 

та поточного обстеження різних груп 

населення. 

 

Лекція, 

практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Модульний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

6 

1.3. Грамотно застосовувати правила техніки 

безпеки  при виконані досліджень при  

несприятливих умовах обстеження  (з 

особами при епідеміологічних 

порушеннях стану здоров’я). 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

6 

1.4. Сформувати поняття важливості 

функціональних методів дослідження не 

тільки для того, щоб встановити ступінь 

відхилення функцій певного органу чи 

системи в кількісному виразі, але, перш за 

все, для визначення величини порушень 

(«втрати») життєво важливих функцій 

організму, фізичних та психічних 

можливостей.  

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

6 

1.5. Аналізувати позитивні і негативні 

результати  при проведенні обстеження 

стану здоров’я окремих осіб.  

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; 

оцінювання виконання 

практичних завдань; 

іспит 

6 

1.6. Знати клініко-лабораторні методи 

дослідження (органолептичні, фізичні, 

хімічні, біологічні, бактеріологічні).  

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

10 

Вміти 

2.1. Оволодіти методами оцінки  стану 

здоров’я населення різних категорій та  

різних вікових груп 

Самостійна 

робота 

Модульний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; 

10 
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оцінювання 

виконання 

практичних завдань; 

іспит 

2.2. Використовувати лабораторні методи 

дослідження (органолептичні, фізичні, 

хімічні, біологічні, бактеріологічні 

методи) . 

Практичне 

заняття 

Модульний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; 

оцінювання 

виконання 

практичних завдань 

10 

2.3. Вміти застосовувати сучасні 

функціональні та  лабораторні методи 

дослідження окремих органів та систем 

організму осіб різного віку, оцінювати 

стан фізичного розвитку.  

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульний контроль 

1, 2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; 

оцінювання 

виконання 

практичних завдань; 

іспит 

10 

2.4. Оволодіти навичками і вміннями при 

проведенні діагностики, що має глибокий 

практичний зміст, тому що під час 

порушення функції таке дослідження 

визначає не тільки об’єм і ступінь цих 

змін, але й стан механізмів, які 

компенсують порушення. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульний контроль 

1, 2; усних відповідей 

/ доповнень; 

оцінювання 

виконання 

практичних завдань;  

іспит 

10 

2.5. Вміння  оформлення, на підставі 

результатів досліджень, рекомендацій 

щодо подальших дій та спрямувань особи  

для формування, відновлення стану 

здоров’я. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульний контроль 

1, 2; усних відповідей 

/ доповнень; 

оцінювання 

виконання 

практичних завдань; 

іспит 

10 

Комунікація 

3.1 Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при підготовці 

документів державну мову; іноземну мову 

у професійній діяльності; встановлювати 

міжособистісні зв’язки для ефективного 

виконання завдань та обов’язків 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

5 

Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та юридичних 

норм, нести відповідальність за прийняття 

обґрунтованих рішень і дій щодо 

правильності встановленого синдромного 

діагнозу захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 
                                  Результати  навчання  

                                      дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Збирати інформацію про 

загальний стан пацієнта, 

оцінювати психомоторний та 

фізичний розвиток пацієнта, 

стан органів та систем 

організму, на підставі 

результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень 

оцінювати інформацію щодо 

діагнозу (за списком 4). 

+  + +   +  + + + +  

Призначати та аналізувати 

додаткові (обов’язкові та за 

вибором) методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, 

функціональні та/або 

інструментальні ) за списком 4, 

пацієнтів із захворюваннями 

органів і систем організму для 

проведення диференційної 

діагностики захворювань (за 

списком 2). 

+ +   + + +  +    + 

Аналізувати та оцінювати 

державну, соціальну та медичну 

інформацію з використанням 

стандартних підходів та 

комп’ютерних інформаційних 

технологій. 

 +  + +  + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

 

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Модульний контроль 1 – РН 1.1 – 1.2,  1.4 – 2.5 – 10 балів / 5 балів 

2. Модульний контроль 2 – РН 1.1 – 1.2,  1.4 – 2.5   – 10 балів / 5 балів 

3. Оцінювання презентації / доповіді – РН 1.1 – 2.3, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів 

4. Оцінювання усних відповідей / доповнень – РН 1.1 – 3.1 – 10 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 1.5, 2.1 – 2.5  – 20 балів / 10 балів 

 

 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): у формі іспиту 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма 

успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час 

іспиту. 

Форма проведення іспиту – письмово-усна, вид письмових завдань – запитання з 

відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення 

іспиту, є РН 1.1 – 1.2, 1.4 – 2.1, 2.3 – 2.5. Максимальна кількість балів, яка може бути 

отримана здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань, складання 2 

модульних контролів та підготовка презентації / доповіді. Здобувач освіти не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання:  
Модульні контролі 1 і 2 проводяться після оцінювання практичних завдань з розділів 1 і 2 

відповідно. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних відповідей/доповнень 

проводиться упродовж семестру.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план   

 

№ 

п/п 

Назва  тем Кількість годин 

 

Л
е
к

ц
ії

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

ії
  

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

1.  

Лекція 1. Інструментальна діагностика патології серцево-

судинної системи. Рентгенологічні методи обстеження в 

кардіології. 

2    

2.  

Практичне заняття 1. Діагностика патології серцево-

судинної системи. Функціональна діагностика стану серцево-

судинної системи. Електрокардіографія: походження зубців 

та інтервалів. Фонокардіографія – спеціальний метод 

дослідження серцево-судинної системи 

 2   

3.  Самостійна робота.  
- Історія розвитку електрокардіографії  

- Фізіологічні та фізичні аспекти ЕКГ 

- Правила реєстрації ЕКГ, аналіз отриманих даних ЕКГ   

(нормі та при наявності патології) 

- Опанування навичками трактування даних ехокардіографії 

   4 

4.  Практичне заняття 2. Лабораторні методи обстеження 

серцево-судинної системи.  
 3   

5.  

Самостійна робота.  
- Біохімічні методи обстеження пацієнтів з серцево-судиною 

патологією: дослідження активності ферментів, маркерів 

інфаркту міокарда, серцевої недостатності 

- Розробка схем гематологічних досліджень пацієнта в 

залежності від його стану 

- Трактування отриманих даних лабораторних досліджень 

(загального аналізу крові, ліпідограми, показників функції 

печінки, коагулограми, креатиніну, сечовини, сечової 

кислоти) у пацієнтів з патологією серцево-судинної 

системи.  

   3 

6.  Практичне заняття 3. Лабораторні методи обстеження в 

ревматології, пацієнтів із захворюваннями сполучної 

тканини.  

 3   

7.  Самостійна робота.  
- Трактування аналізів (загального аналізу крові, білкових 

фракцій, гострофазових показників запалення, сечової 

кислоти, електролітів крові, показників функції печінки) 

- Трактування лабораторних маркерів серологічного 

обстеження пацієнтів з захворюваннями сполучної 

тканини 

   4 

8.  Практичне заняття 4. Інструментальні методи діагностики 

пацієнтів ревматологічного профілю 
 3   

9.  Самостійна робота.  

- Роль ренгенологічних методів обстеження у пацієнтів 

ревматологічного профілю 

   4 



10 

 

- Оцінка та інтерпретування даних остеосцинтіграфії у  

пацієнтів з ревматологічними захворюваннями  

10.  
Лекція 2. Основні методи обстеження пацієнтів із 

захворюваннями дихальної системи  
2    

11.  Практичне заняття 5. Інструментальні методи обстеження 

пацієнтів із патологією дихальної системи. Роль 

ренгенологічних методів обстеження. Оцінка 

функціонального стану дихальної системи. 

 3   

12.  Самостійна робота.  
- Опанування навичками проведення функції зовнішнього 

дихання, ендоскопічного дослідження бронхів 

- Трактування даних рентгенологічного дослідження органів 

грудної порожнини 

   4 

13.  Практичне заняття 6. Лабораторні методи обстеження в 

пульмонології. 
 3   

14.  Самостійна робота.  
- Трактування отриманих результатів мікробіологічного 

дослідження мокротиння, загального аналізу крові, СРБ, 

прокальцитоніну, загального та мікробіологічного 

дослідження плевральної рідини 

   4 

15.  
Лекція 3. Основні методи дослідження патології шлунково-

кишкового тракту  
2    

16.  

Практичне заняття 7. Лабораторні методи дослідження 

патології шлунково-кишкового тракту. Інвазивні та 

неінвазивні методи лабораторної діагностики в 

гастроентерології. 

 3   

17.  Самостійна робота.  

- Інтерпретування результатів біохімічного аналізу крові 

(функції печінки), загального аналізу крові, калу, 

дуоденального вмісту, шлункового соку у пацієнтів з 

захворюваннями органів травлення 

- Інтерпретування результатів імуноферментних досліджень 

крові та калу 

- Методи діагностики Н.pylori 

   4 

18.  

Практичне заняття 8. Інструментальні методи обстеження 

патології шлунково-кишкового тракту. Показання до 

проведення інвазивних методів обстеження пацієнтів із 

захворюванями системи травлення 

 3   

19.  Самостійна робота.  

- Інтерпретування результатів даних дослідження 

секреторної функції шлунка (Ph-метрія), ендоскопічного 

обстеження пацієнтів (ФГДС та ФКС), біопсії печінки. 

Показання та протипоказання до проведення обстеження, 

можливі ускладнення. 

- Трактування результатів ренгенологічного обстеження 

пацієнтів із захворюваннями шлунково-кишкового тракту 

та органів черевної порожнини. 

   4 

20.  
Лекція 4. Основні методи обстеження пацієнтів із 

захворюваннями сечовидільної системи.  
2    

21.  Практичне заняття 9. Лабораторні та інструментальні 

методи дослідження в нефрології. Оцінка гострого 

пошкодження нирок відповідно отриманим результатам 

дослідження. Розрахунок ШКФ 

 3   
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22.  Практичне заняття 10.  Особливості лабораторної 

діагностики пацієнтів ендокринологічного профілю 
 3   

23.  Самостійна робота.  
- Оцінка функції щитовидної залози, надниркових залоз, 

порушення вуглеводного обміну 

- Методика проведення глюкозо-толерантного тесту, проби 

з дексаметозоном 

- Методи діагностики коматозних станів в ендокринології 

   4 

24.  Практичне заняття 11. Інструментальні методи діагности 

патології ендокринної системи 
 3   

25.  Самостійна робота.  
- Новітні рентгенологічні методи обстеження пацієнтів із 

патологією ендокринної системи 

   4 

26.  Практичне заняття 12. Основні методи лабораторної 

діагностики системи крові. Морфологічна характеристика 

еритроцитів при різних варіантах аритмій. Призначення 

лабораторних методів обстеження пацієнтів з лейкопенією та 

лейкоцитозом. 

 3   

27.  Самостійна робота.  

- Судинно-тромбоцитарна та коагуляційні ланки системи 

гемостазу 

- Лабораторні методи обстеження пацієнтів із 

лімфаденопатією 

   4 

28.  Практичне заняття 13. Інструментальні методи діагностики 

патології системи крові. Застосування ендоскопічних та 

рентгенологічних методів при виявлені сплено-гепатомегалії. 

Інвазивні методи обстеження при проведенні диференційної 

діагностики у пацієнтів із захворюваннями системи крові 

 3   

29.  Самостійна робота.  

- Показання, протипоказання та розвиток можливих  

ускладнення у пацієнтів при проведенні обстеження 

кісткового мозку (стернальна пункція, трепатобіопсія) 

   4 

30.  Самостійна робота.  

- Зміни загального аналізу крові, що свідчать про 

захворювання системи кровотворення 

- Сучасні лабораторні методи дослідження 

(імуноферментний, імуноцитохімічний та 

імуногістохімічні методи діагностики при хронічних 

лімфопроліферативних захворювання  

   4 

31.  
Модульний контроль 1.     1 

32.  
Лекція 5. Офтальмологічні методи діагностики у пацієнтів з 

кардіолгічною, ендокринною та неврологічною патологією  
2    

33.  Практичне заняття 14. Діагностика зорових функцій 

(гострота зору, поле зору, кольоросприйняття, бінокулярний 

зір, тепнова адаптація) та порушень рефракції 

(рефрактометрія, кератометрія)  

 3   

34.  Самостійна робота.  
- Сучасні таблиці для визначення гостроти зору(принцип 

побудови,), сучасні периметричні програми (SWAP, FDT, 

etc), зорові викликані потенціали. Кератотопографія, 

аберометрія, діагностика кератоконуса.  

   4 
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35.  Практичне заняття 15. Діагностика захворювань очної 

поверхні при аутоімунних хворобах (мейбомографія, тест 

Ширмера, біомікроскопія, пахіметрія, чутливість рогівки, 

канальцева проба, носослізна проба, флюоресцинова проба)    

 3   

36.  Самостійна робота.  
- Сучасні діагностичні системи в діагностиці сухого ока, 

діагностика кератоконуса, мікробіологічні та 

вірусологічні дослідження в діагностиці запальних 

захворювань рогівки та кон’юнктиви, ультразвукова 

діагностика) 

   4 

37.  Практичне заняття 16. Особливості діагностики 

захворювань кришталика та глаукоми при цукровому діабеті 

(тонометрія, дослідження в проходящому світлі, 

оптикогерентна томографія переднього відрізку ока, 

ультразвуково біомікроскопія, оптикокогерентна томографія 

диску зорового нерва) 

 3   

38.  Самостійна робота.  
- Порівняльна характеристика різних методів візуалізації 

переднього відрізку ока, ендотеліальна біомікроскопія,  

   4 

39.  Практичне заняття 17.  Методи діагностики патологічних 

станів сітківки при гіпертонічній хворобі, цукровому діабеті 

(оптикокогерентна томографія сітківки, ангіоОКТ, 

флюоресцентна ангіографія, офтальмоскопія, 

електроретинографія) 

 3   

40.  Практичне заняття 18. Методи діагностики патологічних 

станів сітківки при інфекційних захворюваннях 

(оптикокогерентна томографія сітківки, ангіоОКТ, 

флюоресцентна ангіографія, офтальмоскопія, 

електроретинографія) 

 3   

41.  Самостійна робота.  
- Біометрія ока 

   4 

42.  Практичне заняття 19. Особливості діагностики стану 

зорового нерву при неврологічних захворюваннях. 
 3   

43.  
Модульний контроль 2.      1 

44.  
Консультація перед іспитом   2  

 
Всього: 150 годин / 5 кредитів 10 56 2 82 

  * За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекції  – 10 год. 

Практичні заняття – 56 год. 

Консультація – 2 год. 

Самостійна робота – 82 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна 
1. Функціональна діагностика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Хорошуха, В.П. 

Мурза, М.П. Пушкар. – К. : Університет «Україна», 2007. – 308 С. 

2. Методи променевої діагностики : навчальний посібник для студентів / уклад. Н. В. 

Туманська, О.Г.Нордіо, Т.М.Кічангіна. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2018. – 143 С. 

3. Функціональна та клініко-лабораторна діагностика: Збірник тестів /Дуло О.А. – Ужгород, 

2017. – 142 С. (Електронна версія на кафедрі фізичної реабілітації УжНУ). 

4. Сиволап В.В. Фізичні методи обстеження хворого (пальпація,перкусія, аускультація) /В.В. 

Сиволап З.Ю. Григор’єва, О.І. Олійник Н.Ф. Авраменко, Л.О. Курілець, І.В. Лихасенко, 

С.В. Полівода, К.О. Познанська Запоріжжя – 2015. – 62 С. 

5. Єпішин А.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими 

/А.В. Єпішин Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 768 С. 

ISBN 966-7364-70-4 

6. Гребенев А.Л. Пропедевтика внутренних болезней /А. Л. Гребенев, 6-е издание. - 2018 

7. Середюк Н.М. Внутрішня медицина: Терапія / Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк, О.С. Стасишин  

— 4-е вид., виправл. — К.: ВСВ Медицина, 2013. — 688 С. ISBN 978-617-505-249-5  

 

Додаткова 
8. Моисеев В.С. Внутренние болезни. / В.С. Моисеев, А.И. Мартынов, Н.А. Мухин Том 2. 3-е 

издание, перераб. и доп. - 2018. - 976 С. 

9. Гематология: национальное руководство / под ред. О.А. Рукавицына. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 776 С.  

10. Гемостазиология в клинической и лабораторной практике: учебное пособие / В.С. 

Камышников [и др.]. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011. – 320 С. 

11. Іонов І. А., Комісова Т. Є. Фізіологія крові та внутрішнього середовища: методичні 

рекомендації (видання друге – доповнено та перероблено) / І. А. Іонов, Т. Є. Комісова. – Х. 

: ФОП Петров В.В., 2018. – 48 С. 

12. Манджони С. Секреты клинической диагностики /С. Манджони / Пер. с англ. - М. : 

БИНОМ, 2004. - 608 С. 

13. Клінічна біохімія: навч. посіб. / за ред. О. П. Тимошенка. – К., 2005. – 288 С.  

14. Порушення кислотно-основної рівноваги: навчальний посібник / В. Ю. Гарбузова, 

Михайлова Т.І. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 120 С. 

15. Камышников В.С. – Методы клинических лабораторных исследований /В.С. Камышников, 

Гоэтар- Медиа. – 2011. – 752 С. 

16. Кишкун А.А – Клиническая лабораторная діагностика /А.А. Кишкун, Гоэтар- Медиа. - 

2010. – 976 С. 

17. Вялова С.С.- Диагностическое значение лабораторных исследований. /С.С. Вялова, 

Медпресс-информ. – 2009. – 176 С. 

18. Лифшиц В.М. Биохимические анализы в клинике / В.М. Лифшиц, В.И. Сидельникова, 

Медпресс-информ. – 2009. – 216 С. 

19. Егорова М.О.- Биохимическое обследование в клинической практике / М.О. Егорова, 

Медпресс-информ. – 2008. – 144 С. 

20. Практичні аспекти сучасної гастроентерології. /Г.В.Осьодло, М.М. Козачок,Т.В. Куц. - 

2010. – 366 С. 

21. Наказ МОЗ України від 6 листопада 2014 року N 826 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних 

неінфекційних гепатитах» 

22. Слобода Т. М. Результати дослідження фізико-хімічних властивостей ротової рідини та 

стану гігієни порожнини рота і тканин пародонта в осіб молодого віку з деформуючими 

дорсопатіями / Т.М. Слобода //Терапевтична стоматологія (ISSN 2311-9624) Клiнiчна 
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