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Мета курсу – формування у студентів розуміння закономірностей і встановлення 

меж нормальних індивідуальних коливань кожного досліджуваного параметра складу 
біологічних рідин і тканин; дослідження закономірностей взаємозв’язків патологічних 
відхилень цих параметрів з конкретними нозологічними формами. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Лабораторна діагностика» в структурно-
логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: 
«Медична біологія», «Патоморфологія та патофізіологія», інтегрується з  вивченням 
мікробіології. Вивчення дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом 
таких дисциплін, як «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних 
ситуацій», «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» та інших дисциплін, а 
також засвоєнні практичних навичок з «Основи профілактичної медицини», «Охорона 
праці та охорона праці в галузі», «Соціальна медицина та організація охорони здоров'я», 
що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» в процесі подальшого 
навчання та у професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність приймати 
обґрунтовані рішення; здатність застосовувати професійні та правові стандарти в 
повсякденній професійній практиці; здатність ефективно застосовувати сукупність 
професійних навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці 
функціонального стану пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та 
заборі біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; профілактична діяльність 
медичної сестри, направлена на збереження і зміцнення здоров’я, попередження 
захворювань й інформування та навчання пацієнта та членів його родини; здатність 
виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових методів 
дослідження. 

Програмні результати навчання: брати участь у забезпеченні спостереження за 
здоровим і перехворілим населенням, реабілітації та диспансерного нагляду; планувати і 
проводити профілактичні та протиепідемічні заходи щодо інфекційних хвороб (за 
списком 11); проводити медико-гігієнічну пропаганду; належно вести відповідну 
медичну документацію; планувати та надавати сестринську допомогу з урахуванням 
методу медсестринського процесу та пріоритетів догляду у досягненні здоров’я та 
незалежності у певного пацієнта; планувати та реалізовувати професійну діяльність на 
основі нормативно-правових актів України та рекомендацій належних медсестринських 
практик; використовувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень 
для здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів; 
проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності при виникненні спалахів 
інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань. 

Очікуванні результати навчання:  
знати: знати структуру і функції клінічної лабораторії; знати склад крові та систему 

кровотворення; знати основні фармакологічні групи препаратів, які викликають 
патологічні зміни з боку системи кровотворення, та механізми їх дії; основні принципи 
та закономірності змін клініко-лабораторних показників під впливом різноманітних ліків 
для контролю за дією лікарських препаратів з метою підвищення ефективності та 



безпечності лікарської терапії; основні клініко-лабораторні ознаки найбільш поширених 
захворювань в клініці внутрішніх хвороб; принципи використання даних клініко-
лабораторних досліджень з метою оцінки ефективності та безпечності застосування 
лікарських препаратів. 

уміти:  використовувати результати клініко-лабораторних аналізів під час 
здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів; аналізувати зміни показників клінічного 
аналізу біологічного матеріалу при патологічних процесах; сформулювати особливості 
основних показників клінічного аналізу біологічного матеріалу в залежності від віку 
людини та різних фізіологічних станів; сформулювати принципи мікро- і 
макродосліджень. 

Зміст навчальної дисципліни: 
ВСТУП ДО ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ. КРОВІ,  ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ, ХАРКОТИННЯ. Вступ до лабораторної діагностики. Клінічне 
дослідження системи крові. Клінічне дослідження системи крові. Методи дослідження 
системи виділення. Дослідження харкотиння. 

ВПЛИВ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ. 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ. Клінічне 
дослідження шлункового вмісту. Клінічне дослідження дуоденального вмісту.  Вплив 
лікарських препаратів на показники лабораторних аналізів. Методи дослідження 
шлунково- кишкового тракту. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі годин 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


