
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Загальна інформація про викладача 

Викладач: завідувач кафедрою, доцент, д.біол.н. ПавловСергій Васильович 
e-mail: svpavlov1980@gmail.com 
тел.+380977970884 
Kaфедра клінічної лабораторної діагностики 

Aдpeca:вул.Академіка Амосова, 83 

Викладач: доцент, д.біол.н. Горбачова Світлана Василівна 

e-mail:swgor18@gmail.com 

Викладач: доцент, к.мед.н.Бухтіярова Ніна Вікторівна 
e-mail:nVb21nm@gmail.com 
Викладач: доцент, к.мед.н. Біленький Сергій Андрійович 

e-mail:belenkiysergey1958@gmail.com 

Викладач:ст.викладач, к.фарм.н. Баранова Людмила Володимирівна 

e-mail:evseevaludmila@ukr.net 

Викладач:асистент, к.мед.н. Левченко Катерина Віталіївна 

e-mail:levchenko_katya@ukr.net 

Викладач:асистент Бурлака Кристина Анатоліївна 

e-mail:burlakakristina98@gmail.com 

Викладач:асистент Нікітченко Юлія Вікторівна 

e-mail:julianikitchenko25@gmail.com 

Викладач:асистент Марічева Олена Олександрівна 
e-mail:elena5.1992.10@gmail.com 
Викладач: асистент Робота Дмитро Вадимович 
e-mail:dmitryrobota25@gmail.com 
2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

Назва дисципліни: «Клінічна оцінка лабораторних досліджень при патології 

внутрішних органів» 

Код навчальної дисципліни: 

Кількість кредитів з дисципліни: 90 годин, 3 кредити ЄКТС (практичних 

занять 36 години/самостійної роботи 46 годин/лекцій 8годин). 

3. Данна дисципліна викладається на 3 курсі в VI семестрі. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

Пререквізіти:анатомія, біологічна хімія та клінічна хімія, клінічна 

лабораторна діагностика, фізіологія, патологічна фізіологія.внутрішня 

медицина з оцінкою результатів досліджень, педіатрія з оцінкою результатів 

досліджень, біохімія патологічних процесів. 

Постреквізіти:подальше фахове навчання, інтернатура. 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Клінічна оцінка лабораторних досліджень при 

патології внутрішних органів» є вибірковою для вивчення згідно Освітньо-

кваліфікаційної програми вищої освіти України першого рівня в галузі знань 

«Охорона здоров’я» спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування». Програма навчальної дисципліни розроблена на основі типової 

програми з урахуванням інтегральних, фахових та спеціальних 

компетентностей. Вивчаючи дану дисципліну студент здобуває наступні 

компетентності. 

Інтегральні компетентності 
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Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у медичній професійній діяльності, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.  

Загальні компетентності 
1. Здатність спілкуватися українською мовою, як усно, так і письмово. 
2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 
4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різнихджерел. 
7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
8. Здатність працювати в команді 
9. Здатність здійснювати безпечну діяльність. .  

Спеціальні  компетентності  
1. Здатність використовувати знання проморфологічні зміни тканин і 
органів для діагностики патологічних станів 
2. Здатність виявляти зв’язок етіопатогенезу захворювань з клінічними 
проявами та результатами додаткових методів дослідження 
3. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики онкопатології 
4. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень у клініці 
внутрішніх хвороб 
5. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики дитячих хвороб 
6. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики захворювань хірургічного профілю 

7. Здатність надавати першу медичну допомогу та забезпечувати 

лабораторно-діагностичну складову в умовах війни та надзвичайних ситуацій 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «Клінічна оцінка лабораторних 

досліджень при патології внутрішних органів» є надати системні знання про 

найбільш поширені захворювання в клініці внутрішніх хвороб; 

демонструвати вміння трактувати результати лабораторних досліджень; 

демонструвати вміння ґрунтовно встановлювати лабораторний діагноз; 

засвоїти основні принципи і технологію пошуку наукової інформації у 

фахових виданнях та можливість використовувати її на практиці. 

5.3 Завдання вивчення дисципліни  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Клінічна оцінка лабораторних 

досліджень при патології внутрішних органів»  є: 

1. Інтерпретація результатів лабораторних досліджень при патології 

внутрішніх органів 

2. Визначення та аналіз отриманих результатів лабораторних досліджень 

при патології внутрішніх органів 

3. Обґрунтування лабораторного діагнозу при захворюваннях внутрішніх 

органів. 

4. Оволодіння принципами пошуку нової наукової інформації та 

використовування її на практиці. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна складається з 1 модулю, в який входить 10 тем та 

підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться після вивчення 

всіх тем з дисципліни.  



Тема 1. Клінічна оцінка лабораторних досліджень при хворобах органів 

дихання.  

Тема 2. Клінічна оцінка лабораторних досліджень при хворобах органів 

серцево-судинної системи.  

Тема 3. Обґрунтування лабораторного діагнозу при системному червоному 

вовчаку, ревматоїдному артриті, вузликовому поліартеріїті, дерматоміозиті, 

реактивних артритах.  

Тема 4. Обґрунтування лабораторного діагнозу при виразковій хворобі 

шлунку та 12-палій кишці, гострому та хронічному панкреатиті, хронічному 

коліті, синдромі мальабсорбції. 

Тема 5. Обґрунтування лабораторного діагнозу при хворобах жовчнокам’яній 

хворобі, холециститі, хронічних гепатитах та цирозі печінки, 

постхоліцистектомічному синдромі. 

Тема 6. Обґрунтування лабораторного діагнозу при гострому 

гломерулонефриті, хронічному гломерулонефриті, хронічному пієлонефриті, 

нефротичному синдромі. 

Тема 7. Обґрунтування лабораторного діагнозу при хворобах ендокринної 

системи: цукровому діабеті, дифузному токсичному зобі, гіпотиреозі, 

аутоімунномутиреоїдиті, хворобі Іценка-Кушинга, нецукровому діабеті. 

Тема 8. Обґрунтування лабораторного діагнозу при онкологічних хворобах: 

рак шлунку, рак печінки, рак  підшлункової залози, рак легенів, рак нирки, 

рак передміхурової залози, рак матки, рак яєчника, рак молочної залози, рак 

щитоподібної залози 

Підсумковий контроль з модулю 1. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  
№ 

тижня 

Назва теми Форми організації навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

1 Тема 1. Клінічна оцінка 

лабораторних 

досліджень при 

хворобах органів 

дихання.  

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і нави-

чокстудентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольнихз 

авдань, їх перевірку, оцінювання. 

Вивчити інтерпретацію 

ЗАК, ЗАС, біохімічних 

показників при 

захворюваннях органів 

дихання 

2 Тема 2. Клінічна оцінка 

лабораторних 

досліджень при 

хворобах серцево-

судинної системи.  

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і нави-

чокстудентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольних 

завдань, їх перевірку, оцінювання. 

Вивчити інтерпретацію 

ЗАК, ЗАС, біохімічних 

показників при 

захворюваннях серцево-

судинної системи 



3 Тема 3. Обґрунтування 

лабораторного діагнозу 

при системному 

червоному вовчаку, 

ревматоїдному артриті, 

вузликовому 

поліартеріїті, 

дерматоміозиті, 

реактивних артритах.  

 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і нави-

чокстудентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольнихз 

авдань, їх перевірку, оцінювання.. 

Вивчити інтерпретацію 

ЗАК, ЗАС, біохімічних 

показників при 

ревматологічних 

захворюваннях  

4 Тема 4. Обґрунтування 

лабораторного діагнозу 

при виразковій хворобі 

шлунку та 12-палій 

кишці, гострому та 

хронічному 

панкреатиті, 

хронічному коліті, 

синдромі мальабсорбції. 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і нави-

чокстудентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольнихз 

авдань, їх перевірку, оцінювання. 

Вивчити інтерпретацію 

ЗАК, ЗАС, біохімічних 

показників, шлункового 

вмісту при 

захворюваннях 

шлунково-кишкового 

тракту 

5 Тема 5. Обґрунтування 

лабораторного діагнозу 

при хворобах 

жовчнокам’яній 

хворобі, холециститі, 

хронічних гепатитах та 

цирозі печінки, 

постхоліцистектомічно

му синдромі. 

 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і нави-

чокстудентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольнихз 

авдань, їх перевірку, оцінювання. 

Вивчити інтерпретацію 

ЗАК, ЗАС, біохімічних 

показників при 

захворюваннях печінки 

та жовчного міхура 

6 Тема 6. Обґрунтування 

лабораторного діагнозу 

при гострому 

гломерулонефриті, 

хронічному 

гломерулонефриті, 

хронічному 

пієлонефриті, 

нефротичному 

синдромі. 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і нави-

чокстудентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольнихз 

Вивчити інтерпретацію 

ЗАК, аналізів сечі, 

біохімічних показників 

при захворюваннях 

нирок 



 авдань, їх перевірку, оцінювання. 

7 Тема 7. Обґрунтування 

лабораторного діагнозу 

при хворобах 

ендокринної системи: 

цукровому діабеті, 

дифузному токсичному 

зобі, гіпотиреозі, 

аутоімунномутиреоїдиті

, хворобі Іценка-

Кушинга, нецукровому 

діабеті. 

 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і нави-

чокстудентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольнихз 

авдань, їх перевірку, оцінювання. 

Вивчити інтерпретацію 

ЗАК, ЗАС, біохімічних 

показників при 

захворюваннях 

ендокринної системи 

8 Тема 8. Обґрунтування 

лабораторного діагнозу 

при онкологічних 

хворобах: рак шлунку, 

рак печінки, рак  

підшлункової залози, 

рак легенів, рак нирки, 

рак передміхурової 

залози, рак матки, рак 

яєчника, рак молочної 

залози, рак 

щитоподібної залози 

 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і нави-

чокстудентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольнихз 

авдань, їх перевірку, оцінювання. 

Вивчити інтерпретацію 

ЗАК, біохімічних 

показників, онкологічні 

маркери 

9. Підсумковий контроль. Тривалість заняття 2академічні 

годиниПідсумковий контроль 

включає в себе 

1.Теоретичні питання з вивчених 

тем, 

2.Ситуаційні задачі та тестові 

завдання 

Підготовка до 

підсумкового контролю 

 

6. Самостійна робота студента  

До самостійної роботи входять наступні види 

1. Підготовка до заняття 

2. Написання рефератів 

Графік консультацій викладачів на порталі кафедри 

Рекомендована література 

7.1 Основна література  

1. Бойко Т.І. Клінічні лабораторні дослідження: підручник (для мед. 

ВНЗ І-ІІІ рів. акред. Затверджено МОЗ).-Издательство: Медицина. - 2015.- 

352с. 

2. Дисліпідемії: діагностика, профілактика та лікування. Методичні 

рекомендації. – Київ. – 2016. 

3. Діагностика та лікування захворювань системи крові. 

/Свінціцький А.С., Гусєва С.А., Скрипниченко С.В., Родіонова І.О. – Мед 

книга. - Київ. – 2017. -335с. 

4. Діагностика та лікуваня фібриляції передсердь. Антитромботична 

терапія. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації 

кардіологів України. – Київ. – 2018. 



5. Клінічна лабораторна діагностика: навч. посіб. / О.І. 

Залюбовська, О.М. Литвинова, М.Є. Березнякова, І.В. Кіреєв, В.В. Зленко, 

Л.В. Карабут. – Х.: Золоті сторінки, 2017. – 198 с. –Бібліогр.: с. 198-199. –укp. 

6. Клінічна лабораторна діагностика: навч. посіб. / О.І. 

Залюбовська, О.М. Литвинова, М.Є. Березнякова, І.В. Кіреєв, В.В. Зленко, 

Л.В. Карабут. – Х.: Золоті сторінки, 2016. – 198 с. –Бібліогр.: с. 198-199. –укp. 

7. Клінічна лабораторна діагностика: Навч. посіб. для мед. ВНЗ IV 

р.а. Рекомендовано МОЗ. За ред. Б.Д. Луцика.-Издательство: Медицина.- 

2014.- 288с. 

8. Клінічна лабораторна діагностика: практикум / Л. Є. Лаповець, Б. 

Д. Луцик, Л. Є. Порохнавець, О. О. Ястремська, О. Ю. Андрушевська ; Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького. – 3-ге вид. – Л.: Вид-во Тараса Сороки, 2014. 

– 249 с. –укp. 

9. Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського 

товариства гіпертензії та Європейського товариства кардіологів 2020 року. 

/науковий редактор перекладу Сіренко Ю.М. – 192с. 

 

7.2 Додаткова література  

1. Наказ №128 від 19.03.2007р Про затвердження клінічних 

протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія». –. 

– Київ – 2007. – 146с. 

2. Наказ МОЗ України № 124 від 5.09.2011.Протоколи надання 

медичної допомоги хворим із патологією ендокринної системи.  

3. НаказМОЗ України № 384 24.05 2012. Настанова та клінічний 

протокол надання медичної допомоги «АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ»  

4. Наказ МОЗ України № 432 від 03.07.2006.Клінічні протоколи 

надання медичної допомоги за спеціальністю «Алергологія».  

5. Наказ МОЗ України № 555 27.06.2013 Хронічне обструктивне 

захворювання легень. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 

6. Наказ МОЗ України № 555 27.062013. Уніфікований клінічний 

протокол медичної допомоги хронічного обструктивного захворювання 

легень. Первинна і вторинна профілактика. 

7. Наказ МОЗ України № 600 03.08.2012. Ведення диспепсії у 

дорослих. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 

8. Наказ МОЗ України №1118 від 21.12.2012.Уніфікований 

клінічний протокол первинної та вторинної допомоги. Цукровий діабет 2 

типу.  

9. Наказ МОЗ України від 13.06 2005 №171 Клінічні протоколи 

надання медичної допомоги в гастроентерології. 

10. Наказ МОЗ України від 28.12.2009 № 1051.Комплекси 

діагностичних обстежень та обсяг лікувально-профілактичних заходів 

диспансерного спостереження за хворими гастроентерологічного профілю.  

11. Настанова Європейської асоціації урологів 2016/2017. Інфекція 

сечовивідних шляхів. 

12. Основні підходи до ведення пацієнтів із ревматоїдним артритом 

згідно з останніми рекомендаціями європейської антиревматичної ліги 

(2016). /Коваленко М,Н, Шуба Н,М. та ін. – Український ревматологічний 

журнал. - №4. – 2016. – с.6-14. 

 



8. Контроль і оцінка результатів навчання  

Оцінювання знань студентів з відповідних тем проводиться за4 -

бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим 

перерахунком у багатобальну шкалу згідно з середнім балом, який 

розраховується на останньому занятті за допомогою таблиці конвертації 

балів. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу, контролюється під час підсумкового модульного контролю. 

Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне 

або письмове експрес-опитування, тестовий контроль з використанням 

тестових завдань), оцінювання основного етапу практичного заняття 

(контроль професійних умінь під час вирішення типових ситуаційних задач), 

оцінювання кінцевого рівня знань на занятті (вирішення ситуаційних задач 

III рівня, тестовий контроль). 

Вимоги до відповіді: 

«5» - знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі; 

- послідовне, логічне, обґрунтоване, безпомилкове викладення 

матеріалу; 

- вірне формулювання висновків та узагальнень; 

- самостійне, впевнене і правильне застосування знань при вирішенні 

практичної частини. 

-відповіді на більш 80% тестів 

«4» - знання та розуміння всього програмного матеріалу в цілому; 

- послідовне, логічне, обґрунтоване викладення матеріалу; 

- допущення окремих несуттєвих помилок під час відповіді; 

- правильне і без особливих труднощів застосування знань при 

вирішенні практичних завдань. 

-відповіді на більш 60% тестів 

«3» - знання та розуміння тільки основного програмного матеріалу в обсязі, 

який дозволяє застосувати наступний програмний матеріал; 

- спрощене викладення матеріалу; 

- допущення окремих суттєвих помилок під час відповіді; 

- нечітке та непослідовне застосування окремих знань під час вирішення 

практичних завдань. 

-відповіді на більш 40% тестів 

«2» - поверхневе знання і розуміння основного програмного матеріалу в 

обсязі, який дозволяє застосувати наступний програмний матеріал; 

- непослідовне викладення матеріалу з допущенням багатьох істотних 

помилок; 

- невміння робити висновки та узагальнення; 

- невміння застосувати знання під час вирішення практичних завдань. 

- відповіді меньш ніж 40% тестів 

8.1. Види контролю. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному практичному занятті, що 

знаходить відображення в оцінці за традиційною 4-х бальною системою, з 

подальшим перерахунком у багатобальну шкалу згідно з середнім балом, 

який розраховується на останньому занятті за допомогою таблиці конвертації 



балів. 

Сума балів з усіх практичних занять становить поточний підсумок. На 

останньому занятті проводиться підсумковий модульний контроль. Оцінка за 

модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) 

та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється 

при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні 

модуля становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 

балів. За результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менш, ніж 50 балів. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності використовується 

єдина шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої 

(110 балів, якщо поточні оцінки –«відмінно») та мінімально необхідної (60 

балів, якщо поточні – «задовільно») кількості балів. Бали за поточну 

успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в розділі. 

8.2. Форми контролю 

1. За охватом студентів: фронтальний, індивідуальний, парний, 

груповий; 

2. За способом реалізації: усний, письмовий; 

3. За способом організації: контроль викладачем, взаємоконтроль, 

самоконтроль; 

Контроль проводиться за допомогою теоретичнихпитаннь з подальшою 

співбесідою, ситуаційних задач, тестових завдань 

9. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності стужентами, а саме 

1. Самостійне виконанне всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених навчальною дисципліною. 

2. Посилання на джерела інформації у разі її використання 

3. Дотримання норм законодавства про авторскі права та суміжні права. 

 


