
Анотація навчальної дисципліни 
«Лабораторна Діагностика» 

Освітньо-професійна програма «Медицина» 
Спеціальність: 222 Медицина 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 
Метою вивчення навчальної дисципліни 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; розроблення методів дослідження клітинного і хімічного складу біологічних рідин; 

визначення вимог до якості виконання аналітичного дослідження, розроблення оптимальних 

методів і засобів забезпечення цих вимог; установлення діагностичної цінності окремих 

лабораторних тестів і визначення їх раціональних комбінацій, розроблення оптимальних 

способів їх застосування в діагностиці хвороб. 
Міжпредметні зв’язки.  Дисципліна «Лабораторна діагностика»  в структурно-логічній 

схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: медична 

біологія, патоморфологія та патофізіологія, мікробіологія, вірусологія та імунологія, 

пропедевтика внутрішньої медицини, пропедевтика педіатрії, оториноларингологія, урологія, 

офтальмологія, інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, в т.ч. пульмонології, 

фтизіатрії, імунології та алергології, педіатрії, в т.ч. неонатології, хірургії. Вивчення 

дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом таких дисциплін, як внутрішня 

медицина, в т.ч. гастроентерологія, ендокринологія та професійні хвороби, внутрішня 

медицина, в т.ч. кардіологія, ревматологія та нефрологія, педіатрія, педіатрія з дитячими 

інфекційними хворобами, хірургія в т.ч. онкохірургія, хірургія в т.ч. дитяча хірургія, онкологія 

та радіаційна медицина, загальна практика (сімейна медицина), що передбачає інтеграцію з 

цими дисциплінами «по вертикалі» в процесі подальшого навчання та у професійній 

діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної 

області та професійної діяльності; навички опитування та клінічного обстеження пацієнта; здатність 

до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх 

результатів; здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання; здатність 

до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки 

державної, соціальної, економічної та медичної інформації; здатність до оцінювання впливу 

навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан 

здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції;  здатність планувати та проводити скринінгове 

обстеження організму та виявляти ранні предиктори погіршення його стану. 
Програмні результати навчання: використовувати набуті знання про будову та 

функції окремих органів й систем і організму людини в цілому внормі, при розвитку 

патологічних процесів, захворювань в подальшому навчанні та у практичній діяльності 

лікаря; призначати й аналізувати додаткові методи обстеження (лабораторні, 

рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні); оцінювати інформацію з метою 

проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2), використовуючи знання 

про людину, її органи й системи, на підставі результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень (за списком 4); встановлювати провідний клінічний симптом або синдром (за 

списком 1), встановити попередній та клінічний діагноз захворювання (за списком 2) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу, використовуючи найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження 

хворого, висновки диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм; призначати необхідне лікувальне 

харчування при лікуванні захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. У польових умовах на підставі 



попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; володіти інноваційними 

технологіями діагностики і лікування, технікою ендоскопічних, малоінвазивних, 

реконструктивно-пластичних втручань 
Очікувані 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. 
вміти: 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: предмет та задачі курсу клінічної лабораторної 

діагностики. Історія розвитку клінічної лабораторної діагностики. Характеристика матеріалу 

для досліджень. Методи здобуття матеріалу для клініко-лабораторних методів досліджень. 

Вимоги до роботи в клініко-діагностичних лабораторіях. Роль клінічних та лабораторно-
інструментальних методів дослідження хворого як критеріїв ефективності та безпечності 

лікарської терапії. Шляхи можливого впливу ліків на лабораторні показники. Значення 

лабораторної діагностики у практичній діяльності. 
Клінічне дослідження системи крові: загальні відомості про склад крові та 

кровотворення. Основні клінічні показники системи крові. Загальні відомості про еритропоез. 

Фактори, які впливають на еритропоез. Морфологія і функції еритроцитів. Дегенеративні 

зміни еритроцитів. Ретикулоцити. Гемоглобін. Нормальний вміст в крові. Методи кількісного 

визначення гемоглобіну. Олігохромемія, гіперхромемія. Визначення кольорового показника. 

Визначення резистентності еритроцитів. Анемії. Гематологічна характеристика основних 

анемічних синдромів. Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ). Методи визначення ШОЕ. 

Зміни швидкості осідання еритроцитів при різних захворюваннях. Загальні відомості про 

лейкопоез. Фактори, які впливають на лейкопоез. Порушення лейкопоезу: лейкози, лейкопенії, 

лейкоцитоз, агранулоцитоз. Лейкоцитарна формула. Типові зміни лейкоцитарної формули при 

найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів. Гематологічні характеристики 

гемобластозів. Клінічне дослідження кісткового пунктату, його діагностичне значення. 

Морфологія клітин кісткового мозку. Основні фармакологічні групи препаратів, які 

викликають патологічні зміни з боку системи кровотворення, та механізми їх дії. 
Методи дослідження системи виділення: фізіологічні особливості утворення сечі в 

організмі людини. Принципи збору й дослідження Значенні загального клінічного аналізу сечі. 

Загальні властивості сечі. Фізичні властивості сечі: нормальний добовий діурез, частота 

сечовипускання, відносна щільність, колір, прозорість сечі. Методи визначення реакції сечі. 

Методи визначення в сечі білку, цукру, кетонових тіл, білірубіну ти уробіліну. Дослідження 

сечі за методом Зимницького, його значення. Мікроскопічне дослідження сечового осаду. 

Методи кількісного визначення формених елементів в осаді сечі (Нечіпоренка, Каковського-
Аддіса, Амбюрже). Особливості основних показників клінічного аналізу сечі в залежності від 

віку людини та різних фізіологічних станів (вагітність, переохолодження, надмірне фізичне та 

психічне навантаження). Клініко-діагностичне значення змін сечового осаду при різних 

захворюваннях. Значення загального клінічного аналізу сечі як критерію ефективності та 

безпечності лікарської терапії. Основні фармакологічні групи препаратів, які викликають 

патологічні зміни з боку системи сечовиділення, та механізми їх дії. 



Дослідження харкотиння: фізіологія утворення харкотиння. Склад і види харкотиння. 

Правила збору і загальні властивості харкотиння. Діагностичне значення харкотиння в 

пульмонології. Макро- і мікроскопічне вивчення харкотиння. Виготовлення препаратів для 

мікроскопічного дослідження. Харкотиння при різних захворюваннях: бронхіти, бронхіальна 

астма, запалення легенів, туберкульоз легенів, рак легенів. Зміни клінічного аналізу 

харкотиння під впливом лікарських препаратів, їх значення для оцінки ефективності 

фармакотерапії. 
Клінічне дослідження шлункового вмісту: загальні відомості про структуру та 

функції шлунково-кишкового тракту. Техніка здобуття шлункового вмісту для проведення 

клінічного аналізу. Методи функціонального дослідження шлунку: зондові та без зондові 

методи. 
Клінічне дослідження дуоденального вмісту: загальної відомості про дуоденальний 

вміст. Техніка здобуття дуоденального вмісту. Дослідження дуодентального вмісту. Хімічне 

дослідження жовчі. Мікроскопічне дослідження дуодентального вмісту. Вплив лікарських 

препаратів на результати клінічного дослідження шлункового та дуодентального вмісту. 
Вплив лікарських препаратів на показники лабораторних аналізів: лікарська 

засоби (ЛЗ) та патологія крові. Основні механізми лікарської індукованої анемії. ЛЗ, що 

використовуються для стимуляції еритропоезу. Призначення препаратів заліза. Призначення 

вітаміну В12 і фолієвої кислоти. ЛЗ, які найчастіше викликають пригнічення лейкопоезу. 

Засоби, що рекомендуються для стимуляції лейкопоезу. Засоби, які найчастіше пригнічують 

функції тромбоцитів. Антикоагулянти, антиагреганти, фібринолітики. Гемостатичні 

препарати. Побічні гематологічні ефекти різних груп лікарських засобів. Лікарські засоби та 

патологія сечовидільної системи. Основні механізми нефротоксичності лікарських засобів. 

Нефротоксичність окремих лікарських засобів. Принципи попередження нефротоксичності 

лікарських засобів. Лікарські засоби, які викликають ураження дихальної системи. 

Протикашльові засоби. Муколітики, експекторанти (відхаркуюючі). 
Лікарські засоби, здатні викликати діарею. Протидіарейні засоби. Протигельмінтні препарати. 

Методи дослідження шлунково-кишкового тракту. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 

годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 


