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Мета курсу — вивчення студентами комплексу лабораторних досліджень 
згідно міжнародних стандартів з використанням сучасних медико-біологічних 
заходів, застосуванням високотехнологічного обладнання та реагентів, 
ознайомлення з методами валідації отриманих результатів і правилами та 
нормативними протоколами щодо надання правдивої інформації лабораторного 
дослідження за вимогою. 
Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими 
дисциплінами як анатомія та фізіологія людини, загальна та неорганічна хімія, 

аналітична хімія. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: уміння застосовувати правила міжнародних стандартів з 
належної лабораторної практики; виконання лабораторних маніпуляцій з 
біопробами з використанням сучасного обладнання; аналіз отриманих даних 
лабораторних досліджень та верифікація при встановленні діагнозу; визначення 
тактики лабораторних досліджень в моніторингу за станом пацієнта при 
проведенні курсу лікування. 
Програмні результати навчання: 
знати: правила належної лабораторної практики; сучасні медичні технології 
лабораторних досліджень; визначення комплексу лабораторних досліджень для 
найпоширеніших патологій; визначення оптимального набору лабораторних 
досліджень при верифікації захворювань; типи лабораторно-інструментальних 
досліджень; основні принципи при підготовці та транспортуванні біологічного 
матеріалу для лабораторних досліджень; основні принципи відбору 
біологічного матеріалу у пацієнтів для лабораторних досліджень; особливості 
лабораторних досліджень на системному, тканинному, клітинному та 
молекулярному рівнях; основні правила оформлення результатів лабораторних 
досліджень та форми надання цих результатів замовнику (лікарю, пацієнту, 
тощо); правила ознайомлення результатів лабораторного дослідження в спірних 
випадках; основи медичної та лабораторної етики при роботі з біологічним 
матеріалом; чинні накази та інші законодавчі документи МОЗ України, 
Європейської та міжнародної практики щодо сучасних лабораторних досліджень 
в клінічному, доклінічному та фармацевтичному використанні. уміти: проводити 

забір біологічного матеріалу для досліджень; готувати супровідні матеріали 
для транспортування біологічного матеріалу; проводити сервісний огляд  
лабораторного обладнання для проведення досліджень; визначати термін 
придатності реагентів для досліджень; створювати стандартні операційні 
процедури та протоколи для лабораторних досліджень; проводити валідацію та 

аналіз отриманих результатів лабораторних досліджень; оптимізувати комплекс 
необхідних лабораторних досліджень із застосуванням сучасних лабораторних 
технологій для визначення індивідуальних показників; оформляти  супровідні 
матеріали та надавати належним чином результати лабораторних досліджень; 
знати показники лабораторних досліджень в нормі та за патології; вести 

протоколи  лабораторних досліджень  та проводити вибірковий аналіз 
конкретних результатів лабораторних досліджень; надавати дані лабораторного 
тестування для внутрішнього та зовнішнього моніторингу. володіти: навичками 



оцінки необхідного комплексу лабораторного тестування, аналізу отриманих 
результатів  лабораторних досліджень  згідно  стандартних операційних 

процедур; застосовувати на практиці правила належної лабораторної практики. 
Зміст навчальної дисципліни: 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ, ЕТИЧНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 
СУЧАСНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ; ВИДИ ЛАБОРАТОРНО- 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Правила біомедичної та правової 
етики при проведенні лабораторних досліджень. Міжнародні стандарти 
належної лабораторної практики при проведенні  лабораторно- 
інструментальних досліджень, принципи створення лабораторій із 
застосуванням сучасного обладнання, новітніх медичних технологій та 
наукових розробок. Створення стандартних операційних процедур, протоколів 
лабораторних досліджень, правил аналізу, узагальнення та валідація результатів 
сучасних лабораторних досліджень. 
ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ 
ВСТАНОВЛЕННІ ДІАГНОЗУ, ПРОГНОЗУВАННІ ТА МОНІТОРИНГУ 
ЛІКУВАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ НАЙПОШИРЕНІШИХ ПАТОЛОГІЙ. 
Комплекс сучасних загально клінічних лабораторно-інструментальних методів 
досліджень. Сучасні імунологічні, мікробілогічні та вірусологічні методи 
лабораторних досліджень. Цитофлуориметричний, генетичний, цитологічний, 
морфологічний та інші методи лабораторних досліджень в клінічній практиці, 
при встановленні діагнозу найпоширеніших захворювань, тощо. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


