
 



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 

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 

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: 

V семестр:150 год., з них лекцій – 18 год., практичні заняття – 51 год., самостійна робота 

– 81 год., кількість кредитів ЄКТС – 5. 

VI семестр:135 год., з них лекцій – 10 год., практичні заняття – 48 год., самостійна робота 

– 77 год., кількість кредитів ЄКТС – 4,5. 

3. Семестр: V, VI. 
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 

медичній професійній діяльності, що характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 
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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 різних джерел. 

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 про морфологічні 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 

дерматовенерологічниххвороб. 

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» на IIIкурсі є 

вміння виконувати загальний аналіз сечі, з проведенням фізико-хімічних та 

мікроскопічних досліджень, фізико-хімічне та мікроскопічне дослідження жовчі та 

дуоденального вмісту, дослідження мокротиння та копроцитологічне дослідження. 

5.3 Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» є: 

1. Вивчити етапи проведення загального аналізу сечі. 

2. Оволодіти методами лабораторного дослідження сечі. 

3. Вивчити методи дослідження мокротиння та випітних рідин. 



4. Оволодіти сучасними методами діагностики захворювань ШКТ та репродуктивної 
системи. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна на IIIкурсі складається з 2розділів, загальна кількість тем 

проміжного та підсумкового контролю – 33. Підсумковий контроль проводиться після 

вивчення всіх тем з розділу. 

Розділ 2. «Лабораторні методи дослідження сечовидільної системи та 

шлунково-кишкового тракту». 

Тема1. Фільтраційно-реабсорбційно-секреторна теорія сечоутворення. 

Тема 2. Підготовка робочого місця лаборанта до дослідження сечі. Правила збору та 

транспортування сечі до лабораторії. 

Тема 3. Дослідження фізичних властивостей сечі. 

Тема 4. Дослідження хімічних властивостей сечі. Якісне та кількісне визначення білку 
сечі. Протеїнурія. 

Тема 5. Якісне та кількісне визначення глюкози в сечі. Причини та види глюкозурії. 

Кетонові тіла. 

Тема 6. Жовчні пігменти та жовчні кислоти. Уробілін та уробіліноген.. 

Тема 7. Мікроскопічне дослідження організованого сечового осаду. 

Тема 8. Мікроскопічне дослідження неорганізованого сечового осаду. 

Тема 9. Визначення кількості клітинних елементів в сечі виділених за добу (проба Аддіса- 

Каковського, проба Нечипоренко). Проба Зимницького - визначення концентраційної 

функції нирок. 

Тема 10. Загальноклінічне дослідження шлункового вмісту (колір, запах, кислотність, 

об’єм шлункового соку, вміст пепсину). 

Тема 11. Дослідження базальної та стимульованої шлункової секреції. Показники 
стимульованої гістаміном шлункової секреції. Простий і двійний гістаміновий тест. 

Тема 12. Мікроскопічне дослідження шлункового вмісту. Показники шлункового вмісту 
при захворюваннях ШКТ. 

Тема 13. Загальноклінічне дослідження дуоденального вмісту. Кількісне визначення 

складових частин жовчі і панкреатичного соку. Фізичні та хімічні властивості жовчі. 

Тема 14. Мікроскопічне дослідження жовчі. 

Тема 15. Правила збору та транспортування біоматеріалу для копрологічного 
дослідження. Підготовка робочого місця лаборанта. 

Тема 16. Правила збору та транспортування біоматеріалу для копро логічного 
дослідження. Підготовка робочого місця лаборанта. 

Тема 17. Підсумковий контроль. 

 

Розділ 3. «Лабораторна діагностика репродуктивної системи. Загальноклінічні 

методи дослідження». 

Тема 1. Макроскопічне дослідження калу. 

Тема 2. Дослідження хімічних властивостей калу. 

Тема 3. Мікроскопічне дослідження калу. 

Тема 4.Правила підготовки пацієнта до збору мокротиння на загальний аналіз. Алгоритм 

дослідження фізичних властивостей мокротиння. 

Тема 5. Мікроскопічне та бактеріоскопічне дослідження мокротиння. 
Тема 6. Приготування та пофарбування цитологічних препаратів для дослідження 

виділень жіночих статевих органів. 

Тема 7. Дослідження виділень жіночих статевих органів. Ступінь чистоти. Диференціація 
трихомонад, гонококів. 

Тема 8. Кольпоцитологічне дослідження. 

Тема 9. Лабораторне дослідження еякуляту. 

Тема 10. Лабораторне дослідження секрету передміхурової залози. 



Тема 11. Кінезисграма. Коефіцієнт Фариса. 

Тема 12. Дослідження випітних рідин. Диференційна діагностика транссудату та ексудату. 

Тема 13. Лабораторне дослідження ліквору. 

Тема 14. Контроль якості гематологічних та загально-клінічних досліджень. 

Тема 15. Контроль якості гематологічних та загально-клінічних досліджень. 

Тема 16. Підсумковий контроль. 

 

6. План вивчення навчальної дисципліни 

 

№ Назва теми Форми організації навчання та 

кількість годин 

Лекції Завдання для 
самостійної 

роботи 

Розділ 2. «Лабораторні методи дослідження сечовидільної системи та шлунково-кишкового 
тракту». 

№ Назва теми Форми організації навчання та 

кількість годин 

Лекції Завдання для 

самостійної 

роботи 

1. Тема1. Фільтра 

ційно- 

реабсорб- 

ційно- 

секреторна 

теорія 

сечоутворення. 

Тривалість заняття 3 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 
-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і навичок 

студентів; 

-розв’язування тестових завдань з їх 

обговоренням; 

-розв’язування контроль-них 
завдань, їх перевірку, оцінювання. 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

. 

Вивчити 

принципи етапи 

теорії 

сечоутворення. 

2 Тема 2. 

Підготовка 

робочого місця 

лаборанта до 

дослідження 

сечі. Правила 

збору та 

транспортуван 

ня сечі до 
лабораторії. 

Тривалість заняття 3 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і навичок 

студентів; 

-розв’язування тестових завдань з їх 

обговоренням; 

-розв’язування контрольних 

завдань, їх перевірку, оцінювання. 

 Знати особливості 

підготовки 

робочого місця до 

проведення ЗАС, 

правила збору та 

транспортування 

сечі  до 

лабораторії. 

3 Тема 

Дослідження 

фізичних 

властивостей 

сечі. 

3. Тривалість заняття 3 академічні 

години 

Практичне заняття включає: 
-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і навичок 

студентів; 

-розв’язування тестових завдань з їх 

обговоренням; 

-визначення  фізичних 

властивостейу запропонованих 

зразках з використанням авто- 

матичної станції аналізу сечі Laura 

XL. 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

. 

Вивчити методику 

визначення 

фізичних 

властивостей сечі: 

кольору,  кіль- 

кості, прозорості, 

реакції, густини 

сечі. 

4 Тема 
Дослідження 

4. Тривалість 
години 

заняття 3 академічні Тривалість 
лекції 2 

Вивчити методи 
визначення 



 хімічних 

властивостей 

сечі. Якісне та 

кількісне 

визначення 

білку сечі. 

Протеїнурія. 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань, умінь і навичок 

студентів; 

-розв’язування тестових завдань з їх 

обговоренням; 

-визначення хімічних властивостей 

сечі у запропонованих зразках з 

використанням авто-матичної 

станції аналізу сечі Laura XL. 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

. 

якісного та 

кількісного вмісту 

білкусечі. 

5 Тема 5. Якісне Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити методи 

та кількісне години лекції 2 проведення 

визначення Практичне заняття включає: академічні якісних реакцій 

глюкози в сечі. -проведення попереднього години з для визначення 

Причини та контролю знань, умінь і навичок використан глюкози сечі 

види студентів; ням (проба Гайнеса- 

глюкозурії. -розв’язування тестових завдань з їх презентації Акимова, експрес- 

Кетонові тіла. обговоренням; . тести). 
 -визначення хімічних властивостей   

 сечі у запропонованих зразках з   

 використанням авто-матичної   

 станції аналізу сечі Laura XL.   

6 Тема 6. Жовчні Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити методи 
пігменти та години; лекції 2 визначення жовч- 

жовчні Практичне заняття включає: академічні них пігментів, 

кислоти. -проведення попереднього години з уробіліну та 

Уробілін та контролю знань, умінь і навичок використан уробіліногену в 

уробіліноген. студентів; ням сечі. 
 -розв’язування тестових завдань з їх презентації  

 обговоренням; .  

 -визначення жовчних пігментів сечі   

 у запропонованих зразках з   

 використанням автоматичної станції   

 аналізу сечі Laura XL.   

7 Тема 7. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити 

Мікроскопічне години; лекції 1 морфологію 

дослідження Практичне заняття включає: академічна елементів 

організованого -проведення попереднього година з організованого 

сечового осаду. контролю знань, умінь і навичок використан сечового осаду. 
 студентів; ням  

 -розв’язування тестових завдань з їх презентації  

 обговоренням; .  

 -мікроскопічне дослідження   

 організованого сечового осаду у   

 запропонованих зразках з   

 використанням автоматичної станції   

 аналізу сечі Laura XL;   

8 Тема 8. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити 

Мікроскопічне години; лекції 1 морфологію 

дослідження Практичне заняття включає: академічна елементів 
неорганізовано -проведення попереднього година з неорганізованого 

го сечового контролю знань, умінь і навичок використан сечового осаду. 



 осаду. студентів; 
-розв’язування тестових завдань з їх 

обговоренням; 

-мікроскопічне  дослідження 

неорганізованого сечового осаду у 

запропонованих зразках з 

використанням автоматичної станції 

аналізу сечі Laura XL; 

ням 

презентації 

. 

 

9. Тема 9.  Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити методи 

Визначення  години;    лекції 2 підрахунку  

кіль-кості  Практичне заняття включає: академічні клітинних  

клітинних  -проведення попереднього години з елементів сечі. 

елементів в  контролю знань і навичок студентів; використан (правила збору, 

сечі виділених -мікроскопічне дослідження ням послідовність  

за добу (проба неорганізованого сечового осаду у презентації дослідження).  

Аддіса-Каков- зразках з використанням .   

ського, проба автоматичної станції аналізу сечі    

Нечипоренко). Laura XL;       

Проба         

Зимниць-кого-        

визначення         

концентраційн        

ої функції         

нирок.         

10 Тема 

Проміжний 

контроль. 

10. Тривалість заняття 3 академічні 

години 

Проміжний контроль включає в 

себе:теоретичні питання з вивчених 

тем,ситуаційні 

задачі;проведеннязагального аналізу 

сечі, підрахунок клітинних 

елементів сечі з використанням 

автоматичної станції аналізу сечі 

Laura XL; 

 Підготовка 

проміжного 

контролю; 

до 

11 Тема 11. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити методи 

Загальноклініч години;    лекції 1 дослідження  

не дослідження Практичне заняття включає: академічна шлунково – 

шлункового  -проведення попереднього година з кишкового тракту 

вмісту (колір, контролю знань і навичок студентів; використан та оволодіти 

запах,  -розв’язування завдань з їх ням методикою їх 

кислотність,  обговореннями;   презентації проведення.  

об’єм  -вирішення контрольних завдань, їх .   

шлункового  перевірку, оцінювання.     

соку, вміст      

пепсину).       

12 Тема 12. Тривалість заняття 3 академічні  Вивчити методи 
Дослідження години;    дослідження  

базальної та Практичне заняття включає: шлунково –  

стимульованої -проведення попереднього кишкового тракту 

шлункової сек- контролю знань і навичок студентів; та оволодіти  

реції.  -розв’язування завдань з їх методикою їх  



 Показники 

стимульованої 

гістаміномшлу 

нкової сек- 

реції. Простий і 

подвійний 

гіста-міновий 

тест. 

обговореннями; 
-вирішення контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

 проведення. 

13 Тема 13. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Ознайомитися з 

Мікроскопічне години; лекції 1 методикою 
дослідження Практичне заняття включає: академічна мікроскопічного 

шлункового -проведення  попереднього година з дослідження ШКТ 

вмісту. контролю знань і навичок студентів; використан та оволодіти 

Показники -розв’язування завдань з їх ням методикою їх 

шлункового обговореннями; презентації проведення.Вивчи 

вмісту при -вирішення контрольних завдань, їх . ти зміни макро- та 

захворюваннях перевірку, оцінювання.  мікро-скопічних 

ШКТ.   показників калу 
   при захво- 
   рюванняхШКТ. 

14 Тема 14. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити методи 
Загальноклініч години; лекції 1 дослідження 

не дослідження Практичне заняття включає: академічна дуоденального 

дуоденального -проведення  попереднього година з вмісту та 

вмісту. контролю знань і навичок студентів; використан оволодіти 

Кількісне -розв’язування завдань з їх ням методикою їх 

визначення обговореннями; презентації проведення. 

складових -вирішення контрольних завдань, їх .  

частин жовчі і перевірку, оцінювання.   

панкреатичног    

о соку. Фізичні    

та хімічні    

властивості    

жовчі.    

15 Тема 15. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити 

Мікроскопічне години; лекції 1 морфологію 

дослідження Практичне заняття включає: академічна елементів наявних 

жовчі. -проведення  попереднього година з у жовчі. 
 контролю знань і навичок студентів; використан  

 -розв’язування завдань з їх ням  

 обговореннями; презентації  

 -вирішення контрольних завдань, їх .  

 перевірку, оцінювання.   

16 Тема 16. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Знати алгоритм 

Правила збору години; лекції 0.5 підготовки до 
та Практичне заняття включає: академічно копрологічного 

транспортуван -проведення  попереднього ї година з дослідження та 

ня біоматеріалу контролю знань і навичок студентів; використан етапи його 
для -розв’язування завдань з їх ням проведення. 

копрологічного обговореннями; презентації  

дослідження. -вирішення контрольних завдань, їх .  

Підготовка перевірку, оцінювання.   



 робочого місця 

лаборанта. 
   

17 Тема 17. Тривалість заняття 3 академічні  Підготовка до 

Підсумковий години; підсумкового 

контроль Підсумковий контроль включає в контролю; 
 себе:  

 1. Теоретичні питання з вивчених  

 тем  

 2. Ситуаційні задачі  

 3.Виконання практичних робіт з  

 вивчних тем (Проведення ЗАС,  

 дослідження фізичних, хімічних  

 властивостей та мікроскопія  

 шлункового чи дуоденального  

 вмісту).  

Розділ 3. «Лабораторна діагностика репродуктивної системи. Загальноклінічні методи 
дослідження». 

1 Тема 1. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити методи 

Макроскопічне години; лекції 0.5 визначення 
дослідження Практичне заняття включає: академічно фізичних 

калу. -проведення попереднього ї година з властивостей 
 контролю знань і навичок студентів; використан калу. 
 -розв’язування завдань з їх ням  

 обговореннями; презентації  

 -вирішення контрольних завдань, їх .  

 перевірку, оцінювання.   

2 Тема 2. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити методи 

Дослідження години; лекції 0.5 визначення 

хімічних Практичне заняття включає: академічно прихованої крові 

властивостей -проведення попереднього ї година з та визначення 

калу. контролю знань і навичок студентів; використан жовчних 
 -розв’язування завдань з їх ням пігментів в калі. 
 обговореннями; презентації Правила роботи з 
 -вирішення контрольних завдань, їх . тест смужками. 
 перевірку, оцінювання.   

3 Тема 3. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити види 

Мікроскопічне години; лекції 0.5 нативних 

дослідження Практичне заняття включає: академічно препаратів для 

калу. -проведення попереднього ї години з дослідження калу. 
 контролю знань і навичок студентів; використан  

 -розв’язування завдань з їх ням  

 обговореннями; презентації  

 -вирішення контрольних завдань, їх .  

 перевірку, оцінювання.   

4 Тема 4. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Ознайомитися з 

Правила години; лекції 1 правилами 

підготовки Практичне заняття включає: академічна підготовки 

пацієнта до -проведення попереднього година з пацієнта до 
збору контролю знань і навичок студентів; використан аналізу. Вивчити 

мокротиння на -розв’язування завдань з їх ням перелік фізичних 

загальний обговореннями; презентації властивостей 

аналіз.Алгорит -вирішення контрольних завдань, їх . мокротиння. 



 м дослідження 

фізичних влас- 

тивостей 

мокротиння. 

перевірку, оцінювання.   

5 Тема 5. 

Мікроскопічне 

та 

бактеріоскопіч 

не дослідження 

мокротиння. 

Тривалість заняття 3 академічні 

години; 

Практичне заняття включає: 
-проведення попереднього 

контролю знань і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-вирішення контрольних завдань, їх 
перевірку, оцінювання. 

Тривалість 

лекції 1 

академічна 

година з 

використан 

ням 

презентації 

. 

Засвоїти методи 

фарбування пре- 

паратів мокро- 

тиння. Правила 

дослідження 

мокротиння на 

присутність 

мікобактерій 
туберкульозу. 

6 Тема 6. 

Приготування 

та 

пофарбування 

цитологічних 

препаратів для 

дослідження 

виділень 

жіночих 

статевих 

органів. 

Тривалість заняття 3 академічні 

години; 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього 

контролю знань і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-вирішення контрольних завдань, їх 
перевірку, оцінювання. 

Тривалість 

лекції 0.5 

академічно 

ї години з 

використан 

ням 

презентації 

. 

Вивчити техніку 

приготування, 

фіксацію   та 

фарбування 

препаратів  для 

цитологічного 

дослідження. 

7 Тема 7. 
Дослідження 

виділень 

жіночих 

статевих 

органів. 

Ступінь 

чистоти. 

Диференціація 

трихомонад, 

гонококів. 

Тривалість заняття 3 академічні 

години; 

Практичне заняття включає: 
-проведення попереднього 

контролю знань і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-вирішення контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Тривалість 

лекції 1 

академічна 

година з 

використан 

ням 

презентації 

. 

Вивчити ступені 

чистоти піхви. 

8 Тема 8. 

Кольпоцитолог 

ічне 

дослідження. 

Тривалість заняття 3 академічні 
години; 

Практичне заняття включає: 
-проведення попереднього 

контролю знань і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-вирішення контрольних завдань, їх 
перевірку, оцінювання. 

Тривалість 

лекції 0.5 

академічно 

ї години з 

використан 

ням 

презентації 

. 

Вивчити 

цитологічні 

особливості 

епітеліальних 

клітин, типи 

цитологічних 

мазків. 

9. Тема 9. 
Проміжний 

контроль 

Тривалість заняття 3 академічні 

години Проміжний контроль 

включає в себе 

Теоретичні питання з вивчених тем, 

Ситуаційні задачі 
Практичне завдання. 

 Підготовка 

проміжного 

контролю. 

до 

10 Тема 10. 
Лабораторне 

Тривалість 
години; 

заняття 3 академічні Тривалість 
лекції 1 

Вивчити фізичні 
властивості 



 дослідження Практичне заняття включає: академічна еякуляту. 

еякуляту. -проведення попереднього година з Правила 
 контролю знань і навичок студентів; використан приготування 
 -розв’язування завдань з їх ням нативних 
 обговореннями;   презентації препаратів та їх 
 -вирішення контрольних завдань, їх . мікроскопічне 
 перевірку, оцінювання.   дослідження. 

11 Тема 11. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити 
Лабораторне години;    лекції 0.5 морфологію 

дослідження Практичне заняття включає: академічно елементів секрету 

секрету -проведення попереднього ї години з передміхурової 

передміхурової контролю знань і навичок студентів; використан залози в нормі та 
залози. -розв’язування завдань з їх ням при патології. 

 обговореннями;   презентації  

 -вирішення контрольних завдань, їх .  

 перевірку, оцінювання.    

12 Тема 12. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Спермограмма. 

Кінезисграма. години;    лекції 0.5 Оцінка 

Коефіцієнт Практичне заняття включає: академічно морфології 

Фариса. -проведення попереднього ї години з сперматозоїдів. 
 контролю знань і навичок студентів; використан Патологічні 
 -розв’язування завдань з їх ням форми 
 обговореннями;   презентації сперматозоїдів. 
 -вирішення контрольних завдань, їх .  

 перевірку, оцінювання.    

13 Тема 13. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити методи 
Дослідження години;    лекції 2 дослідження 

випітних рідин. Практичне заняття включає: академічні фізичних та 

Диференційна -проведення попереднього години з хімічних власти- 

діагностика контролю знань і навичок студентів; використан востей випітних 

транссудату та -розв’язування завдань з їх ням рідин. Правила 

ексудату. обговореннями;   презентації приготування та 
 -вирішення контрольних завдань, їх . мікроскопічне 
 перевірку, оцінювання.   дослідження на- 
    тивнихпрепа- 
    ратів. 

14 Тема 14. Тривалість заняття 3 академічні Тривалість Вивчити методи 

Лабораторне години;    лекції 2 дослідження 

дослідження Практичне заняття включає: академічні фізичних та 

ліквору. -проведення попереднього години з хімічних власти- 
 контролю знань і навичок студентів; використан востейліквору. 
 -розв’язування завдань з їх ням Характеристика 
 обговореннями;   презентації ліквору при 
 -вирішення контрольних завдань, . різних зах- 
 перевірку, оцінювання.   ворюваннях ЦНС. 

15 Тема 15. Тривалість заняття 3 академічні  Вивчити етапи 

Контроль години;    лабораторного 

якості Практичне заняття включає: циклу. 

гематологічних -проведення попереднього Внутрішньо- 

та загально- контролю знань і навичок студентів; лабораторний 

клінічних -розв’язування завдань з їх контроль якості. 



 досліджень. обговореннями; 

-вирішення контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

  

16 Тема 16. Тривалість заняття 3 академічні  Підготовка до 

Підсумковий години Підсумковий контроль підсумкового 

модульний включає в себе: контролю. 

контроль 1.Теоретичні питання з вивчених  

 тем,  

 2.Ситуаційні задачі  

 3.Практичне завдання (проведення  

 копро-цитологічного дослідження,  

 загального аналізу мокротиння,  

 дослідження ліквору та випітних  

 рідин).  

Форма навчання: денна. 

Мова навчання: українська 

 

7. Самостійна робота студента 

Назви тем К-ть 
годин 

Розділ 2: «Лабораторні методи дослідження сечовидільної системи та шлунково- 
кишкового тракту». 

Тема 1. Види аналізаторів сечі. Переваги їх використання для проведення загального 
аналізу сечі. 

6 

Тема 2. Інтерпретація показників загального аналізу сечі при захворюваннях нирок і 
сечових шляхів. 

6 

Тема 3. Сучасні методи лабораторної діагности патологічних процесів сечовидільної 
системи. 

6 

Тема 4. Лабораторні методи діагностики протеїнурії. Класифікація протеїнурії. 6 

Тема 5. Лабораторна діагностика цукрового діабету. Зв'язок гіперглікемії та 
глюкозурії. 

6 

Тема 6. Лабораторна діагностика жовтяниць. Жовчні пігменти та жовчні кислоти. 
Уробілін і уробіліноген. Діазореакція. Урохром. Індикан. 

6 

Тема 7. Особливості морфології елементів організованого осаду сечі. 6 

Тема 8. Особливості морфології елементів неорганізованого осаду сечі. 6 

Тема 9. Методи визначення здатності нирок на концентрацію та розведення. 6 

Тема 10. Інструментальні методи обстеження травного каналу. 7 

Тема 11. Диференціація захворювань шлунку за допомогою лабораторних досліджень. 6 

Тема 12.   Диференціальна діагностика   захворювань   печінки та   кишківника за 
допомогою лабораторних досліджень. 

5 

Усього за розділом 2: 72 

Розділ 3: «Загальноклінічні методи дослідження. Лабораторна діагностика 
репродуктивної системи». 

Тема 1. Особливості копрограми при різних порушеннях функції органів травлення. 
Діагностика ахлоргідрії, ахілії, гіперхлоргідрії. 

7 

Тема 2. Методи діагностики прихованого запального процесу ШКТ. 7 

Тема 3. Лабораторна діагностика гельмінтозів. 7 

Тема 4. Зміни мокротиння характерні для бронхіальної астми. 7 

Тема 5. Сучасні проблеми та лабораторна діагностика туберкульозу. 7 

Тема 6. Особливості лабораторної діагностики трансудату та ексудату. 7 

Тема 7. Методи дослідження спинномозкової рідини при деяких захворюваннях ЦНС. 7 



Тема 8. Морфологічні особливості клітин різних шарів слизової оболонки піхви. 7 

Тема 9. Цитологічна картина мазків при різних ступенях чистоти піхви. Цитологічні 
особливості мазків піхви у різні фази менструального циклу. 

7 

Тема 10. Цитологічні індекси та їх оцінка. 7 

Тема 11. Проба на «оживлення» сперматозоїдів, її діагностичне значення. 3 

Тема 12. Неклітинні елементи еякуляту, та їх діагностичне значення. 2 

Тема 13. Методи що дозволяють визначити проникаючу здатність сперматозоїдів, та їх 
діагностичне значення. 

2 

Усього за розділом 3: 77 

До самостійної роботи входять наступні види: 

1. Підготовка до заняття 

2. Написання рефератів 
На самостійну роботу надається 158 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, 2019. 

2. 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. Луцик Б.Д., Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б., Акімова В.М., Мішунін І.Ф. Клінічна 

лабораторна діагностика //К.: ВСВ "Медицина", 2019. 

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

Г.Б.Лебедь, В.М.Акімова. – Київ: Медицина, 2016. 7. Катеренчук, І.П. Клінічне 

тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загально-лікарській 

практиці: [в 2 ч.] / І.П. Катеренчук. — К.: Медкнига, 2015. 

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

5. Лея Ю. Я. Оцінки клінічних результатів крові та сечі. – К.: Медпрес-інформ, 2019.–156с 
6. Купновицька І. Г., Ерстенюк А. М. Лабораторна діагностика: навчальний посібник. 2-ге 

вид. Вінниця: Нова книга, 2019. 320 с. 

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

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

8. Бойко Т.І. Клінічні лабораторні дослідження: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-ге вид., 

перероб. Ідоп. – ВСВ "Медицина", 2015. – 352 с. 
 

8.2 Додаткова література 

1. Денисюк В.І. Доказова внутрішня медицина: підручник / В.І.Денисюк, О.В.Денисюк. – 

Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2015. 

2. Кобиляк Н. М. Лабораторна діагностика окремих компонентів метаболічного синдрому/ 
Н. М. 2015 

3. Максимюк Г.В. Імплементація стандартизованих умов преаналітичного етапу в роботу 
клінікодіагностичних лабораторій / Г.В. Максимюк // Вісник проблем біології і медицини. 

– 2017. - Вип 1(135). – С. 46- 52. 

 

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) – 

практична перевірка 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. 


