
 

 

 

 

 



1. Загальна інформація про викладача: 

Викладач: завідувач кафедрою, професор, д.біол.н. Павлов Сергій Васильович 

e-mail: svpavlov1980@gmail.com 

тел.+380977970884 

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 
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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 

кафедра: клінічної лабораторної діагностики 

адреса: вул. Академіка Амосова, 83 Університетська клініка Запорізького державного 

медичного університету. 

2. Назва, код дисципліни, кількість кредитів 

Назва дисципліни: «Клінічна лабораторна діагностика» 

Обсяг навчальної дисципліни: 180 год., з них лекцій – 34 год., практичні заняття – 68 год., 

самостійна робота – 78 год., кількість кредитів ЄКТС – 6. 

3. Семестр: ІV. 

Адреса: вул. Академіка Амосова, 83 Університетська клініка Запорізького державного 

медичного університету. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

Пререквізіти: медична біологія, медична та біологічна фізика, анатомія людини, 

фізіологія. 

Постреквізіти: клінічна оцінка лабораторних досліджень, алгоритми та стандарти 

лабораторної діагностики, клінічна алергологія та імунологія. 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Клінічна лабораторна діагностика» є обов’язковою 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: 

- Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
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медичній професійній діяльності, що характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Загальні: 

1. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності. 

2. Здатність спілкуватися українською мовою, як усно, так і письмово. 

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різнихджерел. 

8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

9. Здатність працювати в команді 

10. Здатність здійснювати безпечну діяльність.  

11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних завдань і обов’язків. 

 

Спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність проводити підготовку оснащення та робочого місця для проведення 

лабораторних досліджень 

2. Здатність визначати якісний та кількісний склад речовин та їх сумішей 

3. Здатність використовувати знання проморфологічні зміни тканин і органів для 

діагностики патологічних станів. 

4. Здатність виявляти зв’язок етіопатогенезу захворювань з клінічними проявами та 

результатами додаткових методів дослідження 

5. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для діагностики 

онкопатології. 

6. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень у клініці 

внутрішніх хвороб. 

7. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для діагностики 

дитячих хвороб. 

8. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для діагностики 

захворювань хірургічного профілю. 

9. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для діагностики 

дерматовенерологічних хвороб. 

10. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для діагностики 

інфекційних хвороб та визначення ефективності протиепідемічних заходів. 

11. Здатність виконувати загальноклінічні, гематологічні дослідження з метою 

діагностики хвороб, оцінки їх перебігу, ефективності лікування та прогнозу 

12. Здатність надавати першу медичну допомогу та забезпечувати лабораторно-

діагностичну складову в умовах війни та надзвичайних ситуацій. 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» є вміння 

інтерпретувати морфологію і функцію клітин крові; пояснювати особливості анемій і 

геморагічних синдромів; володіти методами дослідження крові, пояснювати гематологічні 

методи дослідження,визначати групи крові і резус. 



5.3 Завдання вивчення дисципліни  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» є  

1. Вивчити основи кровотворення. 

2. Вивчити склад та функції крові. 

3. Оволодіти методами лабораторного дослідження крові; 

4. Оволодіти сучасними методами діагностики захворювань крові. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна на 2 курсі складається з 1розділу, загальна кількість тем 

проміжного та підсумкового контролю – 19. Проміжний контроль проводиться після 

вивчення тем з 1 по 8, підсумковий контроль проводиться після вивчення всіх тем з 

розділу.  

Розділ 1. «Основні положення про роботу клініко-діагностичної лабораторії. 

Гемопоез». 

Тема 1. Предмет, зміст та складові частини клінічної лабораторної діагностики. Історія 

розвитку лабораторної діагностики. 

Тема 2. Склад і функції крові. Правила взяття капілярної крові та техніка приготування 

мазків крові. 

Тема 3. Поняття про клінічний аналіз крові. Взяття крові для визначення ШОЕ. 

Тема 4. Приготування, фіксація та фарбування мазків крові. 

Тема 5. Сучасне уявлення про кровотворення, схема кровотворення. 

Тема 6. Еритропоез. Морфологія клітин еритроцитарного ряду. 

Тема 7. Анізоцитоз та пойкілоцитоз еритроцитів. Еритроцитарні індекси. Патологічні 

форми еритроцитів. 

Тема 8. Методи підготовки цільної крові для підрахунку червоних кров’яних тілець. 

Визначення кількості еритроцитів. 

Тема 9. Проміжний контроль. 

Тема 10. Пофарбування та підрахунок кількості ретикулоцитів. 

Тема 11. Гранулоцитопоез. Морфологія клітин гранулоцитарного ряду, їх функції. 

Тема 12. Агранулоцитопоез. Морфологія клітин агранулоцитарного ряду, їх функції. 

Тема 13. Визначення кількості лейкоцитів. Лейкоцитарна формула. 

Тема 14. Кількісні зміни лейкоцитів: лейкоцитоз та лейкопенія. Дегенеративні зміни 

лейкоцитів. 

Тема 15. Тромбоцитопоез. Морфологія і функції тромбоцитів. Визначення кількості 

тромбоцитів. 

Тема 16. Час згортання крові. Визначення часу зсідання крові по Лі-Уайту та тривалість 

кровотечі по Дуке. Оцінка результатів дослідження по критерію норма/патологія. 

Визначення функціональної активності тромбоцитів. Методи дослідження агрегації 

тромбоцитів. 

Тема 17. Поняття про клінічний аналіз крові. Визначення гемоглобіну. Взяття крові для 

визначення ШОЕ. Кольоровий показник. Гематокрит. Визначення осмотичної 

резистентності еритроцитів. 

Тема 18. Визначення груп крові та резус фактору. 

Тема 19. Підсумковий контроль.   

 

6.  План вивчення навчальної дисципліни  

№  Назва теми Форми організації навчання та 

кількість годин 

Лекції Завдання для 

самостійної 

роботи 



 Розділ 1. «Основні положення про роботу клініко-діагностичної лабораторії. Гемопоез». 

1 Тема 1. 

Предмет, 

зміст та 

складові 

частини 

клінічної 

лабораторної 

діагностики. 

Історія 

розвитку 

лабораторної 

діагностики. 

Тривалість практичного заняття 2 

академічні години. 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування контрольних завдань, 

їх перевірку, оцінювання. 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

.  

 

Вивчити 

структурні 

підрозділи 

лабораторії та її 

функціями. Знати 

обов’язки 

лаборанта, 

правила охорони 

праці, та техніку 

безпеки під час 

роботи в 

лабораторії. 

2 Тема 2. Склад 

і функції 

крові. 

Правила 

взяття 

капілярної 

крові та 

техніка 

приготування 

мазків крові. 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань.  

-виконання практичної роботи за 

темою заняття; 

-розв’язування контрольних завдань, 

їх перевірку, оцінювання. 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

.  

 

Вивчити склад 

крові, та 

закономірності 

гемопоезу. 

Визначити 

особливості 

ембріонального та 

постембріонально

го гемопоезу. 

3 Тема 3. 

Поняття про 

клінічний 

аналіз крові. 

Взяття крові 

для 

визначення 

ШОЕ. 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-проведення клінічного аналізу крові 

на автоматичному гематологічного 

аналізаторі – «ABACUS 5». 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації 

 

Визначитись з 

поняттям про 

клінічний аналіз 

крові. Вивчити 

правила і 

методику взяття 

крові. Вивчити 

техніку проколу 

шкіри пальця. 

Методика забору 

крові для 

визначення ШОЕ 

методом 

Панченкова;  

4 Тема 4. 

Приготування

, фіксація та 

фарбування 

мазків крові. 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування контрольних завдань, 

виконання практичної частини 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

1.Підготовка 

скелець для 

приготування 

мазків крові. 

2. Техніка 

приготування 

мазків. 



заняттяїх перевірку, оцінювання; 

-проведення клінічного аналізу крові 

на автоматичному гематологічному 

аналізаторі – «ABACUS 5». 

.   

 

3. Фіксація мазків 

крові. 

4. Методи 

фарбування 

мазків крові. 

5 Тема 5. 

Сучасне 

уявлення про 

кровотворенн

я, схема 

кровотворенн

я. 

Тривалість заняття 2 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-підрахунок кількості формених 

елементів у запропонованих зразках 

крові на автоматичному 

гематологічному аналізаторі – 

«ABACUS 5». 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

.   

 

Вивчити склад 

крові, та 

закономірності 

гемопоезу. 

Визначити 

особливості 

ембріонального та 

постембріонально

го гемопоезу. 

6 Тема 6. 

Еритропоез. 

Морфологія 

клітин 

еритроцитарн

ого ряду. 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування контрольних завдань, 

їх перевірку, оцінювання. 

-визначення гемоглобіну на 

автоматичному гематологічному 

аналізаторі – «ABACUS 5». 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

.  

. 

Вивчити методи 

визначення 

гемоглобіну. 

7 Тема 7. 

Анізоцитоз та 

пойкілоцитоз 

еритроцитів. 

Еритроцитарн

і індекси. 

Патологічні 

форми 

еритроцитів. 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування контрольних завдань, 

їх перевірку, оцінювання. 

-визначення еритроцитарних індексів 

у запропонованих зразках на 

автоматичному гематологічному 

аналізаторі – «ABACUS 5». 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

.  

 

Інтерпертація 

еритроцитарних 

індексів 

загального аналізу 

крові.  

8 Тема 8. 

Методи 

підготовки 

цільної крові 

для 

підрахунку 

червоних 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

Ознайомитисяз 

методами 

підготовки 

цільної крові для 

аналізу. 



кров’яних 

тілець. 

Визначення 

кількості 

еритроцитів. 

-підрахунок кількості еритроцитів на 

автоматичному гематологічному 

аналізаторі – «ABACUS 5».-

розв’язування контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

.   

 

9. Тема 9. 

Проміжний 

контроль. 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Проміжний контроль включає в себе: 

теоретичні питання з вивчених тем, 

ситуаційні задачі; 

визначення клінічного аналізу крові, 

підрахунок формених елементів крові 

з використанням автоматичного 

гематологічного аналізатору – 

«ABACUS 5»; 

-  

10 Тема 10. 

Пофарбуванн

я та 

підрахунок 

кількості 

ретикулоцитів

. 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-підрахунок  кількості ретикулоцитів 

на автоматичному гематологічному 

аналізаторі – «ABACUS 5». 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

.   

 

Вивчити методи 

пофарбування та 

визначення 

кількості 

тромбоцитів. 

11 Тема 11. 

Гранулоцитоп

оез. 

Морфологія 

клітин 

гранулоцитар

ного ряду, їх 

функції. 

Тривалість заняття 4  

академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь студентів; 

-розв’язування контрольних завдань, 

їх перевірку, оцінювання; 

- підрахунок кількості клітин 

гранулоцитарного рядуна 

автоматичному гематологічному 

аналізаторі – «ABACUS 5». 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

. 

 

Знати морфологію 

клітин 

гранулоцитарного 

ряду. 

 

 

12 Тема 12. 

Агранулоцито

поез. 

Морфологія 

клітин 

агранулоцита

рного ряду, їх 

функції. 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування контрольних завдань, 

їх перевірку, оцінювання. 

- підрахунок кількості клітин 

агранулоцитарного рядуна 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

. 

 

Знати морфологію 

клітин 

агранулоцитарног

о ряду. 

 

 



автоматичному гематологічному 

аналізаторі – «ABACUS 5». 

13 Тема 13. 

Визначення 

кількості 

лейкоцитів. 

Лейкоцитарна 

формула. 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь студентів; 

- опрацювання питань до заняття; 

-підрахунок кількості лейкоцитів 

на автоматичному гематологічному 

аналізаторі – «ABACUS 5». 

-розв’язування контрольних завдань, 

їх перевірку, оцінювання. 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

. 

 

Вивчити 

референтні 

величини 

загального аналізу 

крові для жінок та 

чоловіків. 

14 Тема 14. 

Кількісні 

зміни 

лейкоцитів: 

лейкоцитоз та 

лейкопенія. 

Дегенеративні 

зміни 

лейкоцитів. 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь студентів; 

-підрахунок кількості лейкоцитів 

на автоматичному гематологічному 

аналізаторі – «ABACUS 5». 

-розв’язування контрольних завдань, 

їх перевірку, оцінювання. 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

.  

 

Вивчити 

етіологію та 

патогенез 

лейкоцитозу та 

лейкопенії. 

15 Тема 15. 

Тромбоцитоп

оез. 

Морфологія і 

функції 

тромбоцитів. 

Визначення 

кількості 

тромбоцитів. 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування контрольних завдань, 

їх перевірку, оцінювання. 

- визначення кількості тромбоцитів на 

автоматичному гематологічному 

аналізаторі – «ABACUS 5». 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

.  

 

Знати морфологію 

клітин 

мегалобластного 

ряду 

кровотворення. 

16 Тема 16. Час 

згортання 

крові. 

Визначення 

часу зсідання 

крові по Лі-

Уайту та 

тривалість 

кровотечі по 

Дуке. Оцінка 

результатів 

дослідження 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-Оцінити показники зсідання крові у 

запропонованих зразках з 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

.  

 

Ознайомитися з  

методикою 

визначення 

тривалості 

кровотечі по 

Дюке та Лі-Уайту. 



по критерію 

норма/патоло

гія. 

Визначення 

функціональн

ої активності 

тромбоцитів. 

Методи 

дослідження 

агрегації 

тромбоцитів. 

використанням напівавтоматичного 

коагулометру К – 3003 OPTIC. 

17 Тема 17. 

Поняття про 

клінічний 

аналіз крові. 

Визначення 

гемоглобіну. 

Взяття крові 

для 

визначення 

ШОЕ. 

Кольоровий 

показник. 

Гематокрит. 

Визначення 

осмотичної 

резистентност

і еритроцитів. 

Тривалість заняття 4 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-проведення клінічного аналізу крові у 

запропонованих зразках з 

використанням автоматичного 

гематологічного аналізатору – 

«ABACUS 5». 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

.   

 

Визначитись з 

поняттям про 

клінічний аналіз 

крові. Методика 

забору крові для 

визначення 

гемоглобіну, 

гематокриту та 

кольорового 

показника,ШОЕ 

методом 

Панченкова;. 

18 Тема 

18.Визначенн

я груп крові 

та резус 

фактору. 

Тривалість заняття 2 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-виконання практичної роботи за 

темою заняття, 

-розв’язування контрольних завдань, 

їх перевірку, оцінювання. 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан

ням 

презентації

.   

 

Вивчити 

методику 

визначення 

групкрові системи 

АВО за 

допомогою 

стандартних 

еритроцитів, 

цоліклонів. 

19 Тема 19. 

Підсумковий 

контроль. 

Тривалість заняття 2 академічні 

години. 

Підсумковий контроль включає в себе: 

1. Теоретичні питання з вивчених тем, 

2. Ситуаційні задачі 

- - 

Форма навчання: денна. 

Мова навчання: українська. 

 



7. Самостійна робота студента  

Назви тем Кількість 

годин 

Розділ 1 

Основні положення про роботу клініко-діагностичної лабораторії. Гемопоез. 

Тема 1. Біологічний матеріал як джерело діагностичної інформації. 7 

Тема 2. Вплив фізіологічних факторів та фізичних чинників на результати 

лабораторного аналізу. 

7 

Тема 3.Етапи лабораторного дослідження. 7 

Тема 4.Автоматизація гематологічних досліджень. 7 

Тема 5.Переваги і недоліки використання автоматичних і напівавтоматичних 

гематологічних аналізаторів. 

7 

Тема 6.Стовбурова кровотворна клітина, її значення в медицині. 

Ембріональний та постембріональний гемопоез. 

7 

Тема 7. Сучасні методи фарбування мазків крові. 7 

Тема 8. Нормальні показники периферійної крові дорослої людини. Вікові 

зміни складу крові. 

7 

Тема 9. Імунні властивості еритроцитів. Діагностичне значення. 
7 

Тема 10. Фізіологія гемостазу. Судинно-тромбоцитарний гемостаз. 7 

Тема 11.Гемоглобін, його структура, фракції здорової людини, функції. 

Патологічні види гемоглобіну. 

4 

Тема 12.Група крові та резус фактор. Успадкування груп крові. 
4 

Разом за розділом 1: 78 

 

До самостійної роботи входять наступні види 

1. Підготовка до заняття 

2. Написання рефератів 

На самостійну роботу надається 78 академічних годин. 

 

8. Список основної та додаткової літератури 

8.1 Основна література  

1. Манастирська, О.С. Клінічні лабораторні дослідження / О.С. Манастирська. – Вінниця: 

Нова книга, 2017.  

2. Діагностика та лікування захворювань системи крові / А.С.Свінціцький, С.А.Гусєва, 

С.В.Скрипниченко, І.О.Родіонова. - К.: Медкнига, 2015. 

3. Луньова Г.Г., Ліпкан Г.М. Клінічна лабораторна діагностика порушень системи 

гемостазу. – Київ, 2016.  

4. Гематологічні дослідження // Клінічні лабораторні дослідження / Т.І. Бойко. — К.: 

Медицина, 2017.  

5. Глузман, Д.Ф. Сучасні методи діагностики онкогематологічних захворювань / Д.Ф. 

Глузман, Л.М. Скляренко, В.О. Надгорна // Онкологія / за ред. В.Ф. Чехуна. — К., 2018.  

6.  Клінічна лабораторна діагностика: підручник / Л.Є. Лаповець, Г.Б. 

Лебедь, О.О. Ястремська та ін.; за ред. Л.Є. Лаповець. – К.: ВСВ 



«Медицина», 2019. 472 с.7. Катеренчук, І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення 

лабораторних показників у загальнолікарській практиці: [в 2 ч.] / І.П. Катеренчук. — К.: 

Медкнига, 2015.  

8. Клінічна лабораторна діагностика / за ред. Б.Д. Луцика. — К.: ВСВ “Медицина”, 2015. 

9. Лабораторні ознаки ЗДА // Основи внутрішньої медицини.[В 3 т.]. Т. 1 / В.Г. Передерій, 

С.М. Ткач. – Вінниця, 2019.  

10. Сучасні методи лабораторної діагностики залізодефіцитної анемії // Залізодефіцитна 

анемія / за ред. С.В. Видиборця. — Вінниця-Бориспіль: Меркьюрі-Поділля, 2015. 

 

8.2 Додаткова література  

1. Клінічна лабораторна діагностика. Практикум (3-є видання) / Л.Є. Лаповець, Б.Д. 

Луцик, Г.Б. Лебедь, Л.Є. Порохнавець, О.О. Ястремська, О.Ю. Андрушевська, І.П. 

Кокодиняк, Г.В. Максимюк, В.М. Акімова, Н.Д. Бойків, А.С. Кость, З.Я. Лавро. – 

Львів, 2016. 

2. Посібник з лабораторної імунології (3-є видання) / Лаповець Л.Є., Луцик Б.Д., Лебедь 

Г.Б., Акімова В.М. - Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2018. 

3. Клінічна лабораторна діагностика за ред. Б.Д.Луцика / Б.Д.Луцик, Л.Є.Лаповець, 

Г.Б.Лебедь, В.М.Акімова. – Київ: Медицина, 2016.  

 

9. Контроль і оцінка результатів навчання  

9.1 Види контролю:  

- поточний контроль – здійснюється на кожному занятті й дає змогу виявити рівень 

засвоєння окремих елементів навчального матеріалу; 

- проміжний контроль – здійснюється після вивчення змістового розділу, та дає змогу 

виявити рівень засвоєння навчального матеріалу; 

 - володіння практичними навичками; 

- підсумковий контроль – слугує для перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок з 

певної навчальної дисципліни; 

9.2. Форми контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями. 

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.  

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 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 менше ніж 40% тестів 

На останньому занятті проводиться підсумковий контроль. Оцінка за підсумковий 

контроль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки 

підсумкового контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та 

практичних навичок. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні розділу становить 

200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. За результатами 

підсумкового контролю – 80 балів. Підсумковий 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. 

Контроль засвоєння практичних навичок (виконання лабораторних досліджень) – 

практичнаперевірка сформованих професійних вмінь, усне опитування. 

Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем на останньому 

контрольному занятті. До підсумкового контролю допускають студентів, які виконали всі 

види робіт, що передбачені навчальною програмою, та при вивчені розділу набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну.  

 

10. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

1. Самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

навчальною дисципліною. 

2. Посилання на джерела інформації у разі її використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

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



 


