
 



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: 

VII семестр:  150 год., з них лекцій – 18 год., практичні заняття – 51 год., 

самостійна  робота – 81 год., кількість кредитів ЄКТС – 5. 

VIII семестр: 135 год., з них лекцій – 12 год., практичні заняття – 48 год., самостійна 

робота – 75 год., кількість кредитів ЄКТС – 4,5. 

3. Семестр:.VII та VIII. 

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. 
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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. 

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» 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., пояснювати гематологічні методи 

дослідження в патології: при лейкозі, анеміях та променевій хворобі. 

5.3 Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» є 

1. Вивчити класифікацію анемій. 

2. Вивчити методи діагностики анемій. 

3. Вивчити етіологію,   патогенез   та   методи лабораторної діагностики гострих 

лейкозів. 

4. Вивчити етіологію, патогенез та методи лабораторної діагностики хронічних 

лейкозів. 

5. Знати етіологію, патогенез та лабораторну діагностику мієлодиспластичних 

синдромів. 

6. Знати етіологію, патогенез та методи лабораторної діагностики 

парапротеїнемічнихгемобластозів. 

7. Вивчити етіологію, патогенез та лабораторну діагностику гострої та хронічної 

променевої хвороби. 

8. Оволодіти сучасними методами діагностики захворювань крові. 

9. Оволодіти методами лабораторного діагностикинайбільш розповсюджених 

захворювань систем організму людини. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна на 4 курсі складається з 2 розділівзагальна кількість тем 

проміжного та підсумкового контролю – 29. Підсумковий контроль проводиться після 

вивчення всіх тем з розділу. 

Розділ 4. «Етіопатогенез, лабораторна діагностика анемій та лейкозів». 

Тема 1. Особливості взяття стернальногопунктату, приготування мазків кісткового мозку. 

Поняття про мієлограму. Кістково-мозкові індекси та їх оцінка. 

Тема 2. Анемії. Визначення морфологічних змін еритроцитів. Картина червоної крові при 

гострій та хронічній постгеморагічній анемії. 

Тема 3. Анемії. Визначення морфологічних змін еритроцитів. Картина червоної крові при 

апластичній анемії. 

Тема 4. Анемії. Визначення морфологічних змін еритроцитів. Картина червоної крові при 

залізодефіцитній анемії, таласемії. 

Тема 5. Анемії. Визначення морфологічних змін еритроцитів. Картина червоної крові при 

В12-та фолієводефіцитній анемії. 

Тема 6. Анемії. Визначення морфологічних змін еритроцитів. Картина червоної крові при 

гемолітичній анемії. 

Тема 7. Диференційна діагностика анемій. 

Тема 8. Проміжний контроль. 

Тема 9. Гострі мієлоїдні лейкози. Класифікація та методи діагностики. 

Тема 10. Гострі лімфоїдні лейкози. Класифікація та методи діагностики. 

Тема 11. Хронічні мієлоїдні лейкози та їх класифікація. 

Тема 12. Хронічні лімфоцитарні лейкози та їх класифікація. 

Тема 13. Мієлодиспластичні синдроми. 

Тема 14 Парапротеїнемічнігемобластози. 

Тема 15. Підрахунок мієлограми при патології. Картина кісткового мозку при різних 

видах лейкозів та анемій. 



Тема 16. Гостра та хронічна променева хвороба. 

Тема 17. Підсумковий контроль. 

 
Розділ 5. «Лабораторна діагностика найбільш розповсюджених захворювань систем 

організму.» 

Тема 1. Лабораторні показники загального аналізу крові при інфекційних захворюваннях 

Тема 2. Лабораторні показники загального аналізу крові при колагенозах та септичних 

захворюваннях 

Тема 3. Морфологічна характеристика еритроцитів в нормі та при анеміях різного типу 

Тема 4. Інтегральні гематологічні показники та їхнє клініко-діагностичне значення. 

Тема 5. Картина периферичної крові та кісткового мозку при мієлопроліферативних 

захворюваннях. 

Тема 6. Картина периферичної крові та кісткового мозку при лімфопроліферативних 

захворюваннях. 

Тема 7. Дослідження функціональної здатності нирок. 

Тема 8. Особливості загального аналізу сечі при найбільш поширених захворюваннях 

видільної системи. 

Тема 9. Фізико-хімічні та мікроскопічні методи дослідження функціонального стану 

органів травлення. 

Тема 10. Характеристика копроцитограм при захворюваннях органів ШКТ. 

Тема 11. Характеристика мокротиння при різних захворюваннях дихальних . 

Тема 12. Підсумковий контроль. 

 

6. План вивчення навчальної дисципліни 

 

Розділ 4. «Етіопатогенез, лабораторна діагностика анемій та лейкозів». 

№ Назва теми Форми організації навчання та кількість 

годин 

Лекції Завдання для 

самостійної 

роботи 

1 Тема 1. Тривалість заняття 3 академічні години - Оволодіти 
 Особливості Практичнезаняттявключає:  технікою 
 взяття -проведенняпопереднього контролю  приготування 
 стернальног знань, уміньстудентів;  мазків для 
 опунктату, - опрацювання питань до заняття у  підрахунку 
 приготуванн вигляді тез, повідомлень, доповідей,  мієлограми, знати 
 я мазків. рефератів;  показники оцінки 
 Поняття про -розв’язуванняконтрольнихзавдань,  гемопоезу. 
 мієлограму. їхперевірку, оцінювання.   

 Кістково-    

 мозкові    

 індекси та їх    

 оцінка.    

2 Тема 2. Тривалість заняття 3 академічні години Тривалість 1. Анемія. 
 Анемії. Практичнезаняттявключає: лекції 2 Класифікації 
 Визначення -проведенняпопереднього контролю академічні анемій. 
 морфологічн знань, уміньстудентів; години з 2. Картина 
 их змін - опрацювання питань до заняття у використан червоної крові 



 еритроцитів. 

Картина 

червоної 

крові при 

гострій та 

хронічній 

постгеморагі 

чній анемії. 

вигляді тез, повідомлень, доповідей, 

рефератів; 

-розв’язуванняконтрольнихзавдань, 

їхперевірку, оцінювання. 

-визначення показників червоної крові у 

запропонованих зразках на 

автоматичному гематологічному 

аналізаторі – «ABACUS 5». 

ням 

презентації 

. 

при гострій та 

хронічній 

постгеморагічній 

анемії. 

крововтрату. 

3  

Тема 3. 

Анемії. 

Визначення 

морфологічн 

их змін 

еритроцитів. 

Картина 

червоної 

крові при 

апластичній 

анемії. 

Тривалість заняття 3 академічні години 

Практичнезаняттявключає: 

-проведенняпопереднього контролю 

знань, умінь і навичокстудентів; 

-виконання практичної роботи за темою 

заняття, 

-розв’язуванняконтрольнихзавдань, 

їхперевірку, оцінювання. 

-визначення показників червоної крові у 

запропонованих зразках з використанням 

автоматичного гематологічного 

аналізатору – «ABACUS 5». 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

. 

1. Навчитися 

інтерпертуватипо 

казники 

загального 

аналізу крові при 

апластичній 

анемії. 

2.Апластична 

анемія. Причини 

виникнення та 

клінічні 

симптоми. 

4  

Тема 4. 

Анемії. 

Визначення 

морфологічн 

их змін 

еритроцитів. 

Картина 

червоної 

крові при 

залізодефіци 

тній анемії, 

таласемії. 

Тривалість заняття 3 академічні години 

Практичнезаняттявключає: 

-проведенняпопереднього контролю 

знань, умінь і навичокстудентів; 

-виконання практичної роботи за темою 

заняття, 

-розв’язуванняконтрольнихзавдань, 

їхперевірку, оцінювання. 

-визначення показників червоної крові у 

запропонованих зразках з використанням 

автоматичного гематологічного 

аналізатору – «ABACUS 5». 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

1. Залізодефіцитна 

анеміята 

Сидероахрестичн 

а анемія. 

Причини 

виникнення та 

клінічні 

симптоми. 

2. Картина 

червоної крові 

при 

залізодефіцитній 

анемії. 

5 Тема 5. 

Анемії. 

Визначення 

морфологічн 

их змін 

еритроцитів. 

Картина 

червоної 

крові при 

В12-та 

фолієводефі 

цитній 

анемії. 

Тривалість заняття 3 академічні години 

Практичнезаняттявключає: 

-проведенняпопереднього контролю 

знань, умінь і навичокстудентів; 

-розв’язуваннязавдань з 

їхобговореннями; 

-визначення показників червоної крові у 

запропонованих зразках на 

автоматичному гематологічному 

аналізаторі – «ABACUS 5». 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

. 

1. В-12 та 
фолієводефіцитна 

анемія. Причини 

виникнення та 

клінічні 

симптоми та 

лабораторна 

діагностика. 

6 Тема 6. 

Анемії. 

Визначення 

морфологічн 

Тривалість заняття 3 академічні години 

Практичнезаняттявключає: 

-проведенняпопереднього контролю 

знань, умінь і навичокстудентів; 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

1.Гемолітична 

анемія. Причини 

виникнення та 

клінічні 



 их змін 

еритроцитів. 

Картина 

червоної 

крові при 

гемолітичній 

анемії. 

-виконання практичної роботи за темою 

заняття, 

-розв’язуваннязавдань з 

їхобговореннями; 

-визначення показників червоної крові у 

запропонованих зразках з використанням 

автоматичного гематологічного 

аналізатору – «ABACUS 5». 

використан 

ням 

презентації 

. 

симптоми. 

2.Картина 

червоної крові 

при гемолітичній 

анемії. 

7  

 
Тема 7. 

Диференцій 

на 

діагностика 

анемій. 

Тривалість заняття 3 академічні години 

Практичнезаняттявключає: 

-проведенняпопереднього контролю 

знань, уміньстудентів; 

-розв’язуваннязавдань з 

їхобговореннями; 

-визначення показників червоної крові у 

запропонованих зразках з використанням 

автоматичного гематологічного 

аналізатору – «ABACUS 5». 

 Навчитися 

аналізувати 

лабораторні дані 

для визначення 

виду анемії. 

8  
 

Тема 8. 

Проміжний 

контроль. 

Тривалість заняття 3 академічні 

годиниПроміжний контроль включає в 

себе 

Теоретичні питання з вивчених тем, 

Ситуаційні задачі 

Практичне завдання: підрахунок 

лейкоцитарної формули. 

 Підготовка до 

проміжного 

контролю. 

9  

Тема 9. 

Гострі 

мієлоїдні 

лейкози. 

Класифікаці 

я та методи 

діагностики. 

Тривалість заняття 3 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь студентів; 

-розв’язування контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

- мікроскопічне дослідження 

пофарбованих препаратів периферійної 

крові та кісткового мозку. 

Тривалість 

лекції 1 

академічна 

година з 

використан 

ням 

презентації 

. 

1.Визначення 

поняття лейкоз. 

2.Форми гострих 

лейкозів. 

3. FAB – 

класифікація 

гострих лейкозів. 

3 
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Тема 10. 

Гострі 

лімфоїдні 

лейкози. 

Класифікаці 

я та методи 

діагностики. 

Тривалість заняття 3 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- мікроскопічне дослідження 

пофарбованих препаратів периферійної 

крові та кісткового мозку. 

Тривалість 

лекції 1 

академічна 

година з 

використан 

ням 

презентації 

Вміти 

диференціювати 

форми гострих 

лейкозів, мати 

уявлення про 

діагностичне 

значення 

цитохімічного 

дослідження 

крові при гострих 

лейкозах. 

11  

Тема 11. 

Хронічні 

мієлоїдні 

лейкози та їх 

класифікація 

Тривалість заняття 3 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і нави-чок студентів; 

-розв’язування контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання; 

- мікроскопічне дослідження 

Тривалість 

лекції 1 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

1. Форми та стадії 

хронічних 

мієлоїднихлейкозі 

в. 

2.Лабораторна 

діагностика 

хронічних 



  пофарбованих препаратів периферійної 

крові та кісткового мозку. 
 мієлоїдних 

лейкозів. 
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Тема 12. 

Хронічні 

лімфоцитарн 

і лейкози та 

їх 

класифікація 

Тривалість заняття 3 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-виконання практичної роботи за темою 

заняття, 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- мікроскопічне дослідження 

пофарбованих препаратів периферійної 

крові та кісткового мозку. 

Тривалість 

лекції 1 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

1.Форми 

хронічних 

лейкозів. 

2.Хронічні 

лімфоїдні 

лейкози: 

а) В та Т – 

лімфоцитарний, 

б) 

Ворсинчастокліти 

нний. 

13  

 
Тема 13. 

Мієлодиспла 

стичні 

синдроми. 

Тривалість заняття 3 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- мікроскопічне дослідження 

пофарбованих препаратів периферійної 

крові та кісткового мозку. 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

Ознайомитися з 

класифікацією та 

диференціальною 

діагностикою 

мієлодиспластичн 

их синдромів. 

14  

 
Тема 14 

Парапротеїн 

емічнігемоб 

ластози. 

Тривалість заняття 3 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-виконання практичної роботи за темою 

заняття, 

-мікроскопічне дослідження 

пофарбованих препаратів периферійної 

крові та кісткового мозку. 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

. 

. 

Вивчити види та 

характерні 

особливості 

парапротеїнемічн 

ихгемобластозів. 

15 Тема 15. 

Підрахунок 

мієлограми 

при 

патології. 

Картина 

кісткового 

мозку при 

різних видах 

лейкозів та 

анемій. 

Тривалість заняття 3 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- мікроскопічне дослідження 

пофарбованих препаратів периферійної 

крові та кісткового мозку. 

 Вивчити 

характеристику 

кісткового мозку 

та основні зміни 

показників при 

гострих та 

хронічних 

лейкозах.. 
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Тема 16. 

Гостра та 

хронічна 

променева 

хвороба. 

Тривалість заняття 3 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- мікроскопічне дослідження 

пофарбованих препаратів периферійної 

крові та кісткового мозку. 

Тривалість 

лекції 2 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

. 

Ознайомитися з 

видами 

променевої 

хвороби. 



17 
Тема 17. 

Підсумкови 

й контроль 

Тривалість заняття 2 академічні години 

Підсумковий контроль включає в себе 

1. Теоретичні питання з вивчених тем, 

2. Ситуаційні задачі. 

 Підготовка до 

підсумкового 

контролю 

Розділ 5. Лабораторна діагностика найбільш розповсюджених захворювань систем 

організму. 

1 Тема 1. 

Лабораторні 

показники 

загального 

аналізу крові 

при 

інфекційних 

захворюванн 

ях. 

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; 

- мікроскопічне дослідження 

пофарбованих препаратів периферійної 

крові. 

Тривалість 

лекції, що 

відведено 

темі 

практичног 

о заняття 2 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

Вміти 
інтерпретувати 

результати 

загально- 

клінічного 

дослідження 

крові на наявність 

вірусної або 

бактеріальної 

інфекції. 

2 Тема 2. 

Лабораторні 

показники 

загального 

аналізу крові 

при 

колагенозах 

та септичних 

захворюванн 

ях. 

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 контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

 Інтерпретуватипа 

тологічнізміниорг 

анізмуза 

результатами 

лабораторного 

обстеження при 

порушенняхфунк 

ціїорганів і 

систем різного 

генезу. 

3 Тема 3. 

Морфологіч 

на 

характерист 

ика 

еритроцитів 

в нормі та 

при анеміях 

різного 

типу. 

Тривалість заняття 4 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- вивчення морфологічних характеристик 

еритроцитів у запропонованих зразках на 

автоматичному гематологічному 

аналізаторі – «ABACUS 5»; 

Тривалість 

лекції, що 

відведено 

темі 

практичног 

о заняття 2 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

Знати різновиди 

патологічних 

форм 

еритроцитів. 

Анізоцитоз та 

пойкілоцитоз. 

4 Тема 4. 

Інтегральні 

гематологічн 

і показники 

та їхнє 

клініко- 

діагностичне 

значення. 

Тривалість заняття 4 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

 Вміти 

інтерпретувати 

отримані на 

гематологічному 

аналізаторі 

показники 

загального 

аналізу крові . 

5 Тема 5. 

Картина 

периферичн 

ої крові та 

кісткового 

мозку при 

Тривалість заняття 4 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

Тривалість 

лекції, що 

відведено 

темі 

практичног 

о заняття 2 

Морфологічна 

діагностика 

мієлопроліферати 

вних захворювань 

шляхом 

виявлення 



 мієлопроліф 

еративних 

захворюванн 

ях. 

- мікроскопічне дослідження 

пофарбованих препаратів периферійної 

крові та кісткового мозку. 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

бластіву 

переферичній 

крові та 

кістковому мозку. 

6 Тема 6. 

Картина 

периферичн 

ої крові та 

кісткового 

мозку при 

лімфопроліф 

еративних 

захворюванн 

ях. 

Тривалість заняття 4 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- мікроскопічне дослідження 

пофарбованих препаратів периферійної 

крові та кісткового мозку. 

 Морфологічна 

діагностика 

лімфопроліферат 

ивних 

захворювань 

шляхом 

виявлення бластів 

у переферичній 

крові та 

кістковому мозку. 

7 Тема 7. 

Дослідження 

функціональ 

ної здатності 

нирок. 

Тривалість заняття 4 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- дослідження функціонального стану 

нирок у запропонованих зразках з 

використанням автоматичної станції 

аналізу сечі Laura XL. 

Тривалість 

лекції, що 

відведено 

темі 

практичног 

о заняття 2 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

Проба 

Зимницького. 

Вміти 

інтерпретувати 

отримані 

результати 

аналізу сечі за 

Зимницьким. 

8 Тема 8. 

Особливості 

загального 

аналізу сечі 

при 

найбільш 

поширених 

захворюванн 

ях видільної 

системи. 

Тривалість заняття 4 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

-розв’язування завдань з їх 

обговореннями; 

- дослідження сечі з використанням 

автоматичної станції аналізу сечі Laura 

XL. 

 Диференційна 

діагностика 

захворювань 

сечовидільної 

системи. 

9 Тема 9. 

Фізико- 

хімічні та 

мікроскопіч 

ні методи 

дослідження 

функціональ 

ного стану 

органів 

травлення 

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; 

виконання практичної роботи за темою 

заняття; 

Тривалість 

лекції, що 

відведено 

темі 

практичног 

о заняття 2 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

. 

Вивчити 

лабораторні 

методи 

діагностики 

інфекції H.pylori, 

pH-метрія 

шлункового соку, 

фракційний метод 

зондування. 

10 Тема 10. 

Характерист 

ика 

копроцитогр 

Тривалість заняття 4 академічні години 

Практичне заняття включає: 

-проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів; 

 Вміти 

інтерпертувати 

результати 

копроцитологічно 



 ам при 

захворюванн 

ях органів 

ШКТ. 

-постановку загальної проблеми 

викладачем та її обговорення за участю 

студентів; 

-розв’язування контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

 го дослідження 

для діагностики 

захворювань 

органів ШКТ. 

11 Тема 11. 

Характерист 

ика 

мокротиння 

при різних 

захворюванн 

ях. 

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 контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Тривалість 

лекції, що 

відведено 

темі 

практичног 

о заняття 2 

академічні 

години з 

використан 

ням 

презентації 

Вивчити роль 

морфологічного 

визначення 

елементів 

мокротиння в 

діагностиці 

захворювань 

органів дихання. 

12 Тема 12. 

Підсумкови 

й контроль. 

Тривалість заняття 4 академічні години 

Підсумковий контроль включає в себе 

1. Теоретичні питання з вивчених тем, 

2. Ситуаційні задачі. 

 Підготовка до 

підсумкового 

контролю. 

Форма навчання: денна. 

Мова навчання: українська. 

 
7. Самостійна робота студента 

 

Розділ 4 

Етіопатогенез та лабораторна діагностика анемій та лейкозів  

Тема 1. Картина крові та кісткового мозку при гострій крововтраті. 6 

Тема 2. Визначення резистентності еритроцитів. Клініко-діагностичне значення 
досліджень. 

6 

Тема 3. Додаткові методи дослідження, необхідні для підтвердження 
залізодефіцитної анемії. 

6 

Тема 4. Методи діагностики серповидно-клітинної анемії, виявлення 
еритроцитарних включень. 

6 

Тема 5. Гемолітична хвороба новонароджених. 6 

Тема 6. Особливості морфології еритроцитів при різних видах анемій. 6 

Тема 7. Морфологічні особливості клітин крові при різних видах мієлоїдних пухлин. 7 

Тема 8. Особливості морфології клітин крові при лімфоїдних пухлинах. 7 

Тема 9. Значення дослідження пунктів лімфатичних вузлів, кісткового мозку та 
селезінки, цитохімічних, цитогенетичних досліджень, молекулярно-генетичного 

аналізу, визначення імунологічних маркерів для діагностики лімфоїдних пухлин.. 

7 

Тема 10. Внутрішньоклітинний, внутрішньо судинний та змішаний механізм 
гемолізу еритроцитів. Явища дизлейко-, дизеритро-, та дизтромбопоезу при МДС. 

7 

Тема 11. Дифернційна діагностика мієломної хвороби та хвороби Вальденстрема. 6 

Тема 12. Вплив радіації на організм людини. 5 

Усього за розділом 4: 75 

Розділ 5. 

«Лабораторна діагностика найбільш розповсюджених захворювань систем організму» 

Тема 1. Оцінка лабораторних показників при COVID 19. 8 



Тема 2. Оцінка лабораторних показників крові при вузликовому періартеріїті та 

склеродермії. 

8 

Тема 3. Оцінка лабораторних показників крові при диференційній діагностиці 
анемій. 

8 

Тема 4.Оцінка лабораторних показників крові при паразитарних інвазіях. 8 

Тема 5. Оцінка лабораторних показників кісткового мозку при 

лімфопроліферативних захворюваннях. 

8 

Тема 6. Оцінка лабораторних показників крові при захворювання шлунково- 

кишкового тракту. 

8 

Тема 7. Оцінка лабораторних показників крові при гострій та хронічній променевій 

хворобі. 

8 

Тема 8. Оцінка лабораторних показників мокротиння при захворюваннях легень. 8 

Тема 9. Оцінка лабораторних показників крові при септичному шоці. 6 

Тема 10. Оцінка лабораторних показників при дерматологічних та венерологічних 
захворюваннях. 

5 

Усього за розділом 5: 75 

До самостійної роботи входять наступні види 

1. Підготовка до заняття 

2. Написання рефератів 

3. На самостійну роботу надається 150 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 

7. «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; 

Форма підсумкового контролю успішності навчання по закінченню вивчення 

дисципліни –державний іспит. 

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. 


