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(позначення стандарту)

Додаток Б
Система змістовних модулів
Зміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння

Спираючись на перелік типового обладнання,
інструкції МОЗ України та інші нормативні
документи, маючи штатний розпис, повинен
уміти укомплектувати профільну лабораторію
відповідними реактивами, обладнанням до
стадії готовності проведення досліджень,
дотримуючись правил техніки безпеки

1.СВ.С.01.ПП.О.01

Використовуючи прийоми менеджменту,
спираючись на нормативні документи МОЗ
України, вміти проводити розрахунки та
складати план роботи персоналу лабораторії

1.СВ.С.02.ПР.Р.02

Дотримуючись нормативних документів,
правил техніки безпеки, протипожежної
безпеки, виробничої санітарії,
протиепідемічного режиму, використовуючи
відповідні засоби колективного та
індивідуального захисту, створювати безпечні
умови праці для працівників лабораторії і
пацієнтів

1.СВ.С.03.ПР.О.03

Обладнати робоче місце для проведення
досліджень та їх виконання, використовуючи
відповідні інструкції, методики, обладнання,
дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму в
умовах лікувально-профілактичної установи,
домашніх, СЕС, виїзної лабораторії

1.ПФ.С.04.ПР.О.04

Назва змістовного модуля
Документація лабораторії:
— НТД;
— журнал інструктажу з охорони праці для працівників і студентів;
— журнал технічного контролю (для апаратури);
— інструкції з техніки безпеки;
— бланки і реєстраційні журнали для різних лабораторних досліджень
тощо.
Функціональні обов’язки лаборанта-бакалавра.
Обладнання лабораторій відповідно до їх профілю.
Види і структура нормативних документів в системі охорони здоров’я.
Заповнення та ведення медичної документації, робота з нормативнотехнічними документами
Планування роботи персоналу лабораторії.
Завдання планування.
Етапи планування.
Порядок складання і затвердження планів.
Основні розділи планування
Техніка безпеки, охорона праці в профільних лабораторіях.
Дотримання правил техніки безпеки та охорони праці при роботі з:
— нагрівальними і медичними приладами;
— отруйними речовинами,
— кислотами і лугами,
— при митті, дезінфекції, стерилізації посуду тощо.
Протиепідемічний режим в лабораторіях.
Правила протипожежної безпеки.
Надання першої медичної допомоги
Організація робочого місця для виконання лабораторних досліджень в:
— лікувально-профілактичній установі;
— СЕС;
— домашніх умовах;
— виїзній лабораторії відповідно до методик;
— дотримання правил техніки безпеки, охорони праці та
протиепідемічного режиму

Шифр змістовного
модуля
1.СВ.С.01.ПП.О.01.01
1.СВ.С.01.ПП.О.01.02
1.СВ.С.01.ПП.О.01.03
1.СВ.С.01.ПП.О.01.04
1.СВ.С.01.ПП.О.01.05
1.СВ.С.01.ПП.О.01.06
1.СВ.С.01.ПП.О.01.07
1.СВ.С.01.ПП.О.01.08
1.СВ.С.01.ПП.О.01.09
1.СВ.С.02.ПР.Р.02.01
1.СВ.С.02.ПР.Р.02.02
1.СВ.С.02.ПР.Р.02.03
1.СВ.С.02.ПР.Р.02.04
1.СВ.С.02.ПР.Р.02.05
1.СВ.С.03.ПР.О.03.01
1.СВ.С.03.ПР.О.03.02
1.СВ.С.03.ПР.О.03.03
1.СВ.С.03.ПР.О.03.04
1.СВ.С.03.ПР.О.03.05
1.СВ.С.03.ПР.О.03.06
1.СВ.С.03.ПР.О.03.07
1.СВ.С.03.ПР.О.03.08
1.ПФ.С.04.ПР.О.04.01
1.ПФ.С.04.ПР.О.04.02
1.ПФ.С.04.ПР.О.04.03
1.ПФ.С.04.ПР.О.04.04
1.ПФ.С.04.ПР.О.04.05
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Організовувати процес роботи в
лабораторіях шляхом групування
однотипних досліджень відповідно до
методик
На основі обліку даних, використовуючи
відповідні методики та комп’ютерну
техніку, проводити кількісні розрахунки для
оцінки аналізу, об’єму і якості роботи
лабораторії та вести обліково-звітну
документацію

1.ПФ.C.05.ПР.О.05

Ефективність роботи лабораторії за рахунок наукової організації праці.
Групування однотипних досліджень

1.ПФ.C.05.ПР.О.05.01
1.ПФ.C.05.ПР.О.05.02

1.ПФ.C.06.ПР.О.06

На основі досліджень ринку медичних
послуг методами маркетингу робити
висновки і пропозиції щодо діяльності
лабораторії із надання медичних послуг

1.ПФ.Д.07.ПР.О.07

1.ПФ.C.06.ПР.О.06.01
1.ПФ.C.06.ПР.О.06.02
1.ПФ.C.06.ПР.О.06.03
1.ПФ.C.06.ПР.О.06.04
1.ПФ.C.06.ПР.О.06.05
1.ПФ.C.06.ПР.О.06.06
1.ПФ.C.06.ПР.О.06.07
1.ПФ.Д.07.ПР.О.07.01
1.ПФ.Д.07.ПР.О.07.02
1.ПФ.Д.07.ПР.О.07.03

Для отримання систематизованої інформації
проводити обробку і узагальнення
інформаційного потоку методом
нагромадження та відбору, використовуючи
бібліотеку, МБА, INTERNET, сучасні
комп’ютерні технології

1.ПФ.C.08.ПР.О.08

Економіка охорони здоров’я.
Економічна оцінка діючої системи медичної допомоги.
Ринковий механізм фінансування системи медичної допомоги.
Ціноутворення в системі медичної допомоги.
Основні показники роботи лабораторії.
Методика розрахунку показників об’єму і якості роботи лабораторії.
Аналіз отриманої інформації
Методи дослідження ринку медичних послуг.
Методи управління маркетингом.
Менеджмент і маркетинг медичних послуг.
Маркетингове дослідження діяльності лабораторії та формування
маркетингових заходів
Роль науки в медицині.
Структура наукової медичної бібліотеки.
Правила користування МБА.
Знайомство з фондами науково-методичної літератури та патентної
інформації, базою даних комп’ютерних технологій, INTERNET.
Робота з фондами, періодичними виданнями, плануванням науководослідницької роботи.
Робота з картотекою періодичних видань.
Робота з каталогами: алфавітним, предметним, систематичним.
Організація дослідницької та експериментальної роботи.
Обробка отриманих результатів із застосування статистичних методик
Організація контролю якості роботи лабораторії.
Проведення внутрішньо-та міжлабораторного контролю якості
лабораторних досліджень.
Причини та умови виникнення преаналітичних та аналітичних похибок при
проведенні лабораторних досліджень
Вдосконалення фахового рівня молодшого спеціаліста.
Проведення семінарів, лекцій, конференцій в умовах лікувальнопрофілактичної установи.
Основні категорії навчання. Принципи, функції та методи навчання.
Основи психології та педагогіки.
Дидактика.

Використовуючи обладнання, відповідне до
методик дослідження, забезпечити
організацію та проведення внутрішньо- та
міжлабораторного контролю якості
діяльності лабораторії
Для підвищення та вдосконалення фахового
рівня молодшого спеціаліста проводити
навчання у вигляді семінарів, лекцій,
конференцій в умовах лікувальнопрофілактичної установи з застосуванням
дидактичних і технічних засобів

1.ПФ.C.09.ПР.О.09

2.СВ.С.01.ПР.О.01

1.ПФ.Д.07.ПР.О.07.04
1.ПФ.C.08.ПР.О.08.01
1.ПФ.C.08.ПР.О.08.02
1.ПФ.C.08.ПР.О.08.03
1.ПФ.C.08.ПР.О.08.04
1.ПФ.C.08.ПР.О.08.05
1.ПФ.C.08.ПР.О.08.06
1.ПФ.C.08.ПР.О.08.07
1.ПФ.C.08.ПР.О.08.08
1.ПФ.C.08.ПР.О.08.09
1.ПФ.C.09.ПР.О.09.01
1.ПФ.C.09.ПР.О.09.02
1.ПФ.C.09.ПР.О.09.03
2.СВ.С.01.ПР.О.01.01
2.СВ.С.01.ПР.О.01.02
2.СВ.С.01.ПР.О.01.03
2.СВ.С.01.ПР.О.01.04
2.СВ.С.01.ПР.О.01.05
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Використовуючи принципи медичної етики
та деонтології, правила міжособового
спілкування, наукової організації праці,
повинен вирішувати питання забезпечення
здорового мікроклімату в колективі та у
спілкуванні з пацієнтами і приймати
управлінські рішення при виникненні
конфліктів
Виявивши ознаки критичного стану
пацієнта, доримуючись прави техніки
безпеки, використовуючи підручні
лікувальні засоби, медичний інструментарій
та апаратуру, повинен надавати невідкладну
допомогу в залежності від специфіки
патології для стабілізації його стану

2.СВ.С.02.ПР.О.02

2.ПФ.Д.03.ПР.О.03

Педагогічна майстерність і міжособове спілкування.
Сучасні педагогічні технології
Основні принципи медичної етики та деонтології.
Етичні особливості поведінки співробітників лабораторій.
Основні етичні норми при проведенні лабораторних досліджень.
Міжособистісні взаємини у колективі.
Конфлікт. Конфліктні ситуації.
Поведінка при розв’язанні конфлікту.
Свобода совісті і релігійності в демократичній Україні

2.СВ.С.01.ПР.О.01.06
2.СВ.С.01.ПР.О.01.07
2.СВ.С.02.ПР.О.02.01
2.СВ.С.02.ПР.О.02.02
2.СВ.С.02.ПР.О.02.03
2.СВ.С.02.ПР.О.02.04
2.СВ.С.02.ПР.О.02.05
2.СВ.С.02.ПР.О.02.06
2.СВ.С.02.ПР.О.02.07

Стабілізація стану пацієнта.
Адекватна оцінка ситуації, надання невідкладної допомоги при нещасних
випадках.
Шок, класифікація, ознаки, наслідки.
Уражаюча дія сучасної зброї.
Травматичний шок.
Анафілактичний шок.
Надання першої допомоги потерпілому при пораненні і ушкодженні.
Основи захисту від ядерної зброї.
Реанімація, її принципи та методи.
Засоби, що впливають на центральну нервову систему.
Алергія.
Гострі алергійні захворювання.
Засоби, що впливають на процеси запалення та алергії.
Кровообіг.
Патологія серцево-судинної системи.
Засоби, що впливають на серцево-судинну систему.
Реанімація та інтенсивна терапія при гострій серцево-судинній
недостатності.
Мінеральний обмін і його порушення.
Анемії.
Хвороби центральної нервової системи.
Невідкладна допомога.
Патологія органів дихання.
Засоби, що впливають на функції органів дихання.
Невідкладна допомога.
Концентровані кислоти, луги.
Опіки та відмороження.
Невідкладна допомога.

2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.02
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.03
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.04
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.05
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.06
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.07
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.08
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.09
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.10
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.11
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.12
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.13
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.14
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.15
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.16
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.17
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.18
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.19
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.20
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.21
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.22
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.23
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.24
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.25
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.26
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.27
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Керуючись нормативними документами,
правилами техніки безпеки, виробничої
санітарії та протиепідемічного режиму,
контролювати в умовах лабораторій
дотримання персоналом безпечних умов
праці
На підставі відповідних інструктивних
матеріалів і методик в умовах лабораторій
контролювати правильність забору,
доставки та підготовки біологічного
матеріалу, проб для дослідження
Контролювати правильність виготовлення
та зберігання реактивів, живильних
середовищ, розчинів відповідно до методик
в умовах лабораторій із дотриманням
правил техніки безпеки, охорони праці
Керуючись відповідними інструктивними
матеріалами та методиками, контролювати
правильність оброблення лабораторного
посуду та знезараження відпрацьованого
біологічного матеріалу в умовах
лабораторій
Контролювати точність і якість проведення
лаборантами досліджень відповідно до
методик в умовах лікувальнопрофілактичної установи, домашніх, СЕС,

Отруєння газами, хімічними випаровуваннями, гемолітичними отрутами.
Невідкладна допомога.
Ураження електрострумом.
Електротравми.
Надання невідкладної допомоги потерпілому.
Реанімація.
Десмургія.
Кровотечі.
Реанімація та інтенсивна терапія.
Травми.
Надання першої медичної допомоги при різних ушкодженнях
Правила техніки безпеки.
Охорона праці та безпека життєдіяльності.
Протиепідемічний режим в лабораторіях.
Контроль за дотриманням безпечних умов праці в лабораторіях

2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.28
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.29
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.30
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.31
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.32
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.33
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.34
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.35
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.36
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.37
2.ПФ.Д.03.ПР.О.03.38
3.СВ.С.01.ПР.О.01.01
3.СВ.С.01.ПР.О.01.02
3.СВ.С.01.ПР.О.01.03
3.СВ.С.01.ПР.О.01.04

3.ПФ.С.02. ПР.О.02

Контроль за організацією робочого місця для проведення досліджень.
Контроль за обробленням лабораторного посуду.
Взяття біоматеріалу для дослідження, його транспортування і зберігання.
Підготовка пацієнта для різних лабораторних досліджень

3.ПФ.С.02. ПР.О.02.01
3.ПФ.С.02. ПР.О.02.02
3.ПФ.С.02. ПР.О.02.03
3.ПФ.С.02. ПР.О.02.04

3.СВ.С.03.ПР.О.03

Реактиви, очистка, зберігання і користування ними.
Поживні середовища.
Розчини. Правила виготовлення розчинів, поживних середовищ.
Контроль за якістю і точністю виготовлення розчинів: різної концентрації,
буферних, водних, водно-спиртових, індикаторів тощо.
Дотримання правила техніки безпеки при роботі з реактивами
Дезінфекція. Дезінфікуючі засоби.
Миття посуду.
Стерилізація.
Накази МОЗ України, інструктивні листи

3.СВ.С.03.ПР.О.03.01
3.СВ.С.03.ПР.О.03.02
3.СВ.С.03.ПР.О.03.03

Контроль за точністю і якістю проведення досліджень.
Своєчасне виявлення помилок під час виконання досліджень

3.СВ.С.05.ПР.О.05.01
3.СВ.С.05.ПР.О.05.02

3.СВ.С.01.ПР.О.01

3.СВ.С.04.ПР.О.04

3.СВ.С.05.ПР.О.05

3.СВ.С.03.ПР.О.03.04
3.СВ.С.03.ПР.О.03.05
3.СВ.С.04.ПР.О.04.01
3.СВ.С.04.ПР.О.04.02
3.СВ.С.04.ПР.О.04.03
3.СВ.С.04.ПР.О.04.04
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виїзної лабораторії та ін.
Контролювати перелік необхідних
лабораторних досліджень відповідно до
кожної патології для забезпечення
ефективності діагностики, лікування та
прогнозування захворювань, в разі потреби
погоджувати цей перелік з лікуючим
лікарем
Для отримання достовірних показників
досліджень в умовах лабораторій,
дотримуючись правил техніки безпеки та
охорони праці, відповідно до методик та
інструкцій, працювати з лабораторним
посудом, реактивами, приладами,
апаратурою тощо, будувати калібрувальний
графік і таблицю шляхом зняття показників

Користуючись відповідним до методик
обладнанням, дотримуючись правил техніки
безпеки та охорони праці, в умовах

3.СВ.С.06.ПР.О.06

Основи комплексного підходу до лабораторного обстеження.
Підбір необхідних досліджень для кожної патології

4.ПФ.С.01.ПР.О.01

Лабораторний посуд загального і спеціального призначення та правила
користування ними.
Фарфоровий посуд і правила користування ним.
Металеве обладнання.
Лабораторний інструментарій і допоміжне приладдя.
Види хімічних реактивів,їх зберігання, правила користування.
Маркування хімічних реактивів.
Методи очистки реактивів.
Техніка роботи з різними видами піпеток.
Визначення ціни поділки.
Техніка роботи з бюретками та мікробюретками.
Виготовлення етикеток різними способами.
Види фільтрів, їх приготування та застосування. Фільтрування.
Центрифуги. Центрифугування.
Будова, призначення та правила роботи з різними нагрівальними
приладами:
— газонагрівальними;
— електронагрівальними;
— на рідкому паливі.
Ваги. Будова техно-хімічних ваг, техніка зважування.
Будова торсійних і пробірочних ваг, техніка зважування.
Будова лабораторних рівноплечних ваг і техніка зважування.
Будова аналітичних ваг, техніка зважування.
Будова та принцип роботи рН-метра.
Медичні вимірювальні прилади, їх будова, принцип дії: (спектрофотометр,
полум’яневий фотометр, КФК-2, КФК-3, гемоаналізатори тощо).
Правила техніки безпеки, охорони праці при роботі в лабораторіях.
Методика побудови калібрувального графіка та таблиць
Поняття про розчини, їх характеристика, методи приготування та
зберігання.
Класифікація розчинів.

4.ПФ.С.02.ПП.О.02

3.СВ.С.06.ПР.О.06.01
3.СВ.С.06.ПР.О.06.02

4.ПФ.С.01.ПР.О.01.01
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.02
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.03
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.04
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.05
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.06
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.07
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.08
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.09
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.10
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.11
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.12
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.13
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.14
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.15
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.16
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.17
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.18
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.19
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.20
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.21
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.22
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.23
4.ПФ.С.01.ПР.О.01.24
4.ПФ.С.02.ПП.О.02.01
4.ПФ.С.02.ПП.О.02.02
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лабораторій виготовляти розчини заданої
концентрації

Способи вираження складу розчину ( масова частка розчиненої речовини,
молярна концентрація, молярна концентрація еквіваленту та титр).
Розрахунки та техніка виготовлення приблизних розчинів солей, кислот і
лугів.
Розрахунки та техніка виготовлення точних розчинів різними методами з
дотриманням правил техніки безпеки.
Методи виготовлення буферних розчинів

4.ПФ.С.02.ПП.О.02.03
4.ПФ.С.02.ПП.О.02.04
4.ПФ.С.02.ПП.О.02.05
4.ПФ.С.02.ПП.О.02.06

Дотримуючись правил техніки безпеки та
охорони праці, використовуючи в умовах
лабораторій відповідне до методик
обладнання та реактиви, титрувати розчини,
досліджуваний матеріал, проби
Керуючись відповідними інструктивними
матеріалами і методиками, в умовах
лабораторій дезінфікувати та стерилізувати
лабораторний посуд, інструментарій тощо

4.ПФ.С.03.ПП.О.03

Виготовлення водних, спиртових розчинів, індикаторів.
Техніка титрування та проведення розрахунків.
Визначення титру

4.ПФ.С.03.ПП.О.03.01
4.ПФ.С.03.ПП.О.03.02
4.ПФ.С.03.ПП.О.03.03

4.ПФ.С.04.ПП.О.04

Використовуючи лабораторне обладнання
відповідно до методик, дотримуючись
правил техніки безпеки та охорони праці,
протиепідемічного режиму, в умовах
лабораторій різного профілю готувати
матеріал для досліджень, виготовляти
нативні, забарвлені препарати та їх
мікроскопувати
Відповідно до методики виконання якісних
реакцій, використовуючи необхідні
реактиви, лабораторне обладнання та
дотримуючись правил техніки безпеки,
проводити якісне визначення катіонів за
кислотно-лужною класифікацією (кожної
аналітичної групи зокрема)

4.ПФ.С.05.ПП.О.05

Догляд за лабораторним посудом.
Дезінфекція лабораторного посуду.
Способи миття посуду.
Фізичні методи очищення посуду.
Хімічні методи очищення посуду.
Змішане миття.
Правила техніки безпеки при митті посуду.
Сушіння посуду, підготовка його до стерилізації.
Виготовлення ватно-марлевих корків і тампонів.
Дезінфекція. Стерилізація. Способи стерилізації
Мікроскоп. Будова та правила користування.
Правила виготовлення нативних препаратів.
Правила виготовлення забарвлених препаратів.
Техніка мікроскопування нативних препаратів.
Техніка мікроскопування забарвлених препаратів

4.ПФ.С.04.ПП.О.04.01
4.ПФ.С.04.ПП.О.04.02
4.ПФ.С.04.ПП.О.04.03
4.ПФ.С.04.ПП.О.04.04
4.ПФ.С.04.ПП.О.04.05
4.ПФ.С.04.ПП.О.04.06
4.ПФ.С.04.ПП.О.04.07
4.ПФ.С.04.ПП.О.04.08
4.ПФ.С.04.ПП.О.04.09
4.ПФ.С.04.ПП.О.04.10
4.ПФ.С.05.ПП.О.05.01
4.ПФ.С.05.ПП.О.05.02
4.ПФ.С.05.ПП.О.05.03
4.ПФ.С.05.ПП.О.05.04
4.ПФ.С.05.ПП.О.05.05

Завдання і методи якісного аналізу.
Хімічна рівновага.
Добуток розчинності.
Електролітична дисоціація.
Окисно-відновні реакції.
Комплексні сполуки.
Гідроліз солей.

5.ПФ.С.01.ПР.О.01.01
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.02
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.03
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.04
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.05
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.06
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.07

5.ПФ.С.01.ПР.О.01
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Поняття про біогенні елементи.
Гетерогенні процеси та рівноваги.
Органічні реактиви в аналітичній хімії.
Розчини електролітів.
Електрохімічні процеси та їх медико-біологічне значення.
Швидкість хімічної реакції та її залежність від різних факторів.
Каталіз.
Техніка безпеки під час роботи в лабораторії аналітичної хімії.
Якісні реакції катіонів.
Систематичний хід аналізу суміші катіонів:
— першої аналітичної групи;
— другої аналітичної групи;
— третьої аналітичної групи;
— четвертої аналітичної групи;
— п’ятої аналітичної групи;
— шостої аналітичної групи
Керуючись відповідною методикою, схемою
аналізу, використовуючи необхідні
реактиви, лабораторне обладнання та
дотримуючись правил техніки безпеки,
проводити якісне визначення катіонів із
суміші катіонів кількох аналітичних груп

5.ПФ.С.02.ПР.О.02

Керуючись відповідною методикою,
використовуючи необхідні реактиви,
лабораторне обладнання та дотримуючись
правил техніки безпеки, проводити якісне
визначення аніонів із суміші аніонів усіх
аналітичних груп
Використовуючи необхідні реактиви,
лабораторне обладнання та дотримуючись
правил техніки безпеки, згідно з методикою
встановити склад індивідуальної речовини

5.ПФ.С.03.ПР.О.03

5.ПФ.С.04.ПР.О.04

Систематичний хід аналізу суміші катіонів:
— першої і другої аналітичних груп;
— першої — третьої аналітичних груп;
— четвертої — шостої аналітичних груп.
Електролітична дисоціація.
Окисно-відновні реакції.
Комплексні сполуки.
Гідроліз солей.
Поняття про біогенні елементи.
Гетерогенні процеси та рівноваги.
Розчини електролітів. Електрохімічні процеси та їх медико-біологічне
значення
Якісні реакції аніонів.
Дробний хід аналізу суміші аніонів.
Систематичний хід аналізу суміші аніонів.
Окисно-відновні реакції.
Комплексні сполуки.
Техніка безпеки, охорона праці під час роботи в лабораторії
Визначення складу однорідної хімічної речовини.
Електролітична дисоціація.
Окисно-відновні реакції.
Комплексні сполуки.

5.ПФ.С.01.ПР.О.01.08
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.09
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.10
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.11
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.12
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.13
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.14
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.15
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.16
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.17
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.18
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.19
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.20
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.21
5.ПФ.С.01.ПР.О.01.22
5.ПФ.С.02.ПР.О.02.01
5.ПФ.С.02.ПР.О.02.02
5.ПФ.С.02.ПР.О.02.03
5.ПФ.С.02.ПР.О.02.04
5.ПФ.С.02.ПР.О.02.05
5.ПФ.С.02.ПР.О.02.06
5.ПФ.С.02.ПР.О.02.07
5.ПФ.С.02.ПР.О.02.08
5.ПФ.С.02.ПР.О.02.09
5.ПФ.С.02.ПР.О.02.10
5.ПФ.С.03.ПР.О.03.01
5.ПФ.С.03.ПР.О.03.02
5.ПФ.С.03.ПР.О.03.03
5.ПФ.С.03.ПР.О.03.04
5.ПФ.С.03.ПР.О.03.05
5.ПФ.С.03.ПР.О.03.06
5.ПФ.С.04.ПР.О.04.01
5.ПФ.С.04.ПР.О.04.02
5.ПФ.С.04.ПР.О.04.03
5.ПФ.С.04.ПР.О.04.04
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Відповідно до методик гравіметричного
аналізу, використовуючи необхідні
реактиви, лабораторне обладнання та
дотримуючись правил техніки безпеки,
проводити кількісне визначення елементу
(речовини) методом осадження (відгонки) у
досліджуваній пробі
Керуючись відповідними методиками
титриметричного аналізу із застосуванням
різних способів титрування,
використовуючи необхідні реактиви,
лабораторне обладнання та дотримуючись
правил техніки безпеки, проводити кількісне
визначення речовини (елементу) у
досліджуваній пробі

5.ПФ.С.05.ПР.О.05

Керуючись відповідними методиками,
використовуючи необхідні реактиви,
лабораторне обладнання та дотримуючись
правил техніки безпеки, проводити кількісне
визначення елементу (речовини) у
досліджуваній пробі
Керуючись відповідними методиками,
використовуючи необхідні реактиви, рНметр (різних типів), йонометр,
дотримуючись правил техніки безпеки,
проводити визначення концентрації йонів
Гідрогену (рН) у досліджуваній пробі та

5.ПФ.С.07.ПР.О.07

5.ПФ.С.06.ПР.О.06

5.ПФ.С.08.ПР.О.08

Гідроліз солей.
Поняття про біогенні елементи.
Гетерогенні процеси та рівноваги.
Органічні реактиви в аналітичній хімії.
Розчини електролітів. Електрохімічні процеси та їх медико-біологічне
значення.
Техніка безпеки під час роботи в лабораторії аналітичної хімії.
Систематичний хід аналізу катіонів однорідної хімічної речовини.
Дробний хід аналізу аніонів однорідної хімічної речовини
Суть гравіметричного аналізу.
Добуток розчинності. Умови утворення та розчинення осадів.
Будова та правила зважування на технохімічних та аналітичних терезах.
Визначення вмісту барію в кристалічному барій хлориді.
Визначення кристалізаційної води в кристалічному барій хлориді

5.ПФ.С.04.ПР.О.04.05
5.ПФ.С.04.ПР.О.04.06
5.ПФ.С.04.ПР.О.04.07
5.ПФ.С.04.ПР.О.04.08

Суть титриметричного аналізу.
Техніка титрування.
Індикатори.
Визначення кількості кислот, основ, солей кислотно-основним методом.
Визначення вмісту хлоридів, бромідів, йонів Аргентуму методом Мора.
Добуток розчинності.
Визначення вмісту Кальцію і Магнію в розчині комплексонометричним
титруванням.
Комплексні сполуки.
Визначення вмісту відновників методом перманганатометрії.
Визначення вмісту відновників та окисників методом йодометрії
Фотометричні визначення.
Фотометричне визначення аміаку або Купруму(ІІ).
Нефелометричне визначення сульфатів або хлоридів.
Фотоелектроколориметричне визначення Купруму (II), глюкози або білка в
сечі

5.ПФ.С.06.ПР.О.06.01
5.ПФ.С.06.ПР.О.06.02
5.ПФ.С.06.ПР.О.06.03
5.ПФ.С.06.ПР.О.06.04
5.ПФ.С.06.ПР.О.06.05
5.ПФ.С.06.ПР.О.06.06

Потенціометричні методи дослідження.
Електрохімічні процеси та їх медико-біологічне значення.
Водневий показник.
Гідроліз солей.
Визначення рН.
Визначення концентрації кислот та основ.

5.ПФ.С.08.ПР.О.08.01
5.ПФ.С.08.ПР.О.08.02
5.ПФ.С.08.ПР.О.08.03
5.ПФ.С.08.ПР.О.08.04
5.ПФ.С.08.ПР.О.08.05
5.ПФ.С.08.ПР.О.08.06

5.ПФ.С.04.ПР.О.04.09
5.ПФ.С.04.ПР.О.04.10
5.ПФ.С.04.ПР.О.04.11
5.ПФ.С.04.ПР.О.04.12
5.ПФ.С.05.ПР.О.05.01
5.ПФ.С.05.ПР.О.05.02
5.ПФ.С.05.ПР.О.05.03
5.ПФ.С.05.ПР.О.05.04
5.ПФ.С.05.ПР.О.05.05

5.ПФ.С.06.ПР.О.06.07
5.ПФ.С.06.ПР.О.06.08
5.ПФ.С.06.ПР.О.06.09
5.ПФ.С.06.ПР.О.06.10
5.ПФ.С.07.ПР.О.07.01
5.ПФ.С.07.ПР.О.07.02
5.ПФ.С.07.ПР.О.07.03
5.ПФ.С.07.ПР.О.07.04
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

потенціометричне титрування з метою
визначення концентрації розчинів
електролітів
Використовуючи відповідне до методик
обладнання, в гістологічній лабораторії
виготовляти прості і складні фіксатори,
спирти різної концентрації, барвники,
дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці

5.ПФ.С.09.ПР.О.09

Будова і техніка роботи з йономером

5.ПФ.С.08.ПР.О.08.07

Структурні компоненти клітини.
Тканини. Класифікація.
Електричні властивості біологічної тканини.
Порожнисті та паренхіматозні органи.
Структура медичних термінів.
Правила техніки безпеки, охорони праці в гістологічній та гістохімічній
лабораторії.
Дезінфекція. Протимікробні засоби.
Стерилізація.
Підготовка тканин для мікроскопічного дослідження.
Допоміжне приладдя.
Етапи виготовлення гістологічних препаратів.
Ваги.
Правила зважування.
Фіксація, прості та складні фіксатори.
Виготовлення гістологічної батареї.
Заливання в целоїдин.
Заливання в парафін.
Медичні прилади.
Мікротом і його будова.
Заморожувальний мікротом.
Методи приготування зрізів.
Розчини.
Розрахунки і приготування розчинів:
— гематоксиліну Еріха;
— Майера;
— Гейденгайна;
— Вейгерта;
— пікрофуксину;
— Ван-Гізона;
— Маллорі;
— Більшовського—Гросс у модифікації Лаврентьева.
Загальні методи забарвлення зрізів.
Спеціальні методи забарвлення зрізів

5.ПФ.С.09.ПР.О.09.01
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.02
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.03
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.04
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.05
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.06
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.07
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.08
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.09
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.10
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.11
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.12
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.13
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.14
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.15
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.16
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.17
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.18
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.19
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.20
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.21
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.22
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.23
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.24
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.25
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.26
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.27
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.28
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.29
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.30
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.31
5.ПФ.С.09.ПР.О.09.32
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

В умовах гістологічної лабораторії,
використовуючи необхідне обладнання
відповідно до методик, проводити фіксацію,
промивання, зневоднення досліджуваного
матеріалу

Використовуючи відповідно до методик
обладнання, в гістологічній та гістохімічній
лабораторіях, дотримуючись правил техніки
безпеки, охорони праці, виготовляти
парафінові та заморожені зрізи з біопсійного
та операційного матеріалу

5.ПФ.С.10.ПП.О.10

5.ПФ.С.11.ПР.О.11

Структурні компоненти клітини.
Тканини. Класифікація.
Електричні властивості біологічної тканини.
Порожнисті та паренхіматозні органи.
Структура медичних термінів.
Правила техніки безпеки, охорони праці в гістологічній та гістохімічній
лабораторії.
Дезінфекція. Протимікробні засоби.
Стерилізація.
Підготовка тканин для мікроскопічного дослідження.
Допоміжне приладдя.
Етапи виготовлення гістологічних препаратів.
Апарат для гістологічного оброблення тканин.
Ваги.
Правила зважування.
Фіксація, прості та складні фіксатори.
Виготовлення гістологічної батареї.
Заливання в целоїдин.
Заливання в парафін.
Медичні прилади.
Мікротом і його будова.
Заморожувальний мікротом.
Методи приготування зрізів.
Розчини
Структурні компоненти клітини.
Тканини. Класифікація.
Електричні властивості біологічної тканини.
Порожнисті та паренхіматозні органи.
Структура медичних термінів.
Правила техніки безпеки, охорони праці в гістологічній та гістохімічній
лабораторії.
Дезінфекція. Протимікробні засоби.
Стерилізація.
Підготовка тканин для мікроскопічного дослідження.
Допоміжне приладдя.
Етапи виготовлення гістологічних препаратів.
Апарат для гістологічного оброблення тканин.
Ваги.

5.ПФ.С.10.ПП.О.10.01
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.02
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.03
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.04
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.05
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.06
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.07
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.08
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.09
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.10
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.11
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.12
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.13
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.14
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.15
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.16
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.17
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.18
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.19
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.20
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.21
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.22
5.ПФ.С.10.ПП.О.10.23
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.01
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.02
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.03
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.04
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.05
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.06
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.07
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.08
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.09
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.10
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.11
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.12
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.13
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

В умовах гістологічної та гістохімічної
лабораторії, використовуючи загальні та
спеціальні методи фарбування,
забарвлювати гістологічні зрізи та
наклеювати їх на предметне скло

5.ПФ.С.12.ПР.О.12

Правила зважування.
Фіксація, прості та складні фіксатори.
Виготовлення гістологічної батареї.
Медичні прилади.
Апарат для гістологічного оброблення тканин.
Парафінові зрізи.
Заморожені зрізи.
Біопсійний матеріал.
Операційний матеріал.
Мікротом і його будова.
Мікротомні ножі.
Заморожувальний мікротом.
Методи приготування зрізів.
Мікроскоп.
Розчини
Тканини. Класифікація.
Електричні властивості біологічної тканини.
Структура медичних термінів.
Правила техніки безпеки, охорони праці в гістологічній та гістохімічній
лабораторії.
Дезінфекція. Протимікробні засоби.
Стерилізація.
Підготовка тканин для мікроскопічного дослідження.
Допоміжне приладдя.
Етапи виготовлення гістологічних препаратів.
Апарат для гістологічного оброблення тканин.
Фіксація, прості та складні фіксатори.
Виготовлення гістологічної батареї.
Медичні прилади.
Апарат для гістологічної обробки тканин.
Парафінові зрізи.
Заморожені зрізи.
Біопсійний матеріал.
Операційний матеріал.
Мікротом і його будова.
Мікротомні ножі.
Заморожувальний мікротом.
Методи приготування зрізів.
Мікроскоп.
Розчини.

5.ПФ.С.11.ПР.О.11.15
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.16
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.17
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.18
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.19
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.20
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.21
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.22
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.23
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.24
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.25
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.26
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.27
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.28
5.ПФ.С.11.ПР.О.11.29
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.01
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.02
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.03
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.04
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.05
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.06
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.07
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.08
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.09
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.10
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.11
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.12
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.13
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.14
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.15
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.16
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.17
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.18
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.19
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.20
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.21
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.22
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.23
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.24

23

ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи мікроскопічний метод
дослідження, в умовах гістологічної
лабораторії віддиференціювати структури
тканин і органів .Результат дослідження
записати в бланк і реєстраційний журнал

5.ПФ.С.13.ПР.О.13

Розрахунки і приготування розчинів:
— гематоксиліну Еріха;
— Майера;
— Гейденгайна;
— Вейгерта;
— пікрофуксину;
— Ван-Гізона;
— Маллорі;
— Більшовського—Гросс у модифікації Лаврентьева.
Загальні методи забарвлення зрізів.
Спеціальні методи забарвлення зрізів.
Правила наклеювання зрізів на предметне скло
Особливості будови клітин.
Структурні компоненти клітин.
Тканини. Класифікація тканин.
Особливості будови порожнистих органів.
Особливості будови паренхіматозних органів.
Система організму.
Особливості будови зародка людини на різних стадіях розвитку.
Особливості будови в нормі:
— епітеліальної тканини;
— залозистого епітелію;
тканин внутрішнього середовища (кров і лімфа):
— ембріональний гемопоез; постембріональний гемопоез;
— лімфа;
сполучної тканини:
— волокнистої;
— пухкої;
— щільної;
— сполучної тканини зі спеціальними властивостями (ретикулярна,
жирова, пігментна, слизова);
скелетної тканини:
— хрящової;
— гіалінової;
— еластичної;
— волокнистої;
— кісткової.
м’язової тканини:

5.ПФ.С.12.ПР.О.12.25
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.27
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.28
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.29
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.30
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.31
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.32
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.33
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.34
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.35
5.ПФ.С.12.ПР.О.12.36
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.01
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.02
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.03
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.04
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.05
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.06
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.07
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.08
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.09
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.10
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.11
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.12
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.13
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.14
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.15
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.16
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.17
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.18
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.19
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.20
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Дотримуючись нормативних документів,
правил техніки безпеки, охорони праці,
протиепідемічного режиму та особистої
гігієни, використовуючи відповідні
методики та необхідне обладнання, в умовах
клініко-діагностичної лабораторії (КДЛ)
проводити забір крові на загальний
клінічний аналіз та визначати показники
(еритроцити, гемоглобін, колірний
показник, середній вміст гемоглобіну в
еритроциті (МСН), середній об’єм
еритроцита (МСV), середня концентрація
гемоглобіну в еритроциті (МСНС),
гематокрит (НСТ, Нt), лейкоцити, швидкість
осідання еритроцитів, лейкоцитарну
формулу). Результат аналізу записати в
бланк і реєстраційний журнал

5.ПФ.С.14.ПР.О.14

— посмугованої;
— непосмугованої;
— серця;
нервової тканини:
— нейроцитів (нейронів);
— нейроглії;
— нервових волокон;
— нервових закінчень

5.ПФ.С.13.ПР.О.13.21
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.22
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.23

Кров як внутрішнє середовище організму. Гомеостаз.
Кровотворні органи, їх значення.
Фізико-хімічні властивості крові.
Склад і функції крові.
Клітини крові.
Біофізика клітинної мембрани.
Біореологія. Гемодинаміка.
Вчення про кровотворення.
Ембріональний і постембріональний гемопоез.
Правила техніки безпеки, безпеки життєдіяльності та охорони праці,
протиепідемічний режим в КДЛ.
Розчини. Розрахунки і приготування розчинів.
Лабораторний посуд. Миття.
Дезінфекція. Стерилізація.
Основні групи медичних електронних пристроїв та апаратів.
Медичні вимірювальні прилади: ФЕК, гемоаналізатори.
Мікроскопи. Мікроскопування.
Поглинання та розсіювання світла.
Клінічний аналіз крові.
Правила і послідовність забору крові.
Техніка проколу шкіри пальця.
ШОЕ. Методи визначення.
Еритроцити. Еритроцитопоез.
Морфологія еритроцитів, їх зміни.
Методи підрахунку еритроцитів.
Кількісні зміни еритроцитів. Еритроцитоз.
Гемоглобін — структура, типи, функції.
Комплексні сполуки.

5.ПФ.С.14.ПР.О.14.01
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.02
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.03
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.04
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.05
5.ПФ.С.14.ПР.О. 14.06
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.07
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.08
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.09

5.ПФ.С.13.ПР.О.13.24
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.24
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.26
5.ПФ.С.13.ПР.О.13.27

5.ПФ.С.14.ПР.О.14.10
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.11
5.ПФ.С.14.ПР.О. 14.12
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.13
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.14
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.15
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.16
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.17
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.18
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.19
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.20
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.21
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.22
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.23
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.24
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.25
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.26
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.27
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Використовуючи лабораторне обладнання,
дотримуючись нормативних документів,
правил техніки безпеки, охорони праці,

5.ПФ.С.15.ПР.О.15

Методи визначення гемоглобіну.
Визначення колірного показника, середнього вмісту гемоглобіну в
еритроциті, середній об’єм еритроцита, середня концентрація гемоглобіну в
еритроциті, гематокрит. Методи визначення.
Анемії.
Еритроцитози.
Справжня поліцитемія.
Лейкоцити. Гранулоцитопоез і агранулоцитопоез.
Методи підрахунку лейкоцитів. Камера Горяєва.
Кількісні зміни лейкоцитів: лейкоцитоз і лейкопенія.
Техніка виготовлення мазків крові.
Фіксація мазків.
Буферні розчини.
Забарвлення мазків.
Лейкоцитарна формула. Морфологія видів лейкоцитів.
Методи підрахунку лейкограми.
Абсолютні і відносні числа видів лейкоцитів, методика їх вирахування.
Нормальні показники загального клінічного аналізу крові.
Знешкодження відпрацьованого матеріалу.
Гострі та хронічні запальні процеси.
Інфекційні хвороби.
Вірусний гепатит.
СНІД.
Гемобластози.
Злоякісні пухлини.
Тип споровики. Малярійний плазмодій.
Філярії.
Трипаносоми.
Методи обстеження пацієнтів.
Загальна фармакологія.
Лікувальні засоби та препарати, що впливають на органи кровотворення.
Структура медичних термінів:
— прості медичні терміни (анатомічні, гістологічні, фармацевтичні,
клінічні);
— складні.
Лабораторна документація
Правила техніки безпеки, безпеки життєдіяльності та охорона праці,
протиепідемічний режим в КДЛ.

5.ПФ.С.14.ПР.О.14.28
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.29
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.30
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.31
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.32
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.33
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.34
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.35
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.36
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.37
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.38
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.39
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.40
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.41
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.42
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.43
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.44
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.45
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.46
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.47
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.48
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.49
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.50
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.51
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.52
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.53
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.54
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.55
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.56
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.57
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.58
5.ПФ.С.14.ПР.О.14.59
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.01
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особистої гігієни, протиепідемічного
режиму, згідно з методикою в умовах КДЛ
проводити забір крові та визначати:
кількість ретикулоцитів (R, Ret),
тромбоцитів (PLT), тромбоцитограму,
показники системи гемостазу, осмотичну
резистентність. Результат аналізу записати в
бланк і реєстраційний журнал

Використовуючи мікроскопічний метод, в
умовах КДЛ проводити підрахунок
лейкограми в мазках крові та
диференціювати зміни лейкоцитів і
лейкоцитарної формули при
найрізноманітнішій патології. Результат
аналізу записати в бланк і реєстраційний
журнал

5.ПФ.С.16.ПР.О.16

Розчини. Буферні розчини. Колігативні властивості розчинів.
Лабораторний посуд.
Медичні вимірювальні прилади. Гемоаналізатори.
Дезінфекція. Стерилізація.
Методи забору крові та визначення:
— ретикулоцитів;
— тромбоцитів, тромбоцитограми;
— осмотичної резистентності еритроцитів;
— системи гемостазу.
Знешкодження відпрацьованого матеріалу.
Ретикулоцити. Групи.
Тромбоцитопоез. Морфологія тромбоцитів.
Судинно-тромбоцитарний гемостаз.
Геморагічні захворювання:
— тромбоцитопенії;
— тромбоцитопатії;
— коагулопатії;
— вазопатії.
Тромбоз.
ДВЗ-синдром.
Анемії.
Гемобластоз.
Вірусний гепатит.
СНІД.
Закономірності успадкування ознак.
Загальна фармакологія.
Лікувальні препарати, що впливають на зсідання крові.
Лабораторна документація
Підрахунок лейкоцитарної формули.
Кількісні зміни видів лейкоцитів.
Вікові зміни складу крові.
Дегенеративні зміни лейкоцитів.
Зміни лейкоцитарної формули при:
— нейтрофільних зсувах;
— лейкемоїдних реакціях.
Зміни лейкограми при різних патологічних станах.
Гострі і хронічні запальні процеси.
Інфекційні хвороби.

5.ПФ.С.15.ПР.О.15.02
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.03
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.04
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.05
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.06
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.07
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.08
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.09
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.10
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.11
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.12
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.13
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.14
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.15
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.16
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.17
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.18
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.19
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.20
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.21
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.22
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.23
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.24
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.25
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.26
5.ПФ.С.15.ПР.О.15.27
5.ПФ.С.16.ПР.О.16.01
5.ПФ.С.16.ПР.О.16.02
5.ПФ.С.16.ПР.О.16.03
5.ПФ.С.16.ПР.О.16.04
5.ПФ.С.16.ПР.О.16.05
5.ПФ.С.16.ПР.О.16.06
5.ПФ.С.16.ПР.О.16.07
5.ПФ.С.16.ПР.О.16.08
5.ПФ.С.16.ПР.О.16.09
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Використовуючи мікроскопічний метод, в
умовах КДЛ диференціювати морфологічні
особливості клітин при різних видах
анемій,гемобластозах, нелейкемічних
хворобах.Результат аналізу записати в бланк
і реєстраційний журнал

5.ПФ.С.17.ПР.О.17

Алергійні захворювання.
Агранулоцитоз.
Захворювання дітей раннього та старшого віку
Гемограма.
Морфологія клітин крові та їх диференціація при різних видах анемій:
постгеморагічній гострій і хронічній;
з порушенням кровотворення (еритропоезу):
— залізодефіцитній;
— з порушенням синтезу або утилізації порфиринів;
— пиридоксиндефіцитній;
— мегалобластній;
— апластичній;
— дизеритропоетичній;
гемолітичній (спадковій)
мембранопатії:
— спадковому мікросфероцитозі;
— спадковому овалоцитозі;
— спадковому акантоцитозі;
— спадковому стоматоцитозі;
гемоглобінопатії:
— таласемії;
— серповидно-клітинній;
— ензимопатії;
гемолітичній (набутій імунній)
— автоімунній;
— ізоімунній (гемолітична хвороба новонароджених);
— гетеро імунній;
гемолітичній (набутій неімунній)
— обумовлені механічним руйнуванням оболонки еритроцитів, дією
хімічних речовин, біологічних і бактеріальних токсинів;
— пароксизмальній нічній гемоглобінурії.
Класифікація анемій.
Постгеморагічна анемія.
Залізодефіцитна анемія.
Обмін заліза в організмі.
Мегалобластна анемії.
Дизеритропоетична анемія.
Апластична анемія.
Анемії з порушенням синтезу або утилізації порфиринів.

5.ПФ.С.16.ПР.О.16.10
5.ПФ.С.16.ПР.О.16.11
5.ПФ.С.16.ПР.О.16.12
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.01
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.02
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.03
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.04
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.05
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.06
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.07
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.08
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.09
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.10
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.11
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.12
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.13
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.14
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.15
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.16
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.17
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.18
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.19
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.20
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.21
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.22
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.23
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.24
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.25
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.26
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.27
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.28
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Порушення обміну порфіринів.Порфирії.
Пиридоксиндефіцитна анемія.
Гемолітичні спадкові анемії.
Гемолітичні набуті анемії.
Пароксизмальна нічна гемоглобінурія.
Морфологія клітин крові та їх диференціація при гемобластозах:
мієлоїдних пухлинах:
— мієлодиспластичних синдромах;
гострих мієлоїдних лейкозах (ГМЛ):
— з цитогенетичними транслокаціями, що повторюються;
— пов’язані з мультилінійною дисплазією;
— пов’язані з попередньою терапією;
— не охарактеризовані іншим способом;
— ГМЛ з мінімальними ознаками диференціації;
— ГМЛ без ознак дозрівання;
— ГМЛ з ознаками дозрівання;
— гострому міеломоноцитарному лейкозі;
— гострому моноцитарному лейкозі;
— гострому еритролейкозі;
— гострому мегакаріоцитарному лейкозі;
— гострому базофільному лейкозі;
— гострому панмієлозі;
мієлодиспластичних/мієлопроліферативних захворюваннях:
— хронічному мієломоноцитарному лейкозі;
— атиповому хронічному мієлоїдному лейкозі;
— ювенільному мієломоноцитарному лейкозі;
мієлопроліферативних захворюваннях:
— хронічному мієлолейкозі, з Рh-хромосомою;
— хронічному нейтрофільному лейкозі;
— хронічнному еозинофільному лейкозі/гіпереозинофільному синдромі;
— хронічному ідіопатичному мієлофіброзі;
— справжній поліцитемії;
— есенціальній тромбоцитемії;
— некласифікованому мієлопроліферативному захворюванні;
лімфоїдних пухлинах:
— лімфобластному лейкозі із В- і Т- клітин;
— В- і Т- клітинному хронічному лімфо лейкозі;
— В і Т – клітинному пролімфоцитарному лейкозі;
— волосатоклітинному;

5.ПФ.С.17.ПР.О.17.29
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.30
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.31
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.32
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.33
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.34
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.35
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.36
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.37
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.38
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.39
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.40
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.41
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.42
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.43
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.44
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.45
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.46
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.47
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.48
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.49
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.50
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.51
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.52
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.53
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.54
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.55
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.56
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.57
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.58
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.59
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.60
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.61
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— плазмоклітинній мієломі/ плазмоцитомі;
— лімфогранулематозі (лімфома Ходжкіна);
— неходжкінських лімфомах;
пухлини з мастоцитів:
— мастоцитозі шкіри;
— мастоцитозі системному;
— тучноклітинному лейкозі;
пухлини з гістіоцитів та дендритних клітин:
— гістіоцитній саркомі;
— еозинофільній гранульомі;
— хворобі Хенда—Шюллера—Крісчена;
— хворобі Летерера—Сіве.

5.ПФ.С.17.ПР.О.17.62
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.63
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.64

Гемобластоз. Класифікація.
Мієлоїдні пухлини.
ГМЛ з цитогенетичними транслокаціями, що повторюються;
ГМЛ з мульти лінійною дизплазією;
ГМЛ і МДС повязані з попередньою терапією;
ГМЛ не охарактеризовані іншим способом.
Мієлодиспластичні синдроми.
Мієлопроліферативні захворювання.
Мієлодиспластичні/мієлопроліферативні захворювання.
Лімфоїдні пухлини:
— пухлини з В-клітин;
— пухлини з Т-клітин і NК-клітин;
— лімфогранулематоз;
— неходжкінські лімфоми.
Пухлини з гістіоцитів та дендритних клітин.
Пухлини з мастоцитів.
Променева хвороба.
Патогенна дія чиників довкілля на організм людини (іонізуюче
випромінювання).
Спадковість людини.
Генні хвороби.
Злоякісні пухлини.
Методи обстеження пацієнтів.
Загальна фармакологія.
Лікувальні препарати, що впливають на органи кровотворення.
Лабораторна документація

5.ПФ.С.17.ПР.О.17.72
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.73
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.74
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.75
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.76
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.77
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.78
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.79
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.80

5.ПФ.С.17.ПР.О.17.65
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.66
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.67
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.68
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.69
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.70
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.71

5.ПФ.С.17.ПР.О.17.81
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.82
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.83
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.84
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.85
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.86
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.87
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.88
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.89
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.90
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.91
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.92
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.93
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.94
5.ПФ.С.17.ПР.О.17.95
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Отримати з венозної крові лейкоконцентрат
та виявити LE-клітини за допомогою
відповідного до методики обладнання в
умовах КДЛ, дотримуючись інструктивних
матеріалів, правил техніки безпеки.
Результат аналізу записати в бланк і
реєстраційний журнал

5.ПФ.С.18.ПР.О.18

Використовуючи лабораторне обладнання,
дотримуючись нормативних документів,
правил техніки безпеки, охорони праці,
протиепідемічного режиму і особистої
гігієни, згідно з методикою в умовах КДЛ
проводити визначення груп крові, резусфактора, резус-антитіла та їх титр. Результат
аналізу записати в бланк і реєстраційний
журнал

5.ПФ.С.19.ПР.О.19

Використовуючи мікроскопічний метод
дослідження, в умовах КДЛ підрахувати в
стернальному пунктаті мієлограму,
кістково-мозкові індекси при різній
патології. Результат аналізу записати в
бланк і реєстраційний журнал

5.ПФ.С.20.ПР.О.20

Правила техніки безпеки, охорони праці в КДЛ.
Методи отримання лейкоконцентрату.
Прилади.
Дезінфекція. Стерилізація.
Техніка виготовлення мазків крові.
Фіксація мазків.
Забарвлення мазків.
LE-феномен.
Знешкодження відпрацьованого матеріалу.
Системні захворювання.
Червоний вовчак.
Вірусний гепатит.
СНІД.
Структура медичних термінів:
— прості медичні терміни (анатомічні, гістологічні, фармацевтичні,
клінічні);
— складні.
Лабораторна документація
Лабораторне обладнання.
Техніка безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим в КДЛ.
Дезінфекція. Стерилізація.
Методи визначення груп крові.
Методи визначення резус-фактора.
Методи визначення резус-антитіл і їх титру.
Знешкодження відпрацьованого матеріалу.
Закономірності успадкування ознак.
Імунні властивості еритроцитів та антиеритроцитарних антитіл.
Rh-фактор.
Антиген.
Антитіло.
Серологічна реакція.
Лабораторна документація
Структура і функція кісткового мозку.
Методи отримання пунктату кісткового мозку.
Техніка виготовлення препаратів.
Забарвлення мазків.
Методи дослідження кісткового мозку.
Техніка підрахунку мієлограми.
Кістково-мозкові індекси.
Анемії.

5.ПФ.С.18.ПР.О.18.01
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.02
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.03
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.04
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.05
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.06
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.07
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.08
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.09
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.10
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.11
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.12
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.13
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.14
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.15
5.ПФ.С.18.ПР.О.18.16
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.01
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.02
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.03
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.04
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.05
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.06
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.07
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.08
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.09
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.10
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.11
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.12
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.13
5.ПФ.С.19.ПР.О.19.14
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.01
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.02
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.03
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.04
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.05
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.06
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.07
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.08
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи мікроскопічний метод, в
умовах КДЛ диференціювати дистрофічні
зміни епітелію та морфологію пухлинних
клітин

Використовуючи відповідне обладнання,
дотримуючись нормативних документів,
правил техніки безпеки, протиепідемічного
режиму та методик, в умовах КДЛ
проводити фізичне та мікроскопічне
дослідження харкотиння з диференціацією
елементів при різних захворюваннях органів
дихання. Результат аналізу записати в бланк
і реєстраційний журнал

5.ПФ.С.21.ПР.О.21

5.ПФ.С.22.ПР.О.22

Лейкемоїдні реакції.
Агранулоцитоз.
Гемобластози.
Підцарство Найпростіші. Лейшманія Донована.
Іонізуюче випромінювання та дозиметрія.
Променева хвороба.
Методи обстеження пацієнтів.
Лікувальні препарати, що впливають на органи кровтворення.
Вірусний гепатит.
СНІД.
Лабораторна документація
Тканини та їх класифікація.
Епітеліальна тканина.
Методи цитологічного дослідження.
Зміни епітелію при:
— проліферації;
— гіперплазії;
— метаплазії;
— дисплазії;
— анаплазії;
— дистрофічні зміни епітелію.
Морфологічні особливості пухлинних клітин.
Доброякісні пухлини.
Злоякісні пухлини
Структура і функція дихальних шляхів.
Легені, будова, функція.
Плевра.
Дихання: його суть і значення.
Особливості анатомо-фізіологічної будови органів дихання у дітей.
Газообмін внутрішнього середовища.
Правила техніки безпеки, охорони праці, потиепідемічний режим в КДЛ.
Дезінфекція. Стерилізація.
Фізичні властивості харкотиння.
Виготовлення нативного і забарвленого препарату.
Морфологія елементів харкотиння, їх диференціація при захворюваннях
органів дихання.
Хронічні обструктивні захворювання.
Пневмонія.
Плеврит.

5.ПФ.С.20.ПР.О.20.09
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.10
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.11
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.12
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.13
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.14
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.15
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.16
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.17
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.18
5.ПФ.С.20.ПР.О.20.19
5.ПФ.С.21.ПР.О.21.01
5.ПФ.С.21.ПР.О.21.02
5.ПФ.С.21.ПР.О.21.03
5.ПФ.С.21.ПР.О.21.04
5.ПФ.С.21.ПР.О.21.05
5.ПФ.С.21.ПР.О.21.06
5.ПФ.С.21.ПР.О.21.07
5.ПФ.С.21.ПР.О.21.08
5.ПФ.С.21.ПР.О.21.09
5.ПФ.С.21.ПР.О.21.10
5.ПФ.С.21.ПР.О.21.11
5.ПФ.С.21.ПР.О.21.12
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.01
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.02
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.03
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.04
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.05
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.06
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.07
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.08
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.09
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.10
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.11
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.12
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.13
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.14
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи відповідні методики та
необхідне обладнання, дотримуючись
правил техніки безпеки, протиепідемічного
режиму та особистої гігієни, в умовах КДЛ
проводити загальний аналіз сечі (фізичне,
хімічне, мікроскопічне), диференціювати
елементи осаду сечі при захворюваннях
сечової системи). Результат аналізу записати
в бланк і реєстраційний журнал

5.ПФ.С.23.ПР.О.23

Бронхіальна астма.
Бронхоектатична хвороба.
Абсцес легень.
Туберкульоз легень.
Особливості перебігу туберкульозу у дітей та підлітків.
Актиномікоз.
Аспергільоз.
Гельмінтози.
Альтерація.
Дистрофії.
Запалення.
Травми грудної клітки.
Пухлини органів дихання.
Лабораторна документація
Анатомо-гістологічна будова і фізіологія органів сечової системи.
Особливості анатомо-фізіологічної будови і функції органів сечовиділення
у дітей.
Фільтраційно-реабсорбційно-секреторна теорія утворення сечі та її
порушення.
Медичні вимірювальні прилади. ФЕК.
Мікроскоп.
Дезінфекція. Стерилізація.
Ваги і зважування.
Правила техніки безпеки, охорони праці в КДЛ.
Центрифугування.
Індикатори.
Якісний аналіз.
Кількісний аналіз.
Загальна характеристика білків.
Визначення густини розчинів.
Вимоги до збирання сечі на дослідження.
Загальний клінічний аналіз сечі. Послідовність виконання.
Фізичні властивості сечі в нормі та зміни їх при патології.
Хімічне дослідження сечі.
Методи визначення білка в сечі.
Протеїнурія: причини і види.
Методи визначення глюкози в сечі.
Вуглеводи.
Окисно-відновні реакції.
Глюкозурія: причини і види.

5.ПФ.С.22.ПР.О.22.15
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.16
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.17
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.18
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.19
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.20
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.21
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.22
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.23
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.24
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.25
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.26
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.27
5.ПФ.С.22.ПР.О.22.28
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.01
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.02
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.03
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.04
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.05
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.06
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.07
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.08
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.09
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.10
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.11
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.12
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.13
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.14
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.15
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.16
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.17
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.18
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.19
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.20
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.21
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.22
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.23
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.24
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи лабораторне обладнання,
дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, в умовах КДЛ проводити
пробу за Зимницьким і кількісне
дослідження осаду сечі. Результат аналізу
записати в бланк і реєстраційний журнал

5.ПФ.С.24.ПР.О.24

Патологія вуглеводного обміну.
Методи виявлення кетонових тіл у сечі.
Кетони.
Зв'язок вуглеводневого обміну з жировим: кетонемія і кетонурія.
Методи виявлення пігментів у сечі.
Фізіологія пігментного обміну та порушення його при різних видах
жовтяниць.
Причини і види гематурій.
Пігменти сечі.
Мікроскопічне дослідження осаду сечі.
Морфологія елементів. Організовані та неорганізовані осади сечі, рідкісні
елементи.
Цистит.
Туберкульоз сечового міхура.
Уретрит.
Простатит.
Гострий і хронічний гломерулонефрит.
Гострий і хронічний пієлонефрит.
Нефротичний синдром.
Гостра та хронічна ниркова недостатнысть.
Амілоїдоз.
Нирковокам’яна хвороба.
Пухлини.
Гестоз.
Клас Бичоносці. Трихомонада.
Клас Сисуни. Кров’яний сисун.
Обстеження пацієнтів з патологією сечової системи.
Структура медичних термінів:
— прості (анатомічні, гістологічні, фармацевтичні, клінічні);
— складні.
Лабораторна документація
Методи дослідження функціонального стану нирок: проба Зимницького.
Методи кількісного дослідження осаду сечі. Аналіз сечі за Нечипоренком.
Хвороби нирок і сечовивідних шляхів.
Захворювання органів сечової системи у дітей.
Гестози вагітних.
Хвороби ендокринної системи.
Обстеження пацієнтів із патологією сечової системи.

5.ПФ.С.23.ПР.О.23.25
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.26
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.27
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.28
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.29
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.30
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.31
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.32
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.33
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.34
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.35
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.36
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.37
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.38
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.39
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.40
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.41
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.42
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.43
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.44
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.45
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.46
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.47
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.48
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.49
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.50
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.51
5.ПФ.С.23.ПР.О.23.52
5.ПФ.С.24.ПР.О.24.01
5.ПФ.С.24.ПР.О.24.02
5.ПФ.С.24.ПР.О.24.03
5.ПФ.С.24.ПР.О.24.04
5.ПФ.С.24.ПР.О.24.05
5.ПФ.С.24.ПР.О.24.06
5.ПФ.С.24.ПР.О.24.07
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці та відповідних методик, в
умовах КДЛ проводити дослідження
шлункового вмісту (фізичне, хімічне,
мікроскопічне та виявляти Helicobacter
pilori). Результат аналізу записати в бланк і
реєстраційний журнал

5.ПФ.С.25.ПР.О.25

Структура медичних термінів:
— прості (анатомічні, гістологічні, фармацевтичні, клінічні);
— складні.
Лабораторна документація
Анатомо-гістологічна характеристика органів травного каналу, їх функції.
Особливості анатомо-фізіологічної будови органів травного каналу у дітей.
Методи дослідження секреторної функції шлунка. Зондові та беззондові.
Внутрішньошлункова рН-метрія.
Склад та властивості шлункового соку.
Фізичне дослідження шлункового вмісту.
Хімічне дослідження шлункового вмісту. Методи.
Дослідження кислотоутворюючої функції шлунка (кислотності, дебіту та
дефіциту хлоридної кислоти, молочної кислоти, ферментів тощо).
Оцінка базальної та максимальної секреції, лужного компоненту секреції та
дебіту хлоридної кислоти.
Ферменти.
Розчини. Розрахунки і приготування розчинів.
Основні класи неорганічних сполук.
Кислотність і основність органічних сполук.
Кількісний аналіз.
Вимірювання рН розчинів. Медичні вимірювальні прилади. рН-метр.
Мікроскопічне дослідження шлункового вмісту.
Морфологія елементів шлункового вмісту в нормі та патології.
Виявлення Helicobacter pilori.
Дуоденогастральний рефлюкс.
Гострий і хронічний гастрит.
Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки.
Пухлини шлунка.
Захворювання органів травлення у дітей.
Гострі розлади травлення у дітей.
Обстеження пацієнтів з хворобами шлунка.
Структура медичних термінів:
— прості (анатомічні, гістологічні, фармацевтичні, клінічні);
— складні.
Лабораторна документація

5.ПФ.С.24.ПР.О.24.08
5.ПФ.С.24.ПР.О.24.09
5.ПФ.С.24.ПР.О.24.10
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.01
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.02
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.03
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.04
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.05
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.06
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.07
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.08
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.09
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.10
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.11
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.12
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.13
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.14
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.15
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.16
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.17
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.18
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.19
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.20
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.21
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.22
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.23
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.24
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.25
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.26
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.27
5.ПФ.С.25.ПР.О.25.28
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи відповідне обладнання,
дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, особистої гігієни, в умовах КДЛ
проводити дослідження дуоденального вмісту
та пунктату печінки. Результат аналізу
записати в бланк і реєстраційний журнал

Проводити в умовах КДЛ копрологічне
дослідження (фізичне, хімічне та
мікроскопічне) відповідно до методик з
дотриманням правил техніки безпеки, охорони
праці, особистої гігієни, протиепідемічного
режиму. Результат аналізу записати в бланк і
реєстраційний журнал

5.ПФ.С.26.ПР.О.26

5.ПФ.С.27.ПР.О.27

Коротка анатомо-гістологічна характеристика печінки, жовчного міхура,
жовчних шляхів, функції.
Склад та функції жовчі.
Сік підшлункової залози та кишок.
Методи отримання жовчі.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим в КДЛ.
Дезінфекція. Стерилізація.
Фізичні властивості дуоденального вмісту. Методи біохімічного
дослідження дуоденального вмісту.
Мікроскопічне дослідження дуоденально вмісту. Морфологія елементів.
Клас Сисуни (печінковий, ланцетовидний, котячий, китайський).
Вугриця кишкова.
Дискінезії.
Холангіт.
Холецистит.
Жовчнокам’яна хвороба.
Цироз печінки.
Гепатит.
Гельмінтози.
Пухлини печінки, жовчного міхура та жовчних протоків.
Захворювання органів травлення у дітей.
Жовтяниці.
Панкреатит.
Методи обстеження пацієнтів з хворобами печінки та жовчовивідних
шляхів.
Структура медичних термінів:
— прості (анатомічні, гістологічні, фармацевтичні, клінічні);
— складні.
Лабораторна документація
Фізіологія травлення.
Склад фекалій в нормі.
Правила взяття матеріалу і доставки його в лабораторію.
Правила техніки безпеки, охорни праці в КДЛ.
Дезінфекція. Стерилізація.
Макроскопічне дослідження калу.
Хімічне дослідження калу.
Мікроскопічне дослідження калу. Морфологія елементів.
Диференціація жиру.
Копрограма в нормі. Копрологічні синдроми.

5.ПФ.С.26.ПР.О.26.01
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.02
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.03
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.04
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.05
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.06
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.07
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.08
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.09
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.10
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.11
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.12
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.13
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.14
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.15
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.16
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.17
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.18
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.19
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.20
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.21
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.22
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.23
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.24
5.ПФ.С.26.ПР.О.26.25
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.01
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.02
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.03
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.04
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.05
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.06
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.07
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.08
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.09
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.10
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи цитологічний метод, в
умовах КДЛ диференціювати клітини при
пухлинах травної системи за схемою:
норма—патологія. Результат аналізу
записати в бланк і реєстраційний журнал

Використовуючи відповідні методики і
обладнання, дотримуючись правил техніки
безпеки, охорони праці та особистої гігієни,
в умовах КДЛ проводити дослідження
цереброспінальної рідини (фізичне, хімічне,
мікроскопічне — цитоз, цитограма) та
диференціювати клітинні елементи при
захворюваннях центральної нервової
системи, черепно-мозковій травмі,
пухлинах. Результат аналізу записати в
бланк і реєстраційний журнал

5.ПФ.С.28.ПР.О.28

5.ПФ.С.29.ПР.О.29

Хвороби органів травного каналу.
Хромопротеїди. Гемоглобін.
Пігментний обмін. Диференціація жовтяниць.
Клас Найпростіші.
Тип Плоскі черви.
Клас Власне Круглі черви.
Гельмінтози.
Методи обстеження пацієнтів з хворобами органів травлення.
Структура медичних термінів:
— прості (анатомічні, гістологічні, фармацевтичні, клінічні);
— складні.
Лабораторна документація
Класифікація та морфологія пухлин.
Методи цитологічного дослідження.
Морфологія пухлинних клітин, їх диференціація.
Передпухлинні захворювання стравоходу та шлунка.
Епітеліальні пухлини стравоходу, шлунка та кишок:
— доброякісні;
— злоякісні.
Неепітеліальні пухлини:
— доброякісні;
— злоякісні.
Гематопоетичні та лімфоїдні пухлини
Будова та функції головного та спинного мозку.
Склад і фізіологічне значення цереброспінальної рідини.
Методика отримання, правила доставки в лабораторію.
Антисептика. Асептика.
Правила техніки безпеки,охорони праці в КДЛ.
Особливості дослідження цереброспінальної рідини.
Медичні вимірювальні прилади. ФЕК.
Фізичне дослідження цереброспінальної рідини.
Хімічне дослідження ліквору.
Методи визначення білка.
Білкові фракції.
Колоїдні реакції.
Мікроскопічне дослідження ліквору. Цитоз. Камера Фукс—Розенталя.
Морфологія клітинних елементів. Підрахунок цитограми.

5.ПФ.С.27.ПР.О.27.11
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.12
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.13
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.14
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.15
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.16
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.17
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.18
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.19
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.20
5.ПФ.С.27.ПР.О.27.21
5.ПФ.С.28.ПР.О.28.01
5.ПФ.С.28.ПР.О.28.02
5.ПФ.С.28.ПР.О.28.03
5.ПФ.С.28.ПР.О.28.04
5.ПФ.С.28.ПР.О.28.05
5.ПФ.С.28.ПР.О.28.06
5.ПФ.С.28.ПР.О.28.07
5.ПФ.С.28.ПР.О.28.08
5.ПФ.С.28.ПР.О.28.09
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.01
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.02
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.03
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.04
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.05
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.06
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.07
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.08
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.09
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.10
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.11
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.12
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.13
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.14

37

ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Зміни цереброспінальної рідини при захворюваннях центральної нервової
системи.
Менінгіти.
Епідемічний енцефаліт.
Абсцес головного мозку.
Цистицеркоз головного мозку.
Черепно-мозкова травма.
Пухлини.
Клас Бичоносці. Трипаносоми.
Особливості обстеження пацієнтів з патологією центральної нервової
системи.
Лабораторна документація
Дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці та відповідних методик,
використовуючи необхідне обладнання, в
умовах КДЛ проводити дослідження рідин
із серозних порожнин (фізичне, хімічне,
мікроскопічне). Результат аналізу записати в
бланк і реєстраційний журнал

5.ПФ.С.30.ПР.О.30

Характеристика серозних порожнин. Механізм утворення випоту.
Методика отримання рідин із серозних порожнин, правила доставки в
лабораторію.
Асептика. Антисептика.Протиепідемічний режим.
Правила техніки безпеки, охорони праці в КДЛ.
Дезінфекція. Стерилізація.
Медичні вимірювальні прилади. ФЕК.
Фізичне дослідження рідин із серозних порожнин.
Визначення густини розчинів.
Хімічне дослідження випоту.
Кількісний аналіз.
Методи визначення білка.
Методика проведення реакції Рівальта.
Білкові фракції.
Мікроскопічне дослідження. Морфологія клітинних елементів.
Диференціація випітних рідин.
Запалення.
Захворювання серцево-судинної системи.
Захворювання органів дихальної системи.
Травми.
Пухлини.
Методи обстеження пацієнтів.
Лабораторна документація

5.ПФ.С.29.ПР.О.29.15
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.16
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.17
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.18
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.19
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.20
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.21
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.22
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.23
5.ПФ.С.29.ПР.О.29.24
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.01
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.02
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.03
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.04
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.05
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.06
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.07
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.08
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.09
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.10
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.11
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.12
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.13
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.14
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.15
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.16
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.17
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.18
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.19
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.20
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.21
5.ПФ.С.30.ПР.О.30.22
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи мікроскопічний метод
відповідно до методик, в умовах КДЛ
проводити підрахунок кольпоцитологічних
індексів. Результат аналізу записати в бланк
і реєстраційний журнал

Використовуючи мікроскопічний метод, в
умовах КДЛ визначати ступінь чистоти
піхви, виявляти трихомонади, гонококи,
дослідити слиз із шийки матки та пунктат
заднього склепіння піхви. Результат аналізу
записати в бланк і реєстраційний журнал

5.ПФ.С.31.ПР.О.31

5.ПФ.С.32.ПР.О.32

Структура та функція яєчників.
Особливості будови яєчників в різні вікові періоди. Овогенез.
Фази менструального циклу.
Особливості взяття матеріалу для кольпоцитологічного дослідження.
Техніка виготовлення препаратів і забарвлення.
Мікроскопічне дослідження. Морфологія клітинних елементів.
Підрахунок кольпоцитологічних індексів.
Фізіологічні особливості кольпоцитологічної картини в різні вікові періоди:
— дитячому віці;
— репродуктивному;
— клімактеричному;
— менопаузі.
Цитологічна характеристика вагінальних мазків при:
— ановуляторному менструальному циклі;
— аменореї;
— фізіологічно та патологічно перебігаючій вагітності;
— в післяродовому періоді.
Безпліддя.
Методи обстеження жінок при вагітності та гінекологічних захворюваннях.
Дисфункціональні маткові кровотечі.
Запальні захворювання жіночих статевих органів.
Хромосомні хвороби.
Хвороби ендокринної системи.
Лабораторна документація
Анатомо-гістологічна характеристика жіночих статевих органів.
Особливості забору матеріалу виділень з піхви на ступінь чистоти; з піхви,
шийки матки та уретри на трихомонади, гонококи.
Техніка виготовлення препаратів і забарвлення.
Дослідження вмісту піхви на ступінь чистоти; з піхви, шийки матки та
уретри на трихомонади, гонококи. Морфологія елементів.
Диференціація ступенів чистоти піхви.
Вагінальна флора.
Трихомоніаз.
Гонорея.
Хламідіоз.
Запальні захворювання жіночої статевої системи.
Гігієна жінки та вагітної.
Методи обстеження жінок при вагітності та гінекологічних захворюваннях.

5.ПФ.С.31.ПР.О.31.01
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.02
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.03
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.04
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.05
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.06
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.07
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.08
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.09
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.10
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.11
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.12
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.13
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.14
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.15
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.16
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.17
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.18
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.19
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.20
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.21
5.ПФ.С.31.ПР.О.31.22
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.01
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.02
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.03
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.04
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.05
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.06
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.07
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.08
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.09
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.10
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.11
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.12
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Мікроскопічне дослідження. Методи взяття та дослідження пунктату із
заднього склепіння піхви та слизу із шийки матки.
Морфологія елементів. Феномен арборизації.
Позаматкова вагітність.
Хвороби органів малого тазу в жінок.
Методи обстеження.
Невідкладна медична допомога в акушерстві та гінекології.
Структура медичних термінів:
— прості (анатомічні, гістологічні, фармацевтичні, клінічні);
— складні.
Лабораторна документація
Використовуючи цитологічний метод, в
умовах КДЛ диференціювати клітини з
шийки та тіла матки, яєчників при
найрізноманітнішій патології. Результат
аналізу записати в бланк і реєстраційний
журнал

5.ПФ.С.33.ПР.О.33

Анатомо-гістологічна характеристика жіночих статевих органів.
Методи забору матеріалу для цитологічного дослідження з шийки та тіла
матки, яєчників.
Асептика. Антисептика.
Особливості виготовлення препаратів.
Класифікація та характеристика пухлин.
Цитологічне дослідження. Морфологія елементів.
Сучасні методи виявлення онкозахворювань.
Епітеліальні пухлини шийки та тіла матки:
— доброякісні;
— злоякісні.
Неепітеліальні пухлини тіла матки:
— доброякісні;
— злоякісні.
Епітеліальні пухлини яєчників:
— доброякісні;
— злоякісні.
Пухлини строми статевого тяжу.
Ліпідно-клітинні пухлини.
Герміногенні пухлини.
Фонові процеси шийки матки та тіла матки.
Передпухлинні процеси.
Методи обстеження.
Структура медичних термінів:
— прості (анатомічні, гістологічні, фармацевтичні, клінічні);
— складні.
Лабораторна документація

5.ПФ.С.32.ПР.О.32.13
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.14
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.15
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.16
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.17
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.18
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.19
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.20
5.ПФ.С.32.ПР.О.32.21
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.01
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.02
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.03
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.04
5.ПФ.С.33.ПР.О33.05
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.06
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.07
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.08
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.09
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.10
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.11
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.12
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.13
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.14
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.15
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.16
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.17
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.18
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.19
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.20
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.21
5.ПФ.С.33.ПР.О.33.22
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

В умовах КДЛ, використовуючи
цитологічний метод, диференціювати
морфологію клітинних елементів і зміни при
різних захворюваннях грудної залози.
Результат аналізу записати в бланк і
реєстраційний журнал

5.ПФ.С.34.ПР.О.34

Дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, проводити в умовах КДЛ
фізичне та мікроскопічне дослідження
еякуляту (диференціація елементів,
підрахунок кількості сперматозоїдів,
кінезисграми, сперматограми і тести на
імунологічно обумовлене безпліддя).
Результат аналізу записати в бланк і
реєстраційний журнал

5.ПФ.С.35.ПР.О.35

Використовуючи мікроскопічний метод,
дотримуючись правил охорони праці, в
умовах КДЛ дослідити секрет
передміхурової залози. Результат аналізу
записати в бланк і реєстраційний журнал

5.ПФ.С.36.ПР.О.36

Структура і функція грудної залози.
Методи забору матеріалу.
Асептика. Антисептика.
Особливості виготовлення препаратів і забарвлення.
Морфологія клітинних елементів у виділеннях із соска та пунктатів грудної
залози при:
— маститі;
— мастопатії;
— доброякісних пухлинах грудної залози;
— злоякісних пухлинах грудної залози.
Сучасні методи обстеження грудної залози.
Структура медичних термінів.
Лабораторна документація
Анатомо-гістологічна характеристика чоловічих статевих органів.
Сперматогенез.
Еякулят. Методи отримання еякуляту.
Фізичне дослідження еякуляту.
Методи мікроскопічного дослідження. Особливості виготовлення
препаратів, забарвлення. Морфологія елементів.
Підрахунок кількості сперматозоїдів, сперматограми та кінезисграми.
Безпліддя.
Обстеження подружніх пар.
Тести на імунологічно обумовлене безпліддя.
Хвороби чоловічої статевої системи.
Хромосомні патології.
Пухлини чоловічої статевої системи.
Лабораторна документація
Анатомо-гістологічна характеристика передміхурової залози.
Методики отримання секрету простати.
Виготовлення нативних препаратів і забарвлення.
Дослідження секрету передміхурової залози. Морфологія елементів.
Простатит.
Трихомоніаз.
Гонорея.
Пухлини простати.
Особливості обстеження пацієнтів.
Лабораторна документація

5.ПФ.С.34.ПР.О.34.01
5.ПФ.С.34.ПР.О.34.02
5.ПФ.С.34.ПР.О.34.03
5.ПФ.С.34.ПР.О.34.04
5.ПФ.С.34.ПР.О.34.05
5.ПФ.С.34.ПР.О.34.06
5.ПФ.С.34.ПР.О.34.07
5.ПФ.С.34.ПР.О.34.08
5.ПФ.С.34.ПР.О.34.09
5.ПФ.С.34.ПР.О.34.10
5.ПФ.С.34.ПР.О.34.11
5.ПФ.С.34.ПР.О.34.12
5.ПФ.С.35.ПР.О.35.01
5.ПФ.С.35.ПР.О.35.02
5.ПФ.С.35.ПР.О.35.03
5.ПФ.С.35.ПР.О.35.04
5.ПФ.С.35.ПР.О.35.05
5.ПФ.С.35.ПР.О.35.06
5.ПФ.С.35.ПР.О.35.07
5.ПФ.С.35.ПР.О.35.08
5.ПФ.С.35.ПР.О.35.09
5.ПФ.С.35.ПР.О.35.10
5.ПФ.С.35.ПР.О.35.11
5.ПФ.С.35.ПР.О.35.12
5.ПФ.С.36.ПР.О.36.01
5.ПФ.С.36.ПР.О.36.02
5.ПФ.С.36.ПР.О.36.03
5.ПФ.С.36.ПР.О.36.04
5.ПФ.С.36.ПР.О.36.05
5.ПФ.С.36.ПР.О.36.06
5.ПФ.С.36.ПР.О.36.07
5.ПФ.С.36.ПР.О.36.08
5.ПФ.С.36.ПР.О.36.09
5.ПФ.С.36.ПР.О.36.10
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи мікроскопічний метод,
диференціювати морфологію клітин з метою
діагностики захворювань чоловічих
статевих органів. Результат аналізу записати
в бланк і реєстраційний журнал

Використовуючи мікроскопічний метод, в
умовах КДЛ диференціювати морфологію
клітинних елементів з виділень, пунктатів,
відбитків тощо з метою діагностики різних
захворювань селезінки та лімфатичних
вузлів. Результат аналізу записати в бланк і
реєстраційний журнал

5.ПФ.С.37.ПР.О.37

5.ПФ.С.38.ПР.О.38

Анатомо-гістологічна характеристика чоловічих статевих органів.
Методи взяття цитологічного матеріалу.
Виготовлення препаратів і забарвлення.
Морфологія клітинних елементів.
Пухлини яєчка:
— епітеліальні;
— герміногенні;
— строми статевого тяжа.
Епітеліальні пухлини передміхурової залози:
— доброякісні;
— злоякісні.
Передпухлинні захворювання.
Патологія ендокринної системи.
Захворювання чоловічих статевих органів.
Пухлини статевого члена.
Особливості обстеження пацієнтів.
Лабораторна документація

5.ПФ.С.37.ПР.О.37.01
5.ПФ.С.37.ПР.О.37.02
5.ПФ.С.37.ПР.О.37.03
5.ПФ.С.37.ПР.О.37.04

Структура і функція селезінки.
Структура і функція лімфатичних вузлів.
Методи отримання цитологічного матеріалу.
Особливості виготовлення препаратів і забарвлення.
Морфологія клітинних елементів пунктатів органів і тканин.
Характеристика пунктатів при деяких захворюваннях і пухлинах:
— селезінки;
— лімфатичних вузлів.
Хвороби нагромадження.
Гістіоцитози.
Лімфаденіт.
Лімфоми.
Методи обстеження пацієнтів.
Доброякісні та злоякісні пухлини органів і тканин.
Лабораторна документація

5.ПФ.С.38.ПР.О.38.01
5.ПФ.С.38.ПР.О.38.02
5.ПФ.С.38.ПР.О.38.03
5.ПФ.С.38.ПР.О.38.04
5.ПФ.С.38.ПР.О.38.05

5.ПФ.С.37.ПР.О.37.05
5.ПФ.С.37.ПР.О.37.06
5.ПФ.С.37.ПР.О.37.07
5.ПФ.С.37.ПР.О.37.08
5.ПФ.С.37.ПР.О.37.09
5.ПФ.С.37.ПР.О.37.10
5.ПФ.С.37.ПР.О.37.11
5.ПФ.С.37.ПР.О.37.12
5.ПФ.С.37.ПР.О.37.13
5.ПФ.С.37.ПР.О.37.14
5.ПФ.С.37.ПР.О.37.15

5.ПФ.С.38.ПР.О.38.06
5.ПФ.С.38.ПР.О.38.07
5.ПФ.С.38.ПР.О.38.08
5.ПФ.С.38.ПР.О.38.09
5.ПФ.С.38.ПР.О.38.10
5.ПФ.С.38.ПР.О.38.11
5.ПФ.С.38.ПР.О.38.12
5.ПФ.С.38.ПР.О.38.13
5.ПФ.С.38.ПР.О.38.14
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи необхідне обладнання та
матеріали, уніфіковані методики,
дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму, в
умовах лабораторії клінічної біохімії
проводити визначення кількісних
показників обміну простих білків
(загального білка, білкових фракцій, Среактивного протеїну) та кінцевих продуктів
обміну білків (сечовини, креатину,
креатиніну та сечової кислоти) у
біологічних рідинах. Результат аналізу
записати в бланк і реєстраційний журнал

5.ПФ.С.39.ПР.О.39

Загальний білок та його фракції у плазмі крові.
Обмін простих білків в нормі та при патології.
Кінцеві продукти обміну білків в нормі та при патології.
Небілкові азотисті компоненти крові.
Ретенційні та продукційні азотемії.
Біохімія м’язової та сполучної тканини.
Методи визначення вмісту сечовини в біологічних рідинах.
Методи визначення вмісту креатину, креатиніну в біологічних рідинах.
Обмін складних білків. Обмін нуклеопротеїдів.
Будова та функції нуклеїнових кислот.
Біосинтез білка.
Травна система.
Дослідження обміну простих білків.
Кількісний аналіз.
Методи кількісного визначення загального білка в сироватці крові.
Методи осадження.
Методи визначення вмісту білкових фракцій сироватки крові.
Реакція преципітації.
Методика визначення С-реактивного протеїну.
Анемії.
Лейкози.
Парапротеїнемічні гемобластози.
Імуноглобуліни.
Техніка безпеки в лабораторії клінічної біохімії.
Медичні вимірювальні прилади.
Загальна фармакологія.
Розчини. Методи приготування та зберігання.
Знезараження матеріалу.
СНІД.
Гепатит

5.ПФ.С.39.ПР.О.39.01
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.02
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.03
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.04
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.05
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.06
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.07
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.08
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.09
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.10
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.11
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.12
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.13
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.14
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.15
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.16
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.17
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.18
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.19
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.20
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.21
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.22
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.23
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.24
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.25
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.26
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.27
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.28
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.29
5.ПФ.С.39.ПР.О.39.30
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Відповідно до уніфікованих методик та
обладнання лабораторії, дотримуючись
правил техніки безпеки, охорони праці,
протиепідемічного режиму, проводити
кількісне визначення показників обміну
вуглеводів (глюкози, піровиноградної
кислоти, молочної кислоти, сіалових кислот,
серомукоїдів і проведення тесту на
толерантність до глюкози) в біологічних
рідинах з оформленням результату аналізу у
вигляді бланка із занесенням в
реєстраційний журнал

Використовуючи необхідне обладнання,
матеріали та уніфіковані методики,
дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму, в
умовах лабораторії клінічної біохімії
проводити кількісне визначення показників
обміну ліпідів (холестерину, тригліцеридів,
фосфоліпідів, β-ліпопротеїдів, холестерину
α-ліпопротеїдів, загальних ліпідів) в
біологічних рідинах з оформленням
результату аналізу у вигляді бланка із

5.ПФ.С.40.ПР.О.40

5.ПФ.С.41.ПР.О.41

Обмін вуглеводів.
Гліколіз. Глюконеогенез, його регуляція.
Метаболізм глікогену.
Спадкові порушення обміну глікогену.
Патологія вуглеводного обміну. Причини гіпо- та гіперглікемій.
Залози внутрішньої секреції.
Гормони підшлункової залози.
Цукровий діабет.
Етіологія порушень обміну складних вуглеводів.
Дослідження обміну вуглеводів в лабораторії клінічної біохімії.
Методи визначення глюкози в біологічних рідинах.
Методика проведення глюкозотолерантного тесту.
Методи визначення в сироватці крові вмісту:
— піровиноградної кислоти;
— молочної кислоти;
— сіалових кислот;
— серомукоїду.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим.
Медичні вимірювальні прилади.
Загальна фармакологія.
Анатомія та фізіологія органів травлення.
Кількісний аналіз.
Розчини. Методи приготування та зберігання.
Знезараження матеріалу.
СНІД.
Гепатит
Обмін ліпідів. Вплив жовчі на активність ліпази.
Синтез комплексу жирних кислот з альбуміном.
Біохімія ожиріння.
Атеросклероз.
Жирова інфільтрація печінки.
Типи дисліпопротеїдемій.
Дослідження обміну ліпідів в лабораторії клінічної біохімії.
Методи визначення в сироватці крові:
— загальних ліпідів;
— холестерину;
— тригліцеридів;

5.ПФ.С.40.ПР.О.40.01
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.02
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.03
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.04
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.05
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.06
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.07
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.08
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.09
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.10
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.11
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.12
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.13
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.14
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.15
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.16
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.17
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.18
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.19
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.20
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.21
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.22
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.23
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.24
5.ПФ.С.40.ПР.О.40.25
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.01
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.02
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.03
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.04
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.05
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.06
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.07
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.08
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.09
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.10
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

занесенням в реєстраційний журнал

Дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму,
використовуючи уніфіковані методики,
необхідне обладнання та матеріали, в умовах
лабораторії клінічної біохімії проводити
визначення показників активності ферментів
(α-амілази, аланінамінотрансферази,
аспартатамінотрансферази, креатинкінази, γглутамілтранспептидази, кислої та лужної
фосфатази, лактатдегідрогенази та її
ізоферментного спектру, холінестерази) в
біологічних рідинах. Результат аналізу
записати в бланк і реєстраційний журнал

5.ПФ.С.42.ПР.О.42

— фосфоліпідів;
— β-ліпопротеїдів;
— холестерину α-ліпопротеїдів.
Визначення ліпопротеїдів методом електрофорезу на папері.
Правила техніки безпеки, охорони праці,протиепідемічний режим.
Медичні вимірювальні прилади.
Загальна фармакологія.
Анатомія та фізіологія органів травлення.
Кількісний аналіз.
Розчини. Методи приготування та зберігання.
Знезараження матеріалу.
СНІД.
Гепатит
Ферменти. Загальна характеристика, хімічна природа, принципи каталізу.
Властивості ферментів, механізм дії, класифікація.
Вивчення впливу різних факторів на швидкість ферментативних реакцій.
Органоспецифічність ферментів, вміст в різних тканинах, локалізація в
клітинах.
Вивчення каталітичної дії ферментів.
Методи визначення активності α-амілази сироватки крові і сечі.
Методи визначення в сироватці крові активності:
— аланінамінотрансферази;
— аспартатамінотрансферази;
— креатинкінази та її ізоферментного спектру;
— лактатдегідрогенази та її ізоферментного спектру;
— кислої та лужної фосфатази;
— γ-глутамілтранспептидази;
— холінестерази.
Правила техніки безпеки, охорони праці,протиепідемічний режим в
лабораторії клінічної біохімії.
Медичні вимірювальні прилади
Загальна фармакологія.
Анатомія та фізіологія органів травлення.
Якісний аналіз.
Розчини. Методи приготування та зберігання.
Знезараження матеріалу.
СНІД.
Гепатит

5.ПФ.С.41.ПР.О.41.11
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.12
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.13
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.14
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.15
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.16
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.17
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.18
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.19
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.20
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.21
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.22
5.ПФ.С.41.ПР.О.41.23
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.01
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.02
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.03
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.04
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.05
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.06
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.07
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.08
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.09
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.10
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.11
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.12
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.13
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.14
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.15
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.16
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.17
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.18
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.19
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.20
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.21
5.ПФ.С.42.ПР.О.42.22
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму,
використовуючи уніфіковані методики,
необхідне обладнання та матеріали, в умовах
лабораторії клінічної біохімії проводити
дослідження показників обміну порфіринів,
похідних гемоглобіну та функції печінки
(білірубіну та його фракцій, співвідношення
моно- і диглюкуронідів, δ -АЛК та
копропорфиринів, метгемоглобіну,
лужностійкого гемоглобіну, проведення
проби Вельтмана та тимолової проби ) в
біологічних рідинах з оформленням
результату аналізу у вигляді бланка із
занесенням в реєстраційний журнал

Використовуючи необхідне обладнання,
матеріали та уніфіковані методики,
дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму, в
умовах лабораторії клінічної біохімії
проводити визначення показників вмісту
вітамінів в біологічних рідинах з
оформленням результату аналізу у вигляді
бланка із занесенням в реєстраційний журнал

5.ПФ.С.43.ПР.О.43

5.ПФ.С.44.ПР.О.44

Складні білки, їх фізико-хімічні властивості та структурно-функціональна
характеристика.
Обмін хромопротеїдів.
Патологія обміну порфіринів, причини виникнення.
Порфірії, класифікація, лабораторні показники.
Гемоглобінопатії.
Утворення патологічних форм гемоглобіну.
Обмін жовчних пігментів в нормі та при патології.
Дослідження обміну складних білків.
Методи визначення в біологічних рідинах:
— - амінолевулінової кислоти;
— порфобіліногену;
— копропорфірину;
— метгемоглобіну;
— фетального (лужностійкого) гемоглобіну;
— білірубіну та його фракцій.
Методика визначення співвідношення моно- і диглюкуронідів білірубіну в
сироватці крові.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим в
лабораторії клінічної біохімії.
Медичні вимірювальні прилади.
Травна система.
Еритропоез.
Анемії.
Загальна фармакологія.
Розчини. Методи приготування та зберігання.
Знезараження матеріалу.
СНІД.
Гепатит
Вітаміни. Загальна характеристика. Роль в медицині.
Структура та функції водо- та жиророзчинних вітамінів.
Якісні реакції на водо- та жиророзчинні вітаміни в біологічних рідинах.
Дослідження вітамінів в лабораторії клінічної біохімії.
Методи вивчення та діагностичне значення показників обміну вітамінів.
Методи кількісного визначення вітаміну С у сечі.
Правила техніки безпеки, охорони праці,протиепідемічний режим в
лабораторії клінічної біохімії.
Медичні вимірювальні прилади.

5.ПФ.С.43.ПР.О.43.01
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.02
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.03
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.04
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.05
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.06
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.07
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.08
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.09
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.10
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.11
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.12
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.13
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.14
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.15
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.16
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.17
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.18
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.19
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.20
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.21
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.22
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.23
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.24
5.ПФ.С.43.ПР.О.43.25
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.01
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.02
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.03
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.04
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.05
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.06
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.07
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.08
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Користуючись необхідним обладнанням,
матеріалами та уніфікованими методиками,
дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму, в
умовах лабораторії клінічної біохімії
проводити визначення показників вмісту
гормонів (17-кетостероїдів, 11оксикортикостероїдів, катехоламінів) в
біологічних рідинах. Результат аналізу
записати в бланк і реєстраційний журнал

В умовах лабораторії клінічної біохімії,
дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму,
проводити визначення показників

5.ПФ.С.45.ПР.О.45

5.ПФ.С.46.ПР.О.46

Загальна фармакологія.
Анатомія та фізіологія органів травлення.
Якісний аналіз.
Розчини. Методи приготування та зберігання.
Знезараження матеріалу.
СНІД.
Гепатит
Гормони, загальна характеристика, механізм дії, класифікація.
Структурно-функціональна характеристика гормонів:
— гіпоталамуса;
— гіпофіза;
— епіфіза;
— щитоподібної залози;
— паращитоподібних залоз;
— наднирників;
— підшлункової залози;
— статевих залоз.
Причини та механізми розладів ендокринної регуляції.
Якісні реакції на гормони в сечі.
Дослідження обміну гормонів в лабораторії клінічної біохімії.
Методи визначення вмісту:
— 17-кетостероїдів у сечі;
— 11-оксикортикостероїдів у крові;
— катехоламінів у сечі.
Правила техніки безпеки, охорони праці в лабораторії клінічної біохімії.
Медичні вимірювальні прилади.
Загальна фармакологія.
Якісний аналіз.
Розчини. Методи приготування та зберігання.
Знезараження матеріалу.
СНІД.
Гепатит

5.ПФ.С.44.ПР.О.44.09
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.10
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.11
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.12
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.13
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.14
5.ПФ.С.44.ПР.О.44.15
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.01

Водно-сольовий та мінеральний обмін.
Біохімічна характеристика солей та окремих хімічних елементів, їх
розподіл в організмі.

5.ПФ.С.46.ПР.О.46.01

5.ПФ.С.45.ПР.О.45.02
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.03
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.04
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.05
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.06
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.07
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.08
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.09
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.10
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.11
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.12
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.13
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.14
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.15
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.16
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.17
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.18
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.19
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.20
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.21
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.22
5.ПФ.С.45.ПР.О.45.23

5.ПФ.С.46.ПР.О.46.02
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водно-мінерального обміну(калію, натрію,
хлору, кальцію, фосфору, феруму, магнію) в
біологічних рідинах. Результат аналізу
записати в бланк і реєстраційний журнал

Дотримуючись безпечних умов праці,
використовуючи уніфіковані методики,
необхідне обладнання та матеріали, в умовах
лабораторії клінічної біохімії проводити
визначення показників гемостазу
(активованого часу рекальцифікації,
протромбінового часу, толерантності плазми
до гепарину, концентрації фібриногену,
фібринолітичної активності плазми,
антитромбіну ІІІ, аутокоагуляційного тесту) в
біологічних рідинах з оформленням
результатів аналізу у вигляді бланка із
занесенням в реєстраційний журнал

5.ПФ.С.47.ПР.О.47

Макро- та мікроелементи.
Кислотно-основна рівновага.
Показник рН. Буферні системи крові.
Дослідження водно-мінерального обміну в лабораторії клінічної біохімії.
Методи визначення в сироватці крові вмісту:
— калію;
— натрію;
— хлору;
— кальцію;
— фосфору;
— магнію;
— феруму.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим.
Медичні вимірювальні прилади.
Якісний аналіз.
Кількісний аналіз.
Титрометричний аналіз.
Розчини. Методи приготування та зберігання.
Знезараження матеріалу.
СНІД.
Гепатит.
Процес сечовиділення та його патологія.
Гормональна регуляція.
Кісткова тканина.
Анатомія та фізіологія печінки

5.ПФ.С.46.ПР.О.46.03
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.04
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.05
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.06

Система гемостазу в нормі.
Судинно-тромбоцитарний та коагуляційний гемостаз.
Плазмові фактори згортання крові.
Антикоагулянтна та фібринолітична система.
Методи визначення:
— активованого часу рекальцифікації;
— протромбінового часу;
— ретракції кров’яного згустку;
— толерантності плазми до гепарину;
— концентрації фібриногену;
— фібринолітичної активності плазми;
— антитромбіну III.

5.ПФ.С.47.ПР.О.47.01
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.02
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.03
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.04

5.ПФ.С.46.ПР.О.46.07
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.08
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.09
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.10
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.11
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.12
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.13
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.14
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.15
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.16
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.17
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.18
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.19
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.20
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.21
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.22
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.23
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.24
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.25
5.ПФ.С.46.ПР.О.46.26

5.ПФ.С.47.ПР.О.47.05
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.06
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.07
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.08
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.09
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.10
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.11
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ГСВОУ ____________12
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Використовуючи лабораторне обладнання
відповідно до методик, дотримуючись
протиепідемічного режиму, правил техніки
безпеки, охорони праці, в бактеріологічній
лабораторії проводити посів та пересів
матеріалу різними методами залежно від мети
дослідження для отримання культур
збудників:
— кокових;
— кишкових;
— умовнопатогенних;
— особливо небезпечних;
— анаеробних;
— неклостридіальних;
— повітряно-краплинних;
— спірохетозних;
— рикетсіозних;
— хламідійних;
— мікоплазмових інфекцій;
— актиномікозу;
— грибкових інфекцій;
— протозойних інфекцій;
— санітарно-показникових мікроорганізмів
та ін.

5.ПФ.С.48.ПР.О.48

Методи проведення аутокоагуляційного тесту.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим.
Медичні вимірювальні прилади.
Кількісний аналіз.
Знезараження матеріалу.
СНІД.
Гепатит.
Склад крові. Тромбоцити.
Морфологія і функції крові.
Будова кровоносних судин.
Анатомія та фізіологія печінки

5.ПФ.С.47.ПР.О.47.12
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.13
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.14
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.15
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.16
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.17
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.18
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.19
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.20
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.21
5.ПФ.С.47.ПР.О.47.22

Вплив чинників зовнішнього середовища на мікроорганізми. Основи
мікробної біотехнології.
Екологія мікроорганізмів.
Мікрофлора тіла людини.
Біосфера і людина.
Віруси. Морфологія. Бактеріофаги.
Методи виявлення бактеріофагу.
Фаготипування.
Біологія клітини.
Спадковий апарат клітини.
Мінливість і її форми.
Генетика та мінливість мікроорганізмів.
Антибіотики. Хіміотерапевтичні препарати.
Методи визначення чутливості бактерій до антибіотиків.
Жири.
Білки.
Вуглеводи.
Вітаміни.
Основні класи неорганічних сполук.
Розчини та їх класифікація.
Галогенопохідні вуглеводні.
Спирти.
Концентрація розчинів.
Визначення рН.

5.ПФ.С.48.ПР.О.48.01
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.02
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.03
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.04
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.05
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.06
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.07
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.08
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.09
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.10
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.11
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.12
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.13
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.14
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.15
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.16
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.17
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.18
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.19
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.20
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.21
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.22
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.23
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ГСВОУ ____________12
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Лабораторні нагрівальні прилади.
Лабораторний посуд.
Терези і зважування.
Реактиви. Очищення реактивів. Фільтрування.
Центрифугування.
Стерилізація. Дезінфекція. Дезінфікуючі речовини.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим.
Ультразвук, інфразвук, вібрації, шум, їх дія на біологічні об’єкти.
Біофізика клітинної мембрани.
Індуковане випромінювання. Лазери, їх використання в медицині.
Рентгенівське випромінення.
Радіоактивність. Дозиметрія. Біофізичні основи дії іонізуючого
випромінювання на організм.
Методи виділення та ідентифікації збудників бактеріальних і грибкових
інфекцій викликаних:
— стафілококами;
— стрептококами і пневмококами;
— патогенними нейсеріями;
— ешерихіями;
— сальмонелами;
— шигелами;
— умовно-патогенними мікроорганізмами (клебсієли, протей, синьогнійна
паличка та ін.);
— ієрсиніями;
— холерними вібріонами;
— франсиселами туляремії;
— бруцелами;
— бацилами сибірки;
— патогенними клостридіями, бактероїдами;
— бордетелами;
— коринебактеріями;
— мікобактеріями;
— трепонемами;
— бореліями;
— лептоспірами;
— рикетсіями;
— хламідіями;
— мікоплазмами;
— патогенними грибами;
— патогенними найпростішими.

5.ПФ.С.48.ПР.О.48.24
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.25
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.26
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.27
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.28
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.29
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.30
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.31
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.32
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.33
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.34
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.35
5.ПФ.С.48.ПР.О.4836
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.37
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.38
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.39
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.40
5.ПФ.С.48.ПР.О.4841
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.42
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.43
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.44
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.45
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.46
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.47
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.48
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.49
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.50
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.51
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.52
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.53
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.54
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.55
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.56
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.57
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.58
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.59
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Дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму,
виділяти чисту культуру, проводити її
ідентифікацію за морфологічними,
культуральними , ферментативними,
антигенними та іншими властивостями,
визначати фаговар, чутливість виділеної
культури до антибіотиків. Результат
дослідження записати в бланк та
реєстраційний журнал

5.ПФ.С.49.ПР.О.49

Медичні вимірювальні прилади, їх будова, правила роботи з ними.
Структура медичних термінів:
— прості (анатомічні , гістологічні, клінічні, фармацевтичні);
— складні.
Тканини, їх касифікація.
Морфофункціональна характеристика:
— серцево-судинної системи;
— травної системи;
— нервової системи;
— дихальної системи;
— сечової системи;
— статевої системи;
— органів чуття і шкіри;
— опорно-рухового апарату.
Хвороби серцево-судинної системи.
Хвороби системи травлення.
Хвороби нервової системи.
Хвороби дихальної системи.
Хвороби сечової системи.
Хвороби статевої системи. Шкірні і венеричні хвороби.
Хвороби органів чуття.
Хвороби опорно-рухового апарату.
Дитячі хвороби.
Інфекційні хвороби.
Хірургічна інфекція.
Рани

5.ПФ.С.48.ПР.О.48.60

5.ПФ.С.48.ПР.Р.48.64
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.65
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.66
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.67
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.68
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.69
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.70
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.71
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.72
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.73
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.74
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.75
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.76
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.77
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.78
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.79
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.80
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.81
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.82
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.83

Вплив чинників зовнішнього середовища на мікроорганізми.
Основи мікробної біотехнології.
Екологія мікроорганізмів.
Мікрофлора тіла людини.
Віруси. Морфологія. Бактеріофаги.
Методи виявлення бактеріофагу.
Фаготипування.
Мінливість і її форми.
Генетика та мінливість мікроорганізмів.
Антибіотики. Хіміотерапевтичні препарати.

5.ПФ.С.49.ПР.О.49.01
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.02
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.03
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.04
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.05
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.06
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.07
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.08
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.09
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.10

5.ПФ.С.48.ПР.О.48.61
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.62
5.ПФ.С.48.ПР.О.48.63
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Методи визначення чутливості бактерій до антибіотиків.
Жири.
Білки.
Вуглеводи.
Вітаміни.
Основні класи неорганічних сполук.
Розчини та їх класифікація.
Галогенопохідні вуглеводні.
Спирти.
Концентрація розчинів.
Визначення рН.
Лабораторні нагрівальні прилади.
Лабораторний посуд.
Терези і зважування.
Реактиви. Очищення реактивів. Фільтрування.
Центрифугування.
Стерилізація. Дезінфекція. Дизінфікуючі речовини.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим.
Ультразвук, інфразвук, вібрації, шум, їх дія на біологічні об’єкти.
Біофізика клітинної мембрани.
Індуковане випромінювання. Лазери, їх використання в медицині.
Рентгенівське випромінення.
Радіоактивність. Дозиметрія. Біофізичні основи дії іонізуючого
випромінювання на організм.
Методи виділення та ідентифікації збудників бактеріальних і грибкових
інфекцій викликаних:
— стафілококами;
— стрептококами і пневмококами;
— патогенними нейсеріями;
— ешерихіями;
— сальмонелами;
— шигелами;
— умовно-патогенними мікроорганізмами (клебсієли, протей, синьогнійна
паличка та ін.);
— ієрсиніями;
— холерними вібріонами;
— франсиселами туляремії;
— бруцелами;

5.ПФ.С.49.ПР.О.49.11
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.12
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.13
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.14
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.15
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.16
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.17
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.18
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.19
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.20
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.21
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.22
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.23
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.24
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.25
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.26
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.27
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.28
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.29
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.30
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.31
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.32
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.33
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.34
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.35
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.36
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.37
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.38
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.39
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.40
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.41
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.42
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.43
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.44
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— бацилами сибірки;
— патогенними клостридіями, бактероїдами;
— бордетелами;
— коринебактеріями;
— мікобактеріями;
— трепонемами;
— бореліями;
— лептоспірами;
— рикетсіями;
— хламідіями;
— мікоплазмами;
— патогенними грибами;
— патогенними найпростішими.
Медичні вимірювльані прилади, їх будова, правила роботи з ними.
Структура медичних термінів:
— прості (анатомічні , гістологічні, клінічні, фармацевтичні);
— складні.
Тканини, їх класифікація.
Морфофункціональна характеристика:
— серцево-судинної системи;
— травної системи;
— нервової системи;
— дихальної системи;
— сечової системи;
— статевої системи;
— органів чуття і шкіри;
— опорно-рухового апарату.
Хвороби серцево-судинної системи.
Хвороби системи травлення.
Хвороби нервової системи.
Хвороби дихальної системи.
Хвороби сечової системи.
Хвороби статевої системи Шкірні і венеричні хвороби.
Хвороби органів чуття.
Хвороби опорно-рухового апарату.
Дитячі хвороби.
Інфекційні хвороби.
Хірургічна інфекція.
Рани

5.ПФ.С.49.ПР.О.49.45
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.46
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.47
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.48
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.49
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.50
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.51
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.52
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.53
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.54
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.55
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.56
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.57
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.58
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.59
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.60
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.61
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.62
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.63
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.64
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.65
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.66
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.67
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.68
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.69
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.70
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.71
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.72
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.73
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.74
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.75
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.76
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.77
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.78
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.79
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.80
5.ПФ.С.49.ПР.О.49.81
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Керуючись відповідними методиками,
використовуючи відповідне оснащення,
дотримуючись безпечних умов праці,
протиепідемічного режиму, в умовах
лабораторії виготовляти нативні та
зафарбовані препарати, досліджувати їх за
допомогою різних видів мікроскопії для
визначення морфотинкторіальних
властивостей різних груп мікроорганізмів.
Результат дослідження записати в бланк і
реєстраційний журнал

5.ПФ.С.50.ПР.О.50

Використовуючи відповідні методики,
дотримуючись правил асептики і техніки
безпеки, в умовах лабораторії проводити
серологічні реакції:
— аглютинації;
— гемаглютинації;
— непрямої гемаглютинації;
— гальмування гемаглютинації;
— преципітації;
— бактеріолізу та гемолізу;
— зв’язування комплементу;
— експрес-методи діагностики (РІФ, ІФА,
РІА, ПЛР та ін.);
— бласттрансформації лімфоцитів;
— розеткоутворення;
— гальмування міграції лімфоцитів;
— фагоцитозу та ін.
Проводити їх облік з оформленням результату
дослідження

5.ПФ.С.51.ПР.О.51

Використовуючи відповідні методики,
дотримуючись правил асептики і техніки
безпеки, в умовах лабораторії проводити
алергійні проби

5.ПФ.С.52.ПР.О.52

Основи класифікації та морфологія мікроорганізмів.
Структурні елементи бактеріальної клітини і їх функціональне значення.
Диференціальні особливості будови прокаріотичних і еукаріотичних
клітин.
Хімічний склад бактеріальної клітини.
Мікроскопічний метод дослідження, його значення в мікробіологічній
практиці. Види мікроскопій, їх характеристика.
Будова мікроскопа, правила роботи з ним.
Техніка виготовлення мазків з мікробної культури та патологічного
матеріалу.
Прості та складні методи фарбування.
Визначення рухливості мікроорганізмів.
Техніка мікроскопування нативних і зафарбованих препаратів.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим

5.ПФ.С.50.ПР.Р.50.01
5.ПФ.С.50.ПР.Р.50.02

Імунітет. Види імунітету. Неспецифічні фактори захисту.
Імунна система організму. Центральні та периферичні органи. Генетичний
контроль імунної відповіді. Типи імунної відповіді, їх особливості.
Імуноглобуліни.
Антигени. Автоантигени.
Антигенна структура мікробної клітини.
Імунний статус макроорганізму. Імунодефіцитні стани.
Імунопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб.
Серологічні реакції: РА, РП, РГА, РНГА, РГГА, РН, реакція лізису,
бактеріолізу, РЗК, РІФ, ІФА, РІФ, ОФР, механізм, методи постановки.
Клітинний імунітет. Методи оцінки імунного статусу організму людини.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим

5.ПФ.С.51.ПР.О.51.01

Алергія. Класифікація алергійних реакцій, їх механізм.
Методи алергодіагностики

5.ПФ.С.52.ПР.О.52.01
5.ПФ.С.52.ПР.О.52.02

5.ПФ.С.50.ПР.Р.50.03
5.ПФ.С.50.ПР.Р.50.04
5.ПФ.С.50.ПР.Р.50.05
5.ПФ.С.50.ПР.Р.50.06
5.ПФ.С.50.ПР.Р.50.07
5.ПФ.С.50.ПР.Р.50.08
5.ПФ.С.50.ПР.Р.50.09
5.ПФ.С.50.ПР.Р.50.10
5.ПФ.С.50.ПР.Р.50.11

5.ПФ.С.51.ПР.О.51.02
5.ПФ.С.51.ПР.О.51.03
5.ПФ.С.51.ПР.О.51.04
5.ПФ.С.51.ПР.О.51.05
5.ПФ.С.51.ПР.О.51.06
5.ПФ.С.51.ПР.О.51.07
5.ПФ.С.51.ПР.О.51.08
5.ПФ.С.51.ПР.О.51.09
5.ПФ.С.51.ПР.О.51.10
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Використовуючи лабораторне обладнання
відповідно до методик, дотримуючись
протиепідемічного режиму, правил техніки
безпеки, охорони праці, в бактеріологічній,
вірусологічній і імунологічній лабораторіях
застосовувати експерментальний метод
дослідження:
— готувати лабораторні тварини до
дослідження;
— проводити зараження тварин різними
методами;
— отримувати кров та її препарати;
— розтин трупа тварини, виготовлення
мазків-відбитків;
— посів крові та органів на поживні
середовища,
— визначати фактори патогенності бактерій.
Оформляти результат дослідження

Використовуючи відповідні методики,
лабораторне оснащення, дотримуючись
дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму, в
умовах лабораторії проводити вірусологічні
дослідження для індикації та ідентифікації

5.ПФ.С.53.ПР.О.53

5.ПФ.С.54.ПР.О.54

Інфекція.
Резервуари та джерело інфекції. Механізми, шляхи та фактори передачі
інфекції, динаміка розвитку інфекційного процесу. Форми інфекції.
Фізіологія патогенних мікроорганізмів.
Патогенність. Патогенетичні особливості вірусних інфекцій.
Вірулентність, одиниці виміру.
Мікробні токсини.
Методика утримання, догляду за лабораторними тваринами, підготовка їх
до досліду; способи зараження.
Методика розтину трупів лабораторних тварин. Ведення протоколу.
Методи забору матеріалу для бактеріологічного дослідження та
виготовлення мазків-відбитків з органів тварин.
Застосування біологічного методу дослідження в мікробіологічній
практиці, при бактеріальних, вірусних інфекціях та імунологічних
дослідженнях.
Методи гістологічного дослідження. Основи гістологічної техніки. Етапи
виготовлення гістологічного препарату.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим.
Діагностика гістологічних препаратів та електронних мікрофотограм.
Місцеві розлади кровообігу, їх види, етіологія, механізм розвитку, ознаки,
наслідки.
Запалення. Етіологія, механізм розвитку.
Мезенхімальні дистрофії.
Змішані дистрофії.
Некроз. Смерть.
Порушення кровообігу. Набряк. Лімфостаз.
Артеріальна та венозна гіперемія.
Тромбоз, емболія, інфаркт, синдром дисемінованого внутрішньосудинного
згортання крові, шок.
Ексудативне запалення.
Продуктивне та специфічне запалення.
Компенсаторно-пристосувальні процеси.
Пухлини, загальні положення.
Медикаментозні захворювання. Екологічна патологія
Морфологія та ультраструктура вірусів.
Принципи класифікації та таксономії вірусів.
Структурна організація вірусів.
Репродукція вірусів. Основні стадії взаємодії вірусів і клітин. Типи вірусної
інфекції. Противірусний імунітет.

5.ПФ.С.53.ПР.О.53.01
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.02
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.03
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.04
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.05
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.06
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.07
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.08
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.09
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.10
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.11
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.12
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.13
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.14
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.15
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.16
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.17
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.18
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.19
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.20
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.21
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.22
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.23
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.24
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.25
5.ПФ.С.53.ПР.О.53.26
5.ПФ.С.54.ПР.О.54.01
5.ПФ.С.54.ПР.О.54.02
5.ПФ.С.54.ПР.О.54.03
5.ПФ.С.54.ПР.О.54.04
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віруса з патологічного матеріалу з
оформленням результатів дослідження

Керуючись держстандартами, методичними
вказівками, інструктивними листами,
дотримуючись правил асептики, техніки
безпеки, охорони праці, протиепідемічного
режиму, в умовах лабораторії проводити
санітарно-бактеріологічне дослідження:
— об’єктів довкілля;
— харчових продуктів;
— предметів вжитку;
— контроль якості дезінфекції та стерилізації
з оформленням результатів дослідження

5.ПФ.С.55.ПР.О.55

Використовуючи цитогенетичний метод,
шляхом мікроскопування в умовах
цитогенетичної лабораторії визначати
кількість та структуру хромосом при
спадкових патологіях. Результати досліджень
записати у відповідні бланки та реєстраційні
журнали

5.ПФ.С.56.ПР.О.56

Патогенетичні та імунобіологічні особливості вірусних інфекцій.
Методи культивування вірусів. Методи індикації та ідентифікації вірусів:
РГА, РЗГА, РЗК, РН, РІФ, ПЛР, ЦПД та ін.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим.
Вірусологічна характеристика РНК-геномних вірусів.
Вірусологічна характеристика ДНК-геномних вірусів.
Вірус імунодефіциту людини.
Некласифіковані віруси. Онкогенні віруси.
Вірусологічні дослідження при респіраторних та кишкових вірусних
інфекціях.
Вірусологічні дослідження при гепатиті В та ВІЛ-інфекції.
Вірусні гепатити А, Е, В, С, D.
Вірусні інфекції. Дитячі вірусні інфекції

5.ПФ.С.54.ПР.О.54.05

Санітарно-бактеріологічне дослідження води.
Санітарно-бактеріологічне дослідження повітря.
Санітарно-бактеріологічне дослідження грунту.
Санітарно-бактеріологічне дослідження молока і молочних продуктів.
Санітарно-бактеріологічне дослідження кремових виробів, сиропів,
безалкогольних і слабоалкогольних напоїв.
Санітарно-бактеріологічне дослідження кулінарних і м’ясо-ковбасних
виробів, консервів.
Санітарно-бактеріологічне дослідження перев’язочного і хірургічного
матеріалу на стерильність, змивів.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим.
Бактеріологічний контроль за якістю дезінфекції

5.ПФ.С.55.ПР.О.55.01
5.ПФ.С.55.ПР.О.55.02
5.ПФ.С.55.ПР.О.55.03
5.ПФ.С.55.ПР.О.55.04

Методи визначення хромосомної патології людини:
— цитогенетичний метод;
— методика фарбування хромосом.
Складання ідіограм, їх аналіз.
Денверська класифікація хромосом.
Спадковий апарат людини.
Мутації.
Мітотичний цикл клітини.
Розчини. Способи вираження концентрації розчинів.
Центрифугування.
Склад і функції крові

5.ПФ.С.54.ПР.О.54.06
5.ПФ.С.54.ПР.О.54.07
5.ПФ.С.54.ПР.О.54.08
5.ПФ.С.54.ПР.О.54.09
5.ПФ.С.54.ПР.О.54.10
5.ПФ.С.54.ПР.О.54.11
5.ПФ.С.54.ПР.О.54.12
5.ПФ.С.54.ПР.О.54.13
5.ПФ.С.54.ПР.О.54.14
5.ПФ.С.54.ПР.О.54.15

5.ПФ.С.55.ПР.О.55.05
5.ПФ.С.55.ПР.О.55.06
5.ПФ.С.55.ПР.О.55.07
5.ПФ.С.55.ПР.О.55.08
5.ПФ.С.55.ПР.О.55.09
5.ПФ.С.56.ПР.Р.56.01
5.ПФ.С.56.ПР.Р.56.02
5.ПФ.С.56.ПР.Р.56.03
5.ПФ.С.56.ПР.Р.56.04
5.ПФ.С.56.ПР.Р.56.05
5.ПФ.С.56.ПР.Р.56.06
5.ПФ.С.56.ПР.Р.56.07
5.ПФ.С.56.ПР.Р.56.08
5.ПФ.С.56.ПР.Р.56.09
5.ПФ.С.56.ПР.Р.56.10
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи цитогенетичний метод,
шляхом мікроскопування в умовах
цитогенетичної лабораторії визначати
статевий хроматин при спадкових патологіях.
Результати досліджень записати у відповідні
бланки та реєстраційні журнали

5.ПФ.С.57.ПР.О.57

Використовуючи цитогенетичний метод,
дотримуючись правил техніки безпеки,
шляхом культивування клітин амніотичної
рідини визначати хромосомні патології плоду.
Результати досліджень записати у відповідні
бланки та реєстраційні журнали

5.ПФ.С.58.ПР.О.58

Відповідно до існуючих масових
скринінгових програм, дотримуючись
стерильних умов праці, у скринінглабораторії застосовуючи лабораторні
медико-генетичні методи, проводити
дослідження для виявлення генних
захворювань у новонароджених. Результати
досліджень записати у відповідні бланки та
реєстраційні журнали
Відповідно до існуючих селективних
скринінгових програм, дотримуючись
стерильних умов праці, протиепідемічного
режиму, правил техніки безпеки, охорони
праці, використовуючи лабораторні медикогенетичні методи, у скринінг-лабораторії
проводити дослідження спадкових патологій
після проявлення генетичного дефекту.
Результати досліджень записати у відповідні
бланки та реєстраційні журнали

5.ПФ.С.59.ПР.О.59

5.ПФ.С.60.ПР.О.60

Методи визначення хромосомної патології людини:
— методика визначення статевого хроматину;
— методика фарбування хромосом.
Складання ідіограм, їх аналіз.
Денверська класифікація хромосом.
Хромосомні патології людини
Мітотичний цикл клітини.
Розчини. Способи вираження концентрації розчинів.

5.ПФ.С.57.ПР.Р.57.01
5.ПФ.С.57.ПР.Р.57.02
5.ПФ.С.57.ПР.Р.57.03
5.ПФ.С.57.ПР.Р.57.04
5.ПФ.С.57.ПР.Р.57.05
5.ПФ.С.57.ПР.Р.57.06
5.ПФ.С.57.ПР.Р.57.07

Методи пренатальної діагностики спадкових патологій плоду:
— метод амніоцентезу;
— біохімічні дослідження амніотичної рідини;
— метод ультразвукової діагностики патологій плоду;
— метод фетоскопії.
Культивування клітин амніотичної рідини.
Спадкові хвороби людини, клінічні прояви їх.
Визначення статевого хроматину.

5.ПФ.С.58.ПР.О.58.01
5.ПФ.С.58.ПР.О.58.02
5.ПФ.С.58.ПР.О.58.03
5.ПФ.С.58.ПР.О.58.04
5.ПФ.С.58.ПР.О.58.05
5.ПФ.С.58.ПР.О.58.06
5.ПФ.С.58.ПР.О.58.07

Методи дослідження генних розладів обміну речовин:
— проба Фелінга;
— мікробіологічні методи із застосуванням ауксотрофних мікроорганізмів;
— спеціальні біохімічні методи.
Генні хвороби. Мутації

5.ПФ.С.59.ПР.Р.59.01
5.ПФ.С.59.ПР.Р.59.02
5.ПФ.С.59.ПР.Р.59.03
5.ПФ.С.59.ПР.Р.59.04

Методи дослідження генних патологій:
— біохімічний моніторинг;
— цитогенетичний моніторинг;
— молекулярно-генетичний моніторинг;
— фенотиповий моніторинг;
— моніторинг за архівними документами.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим

5.ПФ.С.60.ПР.Р.60.01
5.ПФ.С.60.ПР.Р.60.02
5.ПФ.С.60.ПР.Р.60.03
5.ПФ.С.60.ПР.Р.60.04
5.ПФ.С.60.ПР.Р.60.05
5.ПФ.С.60.ПР.Р.60.06
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи спеціальні біохімічні
методи, в умовах молекурярно-генетичної
лабораторії виявляти специфічні продукти
порушення роботи гена в біологічних рідинах,
тканинах та клітинах органів при спадкових
захворюваннях, дотримуючись
протиепідемічного режиму, правил техніки
безпеки, охорони праці Результати
досліджень записати у відповідні бланки та
реєстраційні журнали
Використовуючи молекурярно-генетичні
методи, в умовах молекурярно-генетичних
лабораторіях виявляти порушення структури
ДНК при генних патологіях. Результати
досліджень записати у відповідні бланки та
реєстраційні журнали
Використовуючи протозойні методи
дослідження, дотримуючись, правил техніки
безпеки, охорони праці, протиепідемічного
режиму, особистої гігієни, в лабораторії
медичної паразитології виявляти у
випорожненнях різні види патогенних
найпростіших організмів. Результати
досліджень записати у відповідні бланки та
реєстраційні журнали
Використовуючи гельмінтологічні та
серологічні методи дослідження,
дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму,
особистої гігієни, в умовах лабораторії
медичної паразитології виявляти у
випорожненнях різні види гельмінтів.
Результати досліджень записати у відповідні
бланки та реєстраційні журнали

5.ПФ.С.61.ПР.О.61

Біохімічні методи дослідження біологічних рідин, тканин, клітин.
Генні хвороби. Мутації
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим

5.ПФ.С.61.ПР.О.61.01
5.ПФ.С.61.ПР.О.61.02
5.ПФ.С.61.ПР.О.61.03

5.ПФ.С.62.ПР.О.62
-

Молекулярно-генетичний моніторинг.
Генні хвороби. Мутації, їх види.
Структура та властивості ДНК

5.ПФ.С.62.ПР.О.62.01
5.ПФ.С.62.ПР.О.62.02
5.ПФ.С.62.ПР.О.62.03

5.ПФ.С.63.ПР.О.63
–
–
–

Методи лабораторної діагностики протозойних хвороб кишечника:
— нативний мазок;
— нативний мазок зафарбований розчином Люголя;
— метод формалін-ефірного збагачення.
Морфофункціональні особливості, розвиток, локалізація, патогенез
кишкових паразитів.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим

5.ПФ.С.64.ПР.О.64
–
–
–
–

Методи лабораторної діагностики гельмінтозів:
— нативний мазок;
— товстий мазок по Като;
— метод збагачення:Фюллеборна, Калантаряна, Брудастова, Краснова,
Телемана, метод Бермана;
— метод Хорада і Морі;
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим.
Морфофункціональні особливості, розвиток гельмінтів, локалізованих в
кишечнику людини, патогенний вплив

5.ПФ.С.63.ПР.О.63.01
5.ПФ.С.63.ПР.О.63.02
5.ПФ.С.63.ПР.О.63.03
5.ПФ.С.63.ПР.О.63.04
5.ПФ.С.63.ПР.О.63.05

5.ПФ.С.64.ПР.О.64.01
5.ПФ.С.64.ПР.О.64.02
5.ПФ.С.64.ПР.О.64.03
5.ПФ.С.64.ПР.О.64.04
5.ПФ.С.64.ПР.О.64.05
5.ПФ.С.64.ПР.О.64.06

58

ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Користуючись відповідними методиками,
методом мікроскопування в умовах
лабораторії медичної паразитології виявляти у
досліджуваному матеріалі (крові, сечі,
виділення із піхви і уретри, спинномозковій
рідині, жовчі, харкотинні, дуоденальному
вмісті, тканинах і органах) паразитів людини,
дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму,
особистої гігієни. Результати досліджень
оформити на відповідних бланках та в
реєстраційному журналі

Дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму,
особистої гігієни, використовуючи відповідні
методи, в умовах лабораторії медичної
паразитології визначати кількість яєць
гельмінтів у кишечнику людини та ступінь
інвазії. Результати досліджень оформити на
відповідних бланках та в реєстраційному
журналі

5.ПФ.С.65.ПР.О.65

5.ПФ.С.66.ПР.О.66

Техніка виготовлення мазків і товстої краплі крові для диференціальної
діагностики різних видів малярій, для виявлення трипаносом, філярій.
Морфологія, цикл розвитку, патогенний вплив на організм людини
малярійного плазмодія, трипаносом, філярій.
Склад і властивості крові.
Будова і функція печінки.
Методи дослідження жовчі, харкотиння, лімфатичних вузлів, ліквору,
кісткового мозку, шкірних виразок, виділень із піхви і уретри, уражених
ділянок шкіри, м’язів.
Морфологія, розвиток, патогенний вплив на організм людини легеневого
сисуна, шистосом, гематобіум.
Морфологія личинок, аскариди людської, стронгілоїда, анкілостоми,
ехінококового міхура, трихінел.
Морфологія, розвиток, локалізація, патогенний вплив на організм людини
патогенних найпростіших організмів:
— лейшманій;
— токсоплазм;
— трихомонад.
Морфологія, розвиток коростяного кліща, залозника вугристого, мухи
Вольфарта, оводів, хатньої мухи, патогенний вплив на організм людини.
Морфологія яєць гельмінтів. Будова шкіри, м’язів. Будова сечостатевої
системи. Будова органів травлення. Дихальна система. Лімфатична система.
Кровоносна система. Лейкоцитарна формула.
Розчини. Способи вираження концентрацій розчину. Центрифугування.
Дезінфекція. Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний
режим
Методи визначення кількості яєць гельмінтів та ступінь інвазій:
— метод Стола.
Розчини. Способи вираження концентрації розчинів.
Дезінфекція. Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний
режим

5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.01
5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.02
5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.03
5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.04
5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.05
5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.06
5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.07
5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.08
5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.09
5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.10
5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.11
5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.12
5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.13
5.ПФ.С.65.ПР.Р.65.14
5.ПФ.С.66.ПР.Р.66.01
5.ПФ.С.66.ПР.Р.66.02
5.ПФ.С.66.ПР.Р.66.03
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Керуючись нормативними документами,
проводити дослідження параметрів
мікроклімату в лікувально-профілактичних
установах, житлових, громадських,
виробничих приміщеннях з використанням
необхідного технічного обладнання,
дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, особистої гігієни та оформити
результати дослідження у відповідний
протокол, затверджений МОЗ України

Дотримуючись правил техніки безпеки,
охорони праці, відповідно до нормативних
документів, використовуючи необхідне
обладнання, апаратуру, проводити
дослідження природної та штучної
освітленості у житлових, громадських,
виробничих приміщеннях лікувальнопрофілактичних установ з оформленням
протоколу дослідження, затвердженого МОЗ
України

5.ПФ.С.67.ПР.О.67

5.ПФ.С.68.ПР.О.68

Гігієнічне значення температури, вологості і швидкості руху повітря.
Гігієнічне значення мікроклімату і повітряного середовища в лікувальнопрофілактичних, житлових і громадських будівлях, вимоги до них.
Вентиляція і опалення лікувально-профілактичних і громадських будівель.
Показники і методика комплексної оцінки мікроклімату на організм.
Методика дослідження температурно-вологісного режиму приміщень.
Методика дослідження швидкості руху повітря, атмосферного тиску.
Визначення природної та штучної вентиляції приміщень.
Обмін енергії в організмі. Фізіологія дихання.
Гігієнічні вимоги до житлового будівництва.
Повітряно-краплинні інфекції.
Вуглекислота, її властивості.
Основи житлового законодавства.
Поняття про теплообмін та терморегуляцію в організмі.
Метеотропні захворювання.
Правила техніки безпеки, охорони праці при роботі з електроприладами.
Ртуть. Правила безпеки при роботі з приладами, що містять ртуть.
Гіпербарична оксигенація.
Санітарно-гігієнічна оцінка мікроклімату.
Визначення вітряного режиму місцевості.
Гігієнічні вимоги до промислових підприємств.
Професійні захворювання.
Виробничий травматизм.
Періодичні медичні огляди працівників промислових підприємств.
Теплообмін та теплорегуляцію в умовах виробництва.
Вплив зміненого барометричного тиску на організм, гірська та кесонна
хвороба.
Порушення зовнішнього дихання. Гіпоксія.
Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій.
Гігієнічні вимоги влаштування і обладнання лікарень
Гігієнічні вимоги до природного і штучного освітлення житлових і
громадських будівель.
Гігієнічні вимоги до освітлення лікувально-профілактичних установ.
Методика визначення природного освітлення приміщень та інтенсивності
ультрафіолетового випромінювання.
Методика дослідження штучної освітленості приміщень.
Органи чуттів. Орган зору.
Функціональні властивості та особливості зорового аналізатора.
Гігієнічні вимоги до житлового будівництва і лікувально-профілкатичних
установ.

5.ПФ.С.67.ПР.О.67.01
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.02
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.03
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.04
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.05
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.06
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.07
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.08
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.09
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.10
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.11
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.12
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.13
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.14
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.15
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.16
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.17
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.18
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.19
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.20
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.21
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.22
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.23
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.24
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.25
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.26
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.27
5.ПФ.С.67.ПР.О.67.28
5.ПФ.С.68.ПР.О.68.01
5.ПФ.С.68.ПР.О.68.02
5.ПФ.С.68.ПР.О.68.03
5.ПФ.С.68.ПР.О.68.04
5.ПФ.С.68.ПР.О.68.05
5.ПФ.С.68.ПР.О.68.06
5.ПФ.С.68.ПР.О.68.07
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

В умовах лабораторії, дотримуючись правил
техніки безпеки, охорони праці, особистої
гігієни, методик Держстандартів,
використовуючи необхідне обладнання,
реактиви, досліджувати фізико-хімічні
показники ґрунту з обов’язковим
оформленням протоколу дослідження,
затвердженого МОЗ України

5.ПФ.С.69.ПР.О.69

Керуючись діючими законодавчими,
нормативно- технічними документами,
використовуючи апаратуру, обладнання,
реактиви, дотримуючись правил техніки
безпеки, охорони праці, особистої гігієни,
проводити дослідження фізичних та хімічних
чинників виробничого середовища в умовах
лабораторії і на промислових об’єктах,
оформляти протоколи досліджень

5.ПФ.С.70.ПР.О.70

Гігієнічні вимоги до освітлення промислових і громадських підприємств.
Гігієна лікувальних установ. Гігієнічні основи лікарняного будівництва.
Гігієнічні вимоги до дитячих дошкільних установ. Гігієнічні вимоги до
шкіл
Походження, формування, механічна структура, фізичні властивості та
хімічний склад ґрунту.
Методика дослідження фізико-хімічних показників ґрунту.
Правила миття і стерилізації лабораторного посуду.
Техніка зважування на аналітичних і техно-хімічних вагах.
Правила роботи з сушильною шафою.
Фізичне дослідження ґрунту.
Хімічне дослідження ґрунту.
Приготування водної витяжки грунту.
Зважування
Мірний посуд.
Фільтрування.
Коагулювання.
Розрахунки в об’ємному аналізі.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим
Хімічний склад атмосферного повітря, гігієнічне значення окремих
компонентів повітряного середовища.
Сучасні методи досліджень атмосферного повітря та повітря закритих
приміщень.
Принципи гігієнічного нормування факторів навколишнього середовища.
Хімічні фактори виробничого середовища, професійні отруєння та їх
профілактика.
Методика визначення токсичних речовин у повітрі:
— парів ртуті;
— аерозолей свинцю;
— оксиду сірки (IV);
— хлору, хлорного водню;
— оксиду вуглецю (II) і (IV);
— оксидів азоту;
— аміаку;
— сірководню.
Методика дослідження хімічних речовин у повітрі виробничих приміщень
за допомогою експрес-методів.
Методика визначення пилу і його вмісту ваговим методом на виробництві.

5.ПФ.С.68.ПР.О.68.08
5.ПФ.С.68.ПР.О.68.09
5.ПФ.С.68.ПР.О.68.10
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.01
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.02
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.03
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.04
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.05
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.06
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.07
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.08
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.09
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.10
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.11
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.12
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.13
5.ПФ.С.69.ПР.О.69.14
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.01
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.02
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.03
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.04
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.05
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.06
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.07
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.08
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.09
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.10
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.11
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.12
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.13
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.14
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Керуючись методами Держстандартів,
проводити контроль за вмістом пестицидів в
харчових продуктах, в об’єктах довкілля,
використовуючи необхідне обладнання,
апаратуру, реактиви, дотримуючись правил
техніки безпеки, охорони праці, особистої
гігієни, з оформленням протоколу
досліджень, затвердженого МОЗ України

5.ПФ.С.71.ПР.О.71

Поняття про теплообмін та терморегуляцію.
Кисень. Азот. Вуглекислий газ. Інертні гази.
Поняття про парціальний тиск.
Висотна хвороба.
Кесонна хвороба.
Санітарна охорона атмосферного повітря.
Хімічні властивості ртуті.
Хімічні властивості свинцю.
Карбоксигемоглобін.
Якісний аналіз.
Колориметричний метод і нефелометричний аналіз.
Дихальна система. Будова органів дихання.
Вплив фізичних чинників виробничого середовища на здоров’я працюючих
(шум, вібрація, ультра- та інфразвук, електромагнітні поля).
Гігієнічні норми фізичних факторів виробничого середовища.
Методика дослідження виробничого шуму і вібрації у виробничих
приміщеннях.
Виробничий пил, шум, вібрація.
Дозиметричний контроль за об’єктами навколишнього середовища.
Правила техніки безпеки, охорони праці, особистої гігієни.
Туберкульоз легень. Пневмоконіози.
Будова органу слуху. Шумова хвороба.
Промислові отрути і професійні отруєння.
Професійні захворювання.
Функції печінки.
Кумуляція речовин в організмі.
Гігієнічні вимоги до промислових підприємств.
Методи відбору проб повітря. Визначення пилу в повітрі.
Гравіметричний аналіз.
Зважування.
Транспорт газів кров’ю. Регуляція дихання.
Порушення водно-сольового обміну
Пестициди, їх класифікація.
Характеристика груп пестицидів.
Дослідження пестицидів методом тонкошарової хроматографії.
Правила техніки безпеки, охорони праці, особистої гігієни

5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.14
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.16
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.17
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.18
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.19
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.20
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.21
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.22
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.23
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.24
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.25
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.26
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.27
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.28
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.29
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.30
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.31
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.32
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.33
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.34
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.34
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.36
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.37
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.38
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.39
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.40
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.41
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.42
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.43
5.ПФ.С.70.ПР.Р.70.44
5.ПФ.С.71.ПР.О.71.01
5.ПФ.С.71.ПР.О.71.02
5.ПФ.С.71.ПР.О.71.03
5.ПФ.С.71.ПР.О.71.04
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Дотримуючись безпечних умов праці,
використовуючи апаратуру, обладнання,
реактиви, відповідно до методик,
досліджувати полімерні матеріали в умовах
лабораторії з оформленням протоколу
дослідження, затвердженого МОЗ України
Використовуючи необхідне обладнання,
реактиви, дотримуючись правил техніки
безпеки, охорони праці, протиепідемічного
режиму, особистої гігієни, методик
Держстандартів, досліджувати в умовах
лабораторії органолептичні, фізико-хімічні
показники питної та стічної води з
обов’язковим оформленням протоколу
досліджень, затвердженого МОЗ України

5.ПФ.С.72.ПР.О.72

5.ПФ.С.73.ПР.О.73

Полімерні матеріали, їх властивості.
Гігієна використання полімерних матеріалів.
Методика приготування витяжки з полімерних матеріалів мігруючих
речовин і проведення простих хімічних досліджень.
Фізико-хімічні властивості розчинів високомолекулярних сполук

5.ПФ.С.72.ПР.О.72.01
5.ПФ.С.72.ПР.О.72.02
5.ПФ.С.72.ПР.О.72.03

Гігієнічне та епідеміологічне значення води.
Норми водопостачання.
Гігієнічні вимоги до якості питної води, її органолептичних властивостей,
хімічного складу.
Методика визначення органолептичних і фізичних показників води.
Методика дослідження хімічного складу води:
— рН, лужності;
— твердості;
— окислюваності;
— хлоридів;
— розчиненого у воді кисню;
— сульфатів;
— заліза;
— азотумісних сполук.
Бактеріологічні показники якості води.
Захворювання, що передаються через воду.
Водні епідемії.
Поняття про рН-метрію.
Концентрація розчинів.
Титрування розчинів.
Якісні реакції на сульфат-іон.
Титрування.
Зважування.
Визначення заліза.
Якісні реакції на сполуки заліза.
Метгемоглобін.
Лабораторний посуд.
Підготовка лабораторного посуду для аналізу.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим.
Визначення хлоридів.
Визначення сульфатів.
Дослідження стічної води

5.ПФ.С.73.ПР.О.73.01
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.02

5.ПФ.С.72.ПР.О.72.04

5.ПФ.С.73.ПР.О.73.03
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.04
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.05
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.06
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.07
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.08
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.09
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.10
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.11
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.12
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.13
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.14
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.15
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.16
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.17
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.18
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.19
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.20
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.21
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.22
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.23
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.24
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.25
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.26
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.27
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.28
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.29
5.ПФ.С.73.ПР.О.73.30
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Керуючись нормативними документами,
дотримуючись безпечних умов праці,
використовуючи апаратуру, обладнання,
реактиви, проводити дозиметричний контроль
за об’єктами довкілля
Керуючись Держстандартами, методичними
вказівками, дотримуючись безпечних умов
праці, протиепідемічного режиму, в умовах
лабораторії проводити санітарно-гігієнічне
дослідження харчових продуктів тваринного
та рослинного походження, оформити
протоколи дослідження, затверджені МОЗ
України

5.ПФ.С.74.ПР.О.74

Індивідуальні дозиметри.
Безпека та захист в умовах підвищеного радіоактивного фону.
Променева хвороба.
Радіологічні та радіометричні дослідження

5.ПФ.С.74.ПР.О.74.01
5.ПФ.С.74.ПР.О.74.02
5.ПФ.С.74.ПР.О.74.03
5.ПФ.С.74.ПР.О.74.04

5.ПФ.С.75.ПР.О.75

Предмет і завдання гігієни харчування.
Гігієнічна характеристика харчових продуктів тваринного походження.
Санітарна експертиза харчових продуктів тваринного походження.
Методики дослідження:
— м’яса;
— кулінарних виробів із січеного м’яса;
— ковбасних виробів;
— риби;
— молока і кисломолочних продуктів;
— вершкового масла.
Обмін білків, жирів, вуглеводів.
Поняття про вітаміни.
Добова потреба у вітамінах.
Авітамінози.
Будова органів травлення.
Гельмінтози, що передаються через м’ясо, через рибу.
Зоонозні захворювання.
Консервування харчових продуктів.
Ботулізм.
Стерилізація, пастеризація.
Харчові отруєння мікробного походження.
Поняття про токсикози та токсикоінфекції.
Сальмонельоз.
Гравіметричний аналіз.
Гігієнічна характеристика харчових продуктів рослинного походження.
Санітарна експертиза харчових продуктів рослинного походження.
Харчові отруєння немікробного походження.
Солі важких металів (ртуть, свинець, олово).
Методики дослідження:
— борошна і хліба;
— квашеної капусти і вмісту вітаміну С;
— рослинних жирів;
— консервів.

5.ПФ.С.75.ПР.О.75.01
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.02
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.03
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.04
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.05
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.06
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.07
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.08
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.09
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.10
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.11
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.12
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.13
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.14
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.15
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.16
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.17
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.18
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.19
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.20
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.21
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.22
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.23
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.24
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.25
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.26
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.27
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.28
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.29
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.30
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.31
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Керуючись нормативними документами,
схемами обстежень, інструктивними
матеріалами, дотримуючись правил техніки
безпеки, охорони праці, проводити санітарногігієнічне обстеження промислових об’єктів,
об’єктів довкілля, лікувально-профілактичних
установ, підприємств громадського
харчування, скласти опис об’єкту з
попереднім санітарно-гігієнічним
заключенням

В умовах гістологічної та гістохімічної
лабораторії, використовуючи гістохімічні
методи дослідження, виявляти нуклеїнові
кислоти, ліпіди, вуглеводи, ферменти в
клітинах і тканинах та записати результат у
бланк аналізу

5.ПФ.С.76.ПР.О.76

6.ПФ.Д.01.ПР.О.01

Дослідження безалкогольних напоїв.
Техніка зважування.
Гомогенізація.
Техніка титрування.
Мікотоксикози.
Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічний режим.
Дезінфекція. Приготування дезінфікуючих розчинів.
Гігієна громадського харчування.
Медичні огляди працівників
Методика гігієнічного обстеження підприємств громадського харчування.
Методика обстеження житлового приміщення.
Комплексне санітарно-гігієнічне обстеження лікарні.
Санітарно-гігієнічне обстеження молокозаводу.
Санітарно-гігієнічне обстеження хлібозаводу.
Санітарно-гігієнічне обстеження промислового підприємства.
Санітарне обстеження підприємств, що застосовують джерела іонізуючого
випромінювання. Дозиметрія.
Санітарно-гігієнічне обстеження підприємства громадського харчування
Періодичні медичні огляди працівників промислових підприємств.
Дезинфекція. Правила техніки безпеки, охорони праці,особистої гігієни,
протиепідемічний режим.
Медичне обслуговування працівників промислових підприємств

5.ПФ.С.75.ПР.О.75.32
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.33
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.34
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.35
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.36
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.37
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.38
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.39
5.ПФ.С.75.ПР.О.75.40
5.ПФ.С.76.ПР.Р.76.01
5.ПФ.С.76.ПР.Р.76.02
5.ПФ.С.76.ПР.Р.76.03
5.ПФ.С.76.ПР.Р.76.04
5.ПФ.С.76.ПР.Р.76.05
5.ПФ.С.76.ПР.Р.76.06

Нуклеїнові кислоти.
Рибонуклеїнова кислота.
Дезоксирибонуклеїнова кислота.
Метод Браше.
Метод Фельгена.
Гістохімічні методи дослідження.
Білки.
Вуглеводи.
Ліпіди.
Ферменти.
Методи виявлення в тканинах:
— нуклеїнових кислот;
— глікогену;
— жирів;
— ферментів

6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01
6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02
6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.03
6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.04
6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.05
6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.06
6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.07
6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.08
6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.09
6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.10

5.ПФ.С.76.ПР.Р.76.07
5.ПФ.С.76.ПР.Р.76.08
5.ПФ.С.76.ПР.Р.76.09
5.ПФ.С.76.ПР.Р.76.10
5.ПФ.С.76.ПР.Р.76.11

6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.11
6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.12
6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.13
6.ПФ.Д.01.ПР.О.01.14
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Використовуючи мікроскопічний метод
дослідження, в умовах гістологічної
лабораторії віддиференціювати різні структури
тканин і органів на мікропрепаратах та
електронограмах

6.ПФ.Д.02.ПР.О.02 Структурні компоненти клітини та тканин.
Класифікація тканин:
— покривний епітелій;
— залозистий епітелій;
сполучної тканини:
— волокнистої;
— пухкої;
— щільної;
— сполучної тканини зі спеціальними властивостями (ретикулярна, жирова,
пігментна, слизова);
скелетної тканини:
— хрящової;
— гіалінової;
— еластичної;
— волокнистої;
— кісткової;
м’язової тканини:
— посмугованої;
— непосмугованої;
— серцевої;
нервової тканини:
— нейроцитів (нейронів);
— нейроглії;
— нервових волокон;
— нервових закінчень.
Особливості будови систем і органів.
центральної нервової системи:
— в ембріогенезі;
— спинного мозку;
— головного мозку;
— вегетативної нервової системи;
периферичної нервової системи органів чуття:
— в ембріогенезі;
— зору;
— нюху;
— смаку;
— слуху;
серцево-судинної та лімфатичної системи:

6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.09
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.10
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.11
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.12
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.13
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.14
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.15
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.16
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.17
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.18
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.19
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.20
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.21
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.22
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.23
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.24
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.25
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.26
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.27
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.28
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.29
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.30
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.31
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.32
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.33
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.34
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.35
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.36
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.37
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— в ембріогенезі;
— артерій;
— вен;
— лімфатичних судин;
серця, органів кровотворення та імунного захисту:
— в ембріогенезі;
— червоного кісткового мозку;
— тимус;
— лімфатичних вузлів;
— селезінки;
ендокринної системи:
— в ембріогенезі;
— гіпоталямусу;
— гіпофізу;
— епіфізу;
— щитоподібної залози;
— прищитоподібних залоз;
— надниркових залоз;
шкіри:
— епідермісу;
— дерми;
— залоз;
— волосся;
— нігтів;
дихальної системи:
— відділів повітроносних шляхів;
— егень;
— в ембріогенезі;
— в постнатальному періоді
травної системи:
— порожнини рота;
— слинних залоз;
— зубів;
— глотки;
— стравоходу;
— шлунку;
— тонкої кишки;
— товстої кишки;

6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.38
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.39
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.40
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.41
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.42
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.43
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.44
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.45
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.46
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.47
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.48
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.49
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.50
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.51
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.52
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.53
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.54
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.55
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.56
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.57
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.58
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.59
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.60
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.61
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.62
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.63
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.64
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.65
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.66
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.67
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.68
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.69
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.70
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Використовуючи мікроскопічний метод
дослідження, в умовах гістологічної
лабораторії віддиференціювати зміни тканин і
органів при різних патологічних процесах і
найпоширеніших локалізаціях новоутворів з
оформленням бланка дослідження у вигляді
заключення

6.ПФ.Д.03.ПР.О.03

-

— підшлункової залози;
— печінки;
— жовчного міхура;
— жовчновивідних шляхів;
сечової системи:
— нирок;
— сечовивідних шляхів;
чоловічих статевих органів:
— яєчка;
— сім’явиносних шляхів;
— передміхурової залози;
— статевого члена;
жіночих статевих органів:
— яєчника в різні вікові періоди;
— маткових труб, матки;
— піхви;
— грудної залози
Особливості будови тканин, органів і систем при різних патологічних
процесах і найпоширеніших локалізаціях новоутворів:
— епітеліальної тканини;
— залозистого епітелію;
— тканин внутрішнього середовища;
— сполучної тканини;
— хрящової;
— кісткової;
— м’язової тканини;
— нервової тканини;
органів, систем:
— центральної нервової системи;
— периферичної нервової системи;
— органів чуття;
— серцево-судинної та лімфатичної системи;
— органів кровотворення та імунного захисту;
— ендокринної системи;
— шкіри;
— дихальної системи;
— легень;
— травної системи;
— сечостатевої системи;

6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.71
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.72
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.73
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.74
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.75
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.76
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.77
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.78
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.79
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.80
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.81
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.82
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.83
6.ПФ.Д.02.ПР.О.02.84
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.02
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.03
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.04
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.05
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.06
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.07
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.08
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.09
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.10
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.11
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.12
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.13
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.14
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.15
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.16
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.17
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.18
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.19
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В умовах гістологічної лабораторії,
використовуючи мікроскопічний метод
дослідження, визначати періоди ембріогенезу
та вади розвитку

6.ПФ.Д.04.ПР.О.04

За результатами аналізу крові та мієлограми,
аналізуючи кістково-мозкові індекси,
враховуючи характерні для певної патології
зміни, відображені в відповідній літературі,
диференціювати в умовах КДЛ

6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05

— чоловічих статевих органів;
— жіночих статевих органів;
— грудної залози
Предмет і завдання ембріології людини.
Статеві клітини.
Стадії розвитку статевих клітин.
Мейоз.
Запліднення.
Основні стадії розвитку зародка.
Дроблення.
Будова і локалізація зародка під час дроблення.
Типи бластомерів.
Морула.
Утворення бластоцисти.
Ембріо- і трофобласт.
Імплантація.
Делямінація.
Гаструляція.
Мезодерма.
Нейруляція.
Зародкові листки.
Гісто- та органогенез.
Провізорні органи.
Хоріон.
Амніон.
Жовтковий мішок.
Алантоїс.
Пуповина.
Плацента людини.
Плодові оболонки.
Періоди ембріогенезу.
Періоди онтогенезу

6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.20
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.21
6.ПФ.Д.03.ПР.О.03.22
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.01
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.02
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.03
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.04
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.05
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.06
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.07
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.08
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.09
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.10
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.11
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.12
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.13
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.14
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.15
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.16
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.17
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.18
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.19
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.20
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.22
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.23
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.24
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.25
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.26
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.27
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.28
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.29
6.ПФ.Д.04.ПР.О.04.30

Лабораторна діагностика захворювань органів кровотворення та інших
органів і систем.
Обстеження відповідно до патології.

6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.01
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.02
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найрізноманітніші захворювання органів
кровотворення (анемії, гемобластози,
нелейкемічні хвороби) та інших органів і
систем для встановлення клінічного
діагнозу, призначення лікування та
прогнозування з оформленням відповідної
документації та заключення

Гематологічні дослідження:
— показники загального клінічного аналізу крові;
— показники допоміжних гематологічних досліджень;
— показники мієлограми та кістково-мозкових індексів;
— сучасні лабораторні методи дослідження.
Особливості гематологічних показників при анеміях
постгеморагічній гострій і хронічній
з порушенням кровотворення (еритропоезу)
— залізодефіцитній;
— з порушенням синтезу або утилізації порфіринів;
— пиридоксиндефіцитній;
— мегалобластній;
— апластичній;
— дизеритропоетичній;
гемолітичній (спадковій)
мембранопатії:
— спадковому мікросфероцитозі;
— спадковому овалоцитозі;
— спадковому акантоцитозі;
— спадковому стоматоцитозі;
гемоглобінопатії:
— таласемії;
— серповидно-клітинній;
— ензимопатії;
гемолітичній (набутій імунній)
— автоімунній;
— ізоімунній (гемолітична хвороба новонароджених);
— гетероімунній;
гемолітичній (набутій неімунній)
— обумовлені механічним руйнуванням оболонки еритроцитів,
обумовлені дією хімічних речовин, біологічних і бактеріальних токсинів
— пароксизмальній нічній гемоглобінурії.

6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.03
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.04
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.05
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.06
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.07
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.08
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.09
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.10
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.11
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.12
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.13
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.14
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.15
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.16
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.17
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.18
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.19
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.20
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.21
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.22
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.23
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.24
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.25
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.26

при лейкеміях:
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гострих мієлоїдних лейкозах (ГМЛ):
— з цитогенетичними транслокаціями, що повторюються;
— пов’язані з мультилінійною дисплазією;
— пов’язані з попередньою терапією;
— не охарактеризовані іншим способом:
— ГМЛ з мінімальними ознаками диференціації;
— ГМЛ без ознак дозрівання;
— ГМЛ з ознаками дозрівання;
— гострому мієломоноцитарному лейкозі;
— гострому моноцитарному лейкозі;
— гострому еритролейкозі;
— гострому мегакаріоцитарному лейкозі;
— гострому базофільному лейкозі;
— гострому пан мієлозі;
мієлодиспластичних/мієлопроліферативних захворюваннях:
— хронічному мієломоноцитарному лейкозі;
— атиповому хронічному мієлоїдному лейкозі;
— ювенільному мієломоноцитарному лейкозі;
мієлопроліферативних захворюваннях:
— хронічному мієлолейкозі, з Рh-хромосомою;
— хронічному нейтрофільному лейкозі;
— хронічнному еозинофільному лейкозі/гіперєозинофільному синдромі;
— хронічному ідіопатичному мієлофіброзу;
— справжній поліцитемії;
— есенціальній тромбоцитемії;
— некласифіковане мієлопроліферативне захворювання.
лімфоїдних пухлинах:
— лімфобластному лейкозі із В- і Т- клітин;
— В- і Т- клітинному хронічному лімфолейкозі;
— В і Т – клітинному пролімфоцитарному лейкозі;
— волосатоклітинному;
— плазмоклітинній мієломі/ плазмоцитомі;
— лімфогранулематозі (лімфома Ходжкіна);
— неходжкінських лімфомах;
пухлини з мастоцитів:
— мастоцитозі шкіри ;
— мастоцитозі системному;
— тучноклітинному лейкозі;

6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.27
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.28
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.29
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.30
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.31
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.32
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.33
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.34
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.35
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.36
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.37
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.38
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.39
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.40
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.41
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.42
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.43
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.44
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.45
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.46
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.47
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.48
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.49
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.50
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.51
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.52
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.53
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.54
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.55
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.56
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.57
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.58
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Підвести лабораторні основи за
результатами дослідження для встановлення
клінічного діагнозу червоного вовчаку,
призначення відповідного лікування та
прогнозування з оформленням відповідної
документації та заключення
Порівнюючи показники дослідження
харкотиння за результатами аналізу із
змінами, характерними для певної патології,
підвести лабораторні основи для
діагностики найрізноманітнішої патології
дихальних шляхів та легень з оформленням
відповідної документації

6.ПФ.Д.06.ЗП.О.06

6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07

пухлини з гістіоцитів та дендритних клітин:
— гістіоцитній саркомі;
— еозинофільній гранульомі;
— хворобі Хенда—Шюллера—Крісчена;
— хворобі Летерера-Сіве.
Анемії.
Гемобластози.
Геморагічні захворювання.
Нелейкемічні захворювання.
Захворювання органів кровотворення у дітей раннього та старшого віку.
Гострі і хронічні запальні процеси.
Інфекційні хвороби.
Генні хвороби.
Алергічні захворювання.
Злоякісні пухлини.
Тип споровики. Малярійний плазмодій.
Гельмінтози
Лабораторна діагностика червоного вовчаку та інших системних
захворювань.
Обстеження відповідно до патології.
Червоний вовчак.
Особливості картини крові.
LE-клітини
Лабораторна діагностика захворювань органів дихання.
Сучасні методи обстеження відповідно до патології.
Дослідження харкотиння.
Зміни в харкотинні при:
— хронічних обструктивних захворюваннях;
— пневмонії;
— плевриті;
— бронхіальній астмі;
— бронхоектатичній хворобі;
— абсцесі легень;
— туберкульозі;
— ехінококозі;
— аспергильозі;
— актиномікозі;
— раку легень.
Запалення.

6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.59
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.60
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.61
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.62
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.63
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.64
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.65
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.66
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.67
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.68
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.69
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.70
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.71
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.72
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.73
6.ПФ.Д.05.ЗП.О.05.74
6.ПФ.Д.06.ЗП.О.06.01
6.ПФ.Д.06.ЗП.О.06.02
6.ПФ.Д.06.ЗП.О.06.03
6.ПФ.Д.06.ЗП.О.06.04
6.ПФ.Д.06.ЗП.О.06.05
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.01
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.02
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.03
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.04
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.05
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.06
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.07
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.08
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.09
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.10
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.11
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.12
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.13
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.14
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.15
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За результами аналізу сечі, порівнюючи їх з
характерними для даної патології
відхиленнями, відображеними в літературі,
довідниках, підвести лабораторні основи
для встановлення клінічного діагнозу з
оформленням відповідної документації та
заключення

6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08

Аналізуючи результати дослідження
шлункового вмісту, співставити їх з
характерними змінами і підвести
лабораторні основи для встановлення
клінічного діагнозу: дуоденогастрального
рефлюксу, гастритів, виразкової хвороби,
пухлин стравоходу та шлунка з

6.ПФ.Д.09.ЗП.О.09

Травми.
Хвороби органів дихання.
Захворювання органів дихання у дітей.
Особливості перебігу туберкульозу у дітей та підлітків.
Структура медичних термінів
Лабораторна діагностика захворювань сечової системи.
Сучасні методи обстеження.
Дослідження сечі.
Зміни сечі при :
— циститі;
— туберкульозі сечового міхура;
— уретриті;
— простатиті;
— готрому гломерулонефриті;
— хронічному гломерулонефриті;
— гострому пієлонефриті;
— хронічному пієлонефриті;
— нефротичному синдромі;
— гострій нирковій недостатності;
— хронічній нирковій недостатності;
— амілоїдозі;
— нирковокам’яній хворобі;
— гестозах;
— пухлинах.
Патологія білкового обміну.
Патологія вуглеводневого обміну. Цукровий діабет.
Патологія ліпідного обміну.
Патологія пігментного обміну.
Диференціація жовтяниць.
Хвороби органів сечової системи.
Захворювання органів сечової системи у дітей.
Гельмінтози
Лабораторна діагностика захворювань шлунка.
Сучасні методи обстеження відповідно до патології.
Дослідження шлункового вмісту.
Особливості показників шлункового вмісту при:
— гастритах;
— виразковій хворобі шлунка;
— дуоденогастральному рефлюксі;

6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.16
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.17
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.18
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.19
6.ПФ.Д.07.ЗП.О.07.20
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.01
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.02
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.03
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.04
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.05
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.06
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.07
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.08
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.09
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.10
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.11
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.12
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.13
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.14
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.15
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.16
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.17
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.18
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.19
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.20
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.21
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.22
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.23
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.24
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.25
6.ПФ.Д.08.ЗП.О.08.26
6.ПФ.Д.09.ЗП.О.09.01
6.ПФ.Д.09.ЗП.О.09.02
6.ПФ.Д.09.ЗП.О.09.03
6.ПФ.Д.09.ЗП.О.09.04
6.ПФ.Д.09.ЗП.О.09.05
6.ПФ.Д.09.ЗП.О.09.06
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оформленням відповідної документації та
заключення

За результатами аналізу дуоденального
вмісту, враховуючи характерні зміни,
відображені в додатковій літературі,
підвести лабораторні основи для
діагностики дискінезій, холангітів,
холециститів, жовч нокам’яної хвороби з
оформленням відповідної документації та
заключення

Аналізуючи отримані результати
копрограми, співставити їх з
копрологічними синдромами та оцінити
стан органів травлення для діагностики
різних захворювань травного тракту

6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10

6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11

— передракових захворюваннях шлунка та стравоходу;
— пухлинах.
Хвороби шлунка.
Захворювання органів травлення у дітей.
Гострі розлади травлення у дітей
Лабораторна діагностика захворювань печінки та жовчовивідних шляхів.
Сучасні методи обстеження відповідно до патології.
Лабораторні методи дослідження.
Зміни дуоденального вмісту при:
— дискінезії;
— холангіті;
— холециститі;
— жовчнокамяній хворобі;
— цирозі печінки;
— гепатиті;
— гельмінтозах.
Характеристика пунктатів при деяких захворюваннях та пухлинах печінки,
жовчного міхура та жовчних протоків.
Захворювання печінки та жовчовивідних шляхів.
Патологія пігментного обміну.
Диференціація жовтяниць.
Панкреатит.
Гельмінтози

6.ПФ.Д.09.ЗП.О.09.07
6.ПФ.Д.09.ЗП.О.09.08
6.ПФ.Д.09.ЗП.О.09.09
6.ПФ.Д.09.ЗП.О.09.10
6.ПФ.Д.09.ЗП.О.09.11
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.01
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.02
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.03

Лабораторна діагностика захворювань органів травлення.
Сучасні методи обстеження відповідно до патології.
Копрологічне дослідження. Особливості копрограми при:
— недостатності травлення в шлунку і тонкій кишці;
— недостатності функції підшлункової залози;
— відсутності поступання жовчі в кишківник;
— дисбактеріозі;
— дискінезії кишківника;
— пухлинах.
Кишкові інфекції.
Захворювання прямої кишки.
Гельмінтози.
Захворювання органів травлення у дітей.
Пухлини

6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.01
6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.02
6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.03
6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.04
6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.05
6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.06
6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.07
6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.08
6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.09
6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.10
6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.11
6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.12
6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.13
6.ПФ.Д.11.ЗП.О.11.14

6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.04
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.05
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.06
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.07
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.08
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.09
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.10
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.11
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.12
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.13
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.14
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.15
6.ПФ.Д.10.ЗП.О.10.16
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Порівнюючи отримані результати
дослідження цереброспінальної рідини з
нормою та характерними для різної
патології змінами, підвести лабораторні
основи для встановлення клінічного
діагнозу з оформленням відповідної
документації та заключення

6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12

Враховуючи характерні зміни показників за
результатами дослідження рідин із серозних
порожнин, провести їх диференціацію
(ексудат, транссудат) та підвести
лабораторні основи для встановлення
клінічного діагнозу з оформленням
відповідної документації та заключення

6.ПФ.Д.13.ЗП.О.13

Співставляти отримані показники
кольпоцитологічних індексів з
фізіологічними, оцінювати їх зміни для
діагностики гормональних порушень та
іншої патології з оформленням відповідної
документації та заключения

6.ПФ.Д.14.ЗП.О.14

Лабораторна діагностика захворювань центральної нервової системи.
Сучасні методи обстеження відповідно до патології.
Дослідження цереброспінальної рідини.
Зміни в цереброспінальній рідині при:
— гнійному менінгіті;
— туберкульозному менінгіті;
— серозному менінгіті;
— епідемічному менінгіті;
— абсцесі головного мозку;
— цистицеркозі головного мозку;
— черепно-мозковій травмі;
— пухлинах.
Хвороби головного, спинного мозку, оболон мозку.
Пухлини
Лабораторна діагностика патології органів кровообігу, дихання.
Сучасні методи обстеження.
Дослідження рідин із серозних порожнин.
Особливості показників дослідження рідин із серозних порожнин при:
— застійних явищах;
— запальних процесах;
— пухлинах.
Захворювання серцево-судинної системи.
Захворювання органів дихальної системи.
Травми
Лабораторна діагностика захворювань жіночої статевої системи.
Сучасні методи обстеження відповідно до патології.
Дослідження виділень з верхньо-бокового склепіння піхви.
Особливості кольпоцитологічної картини:
— в різні вікові періоди;
— при фізіологічному та патологічному перебігу вагітності;
— в післяпологовому періоді;
— при гормональних порушеннях.
Діагностика порушень гормональної функції.
Оцінка ступенів проліферації, лютеїнової стимуляції, атрофії, андрогенного
впливу.
Оцінка результатів кольпоцитологічного дослідження.
Захворювання жіночої статевої системи.
Захворювання ендокринної системи

6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12.01
6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12.02
6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12.03
6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12.04
6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12.05
6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12.06
6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12.07
6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12.08
6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12.09
6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12.10
6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12.11
6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12.12
6.ПФ.Д.12.ЗП.О.12.13
6.ПФ.Д.13.ЗП.О.13.01
6.ПФ.Д.13.ЗП.О.13.02
6.ПФ.Д.13.ЗП.О.13.03
6.ПФ.Д.13.ЗП.О.13.04
6.ПФ.Д.13.ЗП.О.13.05
6.ПФ.Д.13.ЗП.О.13.06
6.ПФ.Д.13.ЗП.О.13.07
6.ПФ.Д.13.ЗП.О.13.08
6.ПФ.Д.13.ЗП.О.13.09
6.ПФ.Д.14.ЗП.О.14.01
6.ПФ.Д.14.ЗП.О.14.02
6.ПФ.Д.14.ЗП.О.14.03
6.ПФ.Д.14.ЗП.О.14.04
6.ПФ.Д.14.ЗП.О.14.05
6.ПФ.Д.14.ЗП.О.14.06
6.ПФ.Д.14.ЗП.О.14.07
6.ПФ.Д.14.ЗП.О.14.08
6.ПФ.Д.14.ЗП.О.14.09
6.ПФ.Д.14.ЗП.О.14.10
6.ПФ.Д.14.ЗП.О.14.11
6.ПФ.Д.14.ЗП.О.14.12
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи показники результатів
дослідження виділень з піхви, уретри,
шийки матки, діагностувати в умовах КДЛ
запальні процеси, гонорею, трихомоніаз
тощо із оформленням відповідної
документації та заключення

6.ПФ.Д.15.ЗП.О.15

Аналізуючи показники результатів
цитологічного дослідження матеріалу з
жіночих статевих органів, грудної залози і
порівнюючи їх з нормою та характерними
для різної патології змінами, підвести
лабораторні основи з метою встановлення
клінічного діагнозу з оформленням
відповідної документації та заключення

6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16

Аналізуючи показники результатів
дослідження еякуляту, секрету
передміхурової залози, порівнюючи їх з
нормою та характерними для різної
патології змінами, підвести лабораторні
основи з метою встановлення клінічного
діагнозу з оформленням відповідної
документації та заключения

6.ПФ.Д.17.ЗП.О.17

Лабораторна діагностика захворювань жіночої статевої системи.
Сучасні методи обстеження відповідно до патології.
Дослідження виділень з піхви, уретри, шийки матки.
Особливості показників дослідження виділень з піхви, уретри, шийки матки
при:
— запальних процесах;
— трихомоніазі;
— гонореї;
— хламідіозі.
Запальні захворювання жіночої статевої системи.
Мікози.
Венеричні хвороби
Лабораторна діагностика захворювань жіночої статевої системи.
Цитологічна діагностика захворювань грудної залози.
Сучасні методи обстеження відповідно до патології.
Лабораторні методи дослідження.
Цитологічне дослідження.
Особливості показників цитологічного дослідження при:
— фонових процесах шийки матки;
— передракових станах шийки матки;
— раку шийки матки;
— пухлиноподібних процесах тіла матки;
— доброякісних пухлинах тіла матки;
— злоякісних пухлинах тіла матки;
— доброякісних пухлинах яєчників;
— злоякісних пухлинах яєчників;
— мастопатії;
— доброякісних пухлинах грудної залози;
— злоякісних пухлинах грудної залози.
Хвороби органів жіночої статевої системи.
Хвороби грудної залози
Лабораторна діагностика захворювань чоловічої статевої системи.
Сучасні методи обстеження відповідно до патології.
Дослідження еякуляту.
Показники еякуляту при:
— запальних процесах;
— безплідді.
Дослідження секрету передміхурової залози.

6.ПФ.Д.15.ЗП.О.15.01
6.ПФ.Д.15.ЗП.О.15.02
6.ПФ.Д.15.ЗП.О.15.03
6.ПФ.Д.15.ЗП.О.15.04
6.ПФ.Д.15.ЗП.О.15.05
6.ПФ.Д.15.ЗП.О.15.06
6.ПФ.Д.15.ЗП.О.15.07
6.ПФ.Д.15.ЗП.О.15.08
6.ПФ.Д.15.ЗП.О.15.09
6.ПФ.Д.15.ЗП.О.15.10
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.01
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.02
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.03
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.04
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.05
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.06
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.07
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.08
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.09
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.10
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.11
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.12
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.13
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.14
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.15
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.16
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.17
6.ПФ.Д.16.ЗП.О.16.18
6.ПФ.Д.17.ЗП.О.17.01
6.ПФ.Д.17.ЗП.О.17.02
6.ПФ.Д.17.ЗП.О.17.03
6.ПФ.Д.17.ЗП.О.17.04
6.ПФ.Д.17.ЗП.О.17.05
6.ПФ.Д.17.ЗП.О.17.06
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

За результатами цитологічного дослідження
матеріалу з чоловічих статевих органів,
порівнюючи їх з нормальною цитологічною
картиною та характерними для різної
патології змінами, підвести лабораторні
основи з метою встановлення клінічного
діагнозу. Оформити відповідну
документацію

6.ПФ.Д.18.ЗП.О.18

Використовуючи показники отриманих
результатів цитологічного дослідження
пунктатів, відбитків, порівнюючи їх з
відповідною патологією, відображеною в
атласах та довідниках, підвести лабораторні
основи для діагностики різних захворювань
селезінки та лімфатичних вузлів з
оформленням відповідної документації

6.ПФ.Д.19.ЗП.О.19

Показники секрету передміхурової залози при простатиті різної етіології.
Захворювання передміхурової залози.
Трихомоніаз.
Гонорея.
Діагностика імунологічно-обумовленого безпліддя

6.ПФ.Д.17.ЗП.О.17.07
6.ПФ.Д.17.ЗП.О.17.08
6.ПФ.Д.17.ЗП.О.17.09
6.ПФ.Д.17.ЗП.О.17.10
6.ПФ.Д.17.ЗП.О.17.11

Лабораторна діагностика пухлин чоловічих статевих органів.
Показники цитологічного дослідження при доброякісних та злоякісних
пухлинах:
— яєчка;
— статевого члена;
— передміхурової залози.
Передпухлинні захворювання.
Захворювання чоловічої статевої системи.
Захворювання ендокринної системи

6.ПФ.Д.18.ЗП.О.18.01

Лабораторна діагностика пухлин органів і тканин.
Сучасні методи обстеження відповідно до патології.
Цитологічне дослідження пунктатів, відбитків:
— селезінки;
— лімфатичних вузлів;
Хвороба Гоше.
Хвороба Німана—Піка.
Гістіоцитози.
Пухлини селезінки.
Лімфаденіт.
Лімфоїдні пухлини

6.ПФ.Д.19.ЗП.О.19.01
6.ПФ.Д.19.ЗП.О.19.02

6.ПФ.Д.18.ЗП.О.18.02
6.ПФ.Д.18.ЗП.О.18.03
6.ПФ.Д.18.ЗП.О.18.04
6.ПФ.Д.18.ЗП.О.18.05
6.ПФ.Д.18.ЗП.О.18.06
6.ПФ.Д.18.ЗП.О.18.07

6.ПФ.Д.19.ЗП.О.19.03
6.ПФ.Д.19.ЗП.О.19.04
6.ПФ.Д.19.ЗП.О.19.05
6.ПФ.Д.19.ЗП.О.19.06
6.ПФ.Д.19.ЗП.О.19.07
6.ПФ.Д.19.ЗП.О.19.08
6.ПФ.Д.19.ЗП.О.19.09
6.ПФ.Д.19.ЗП.О.19.10
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи результати дослідження
біологічних рідин пацієнта, порівнюючи їх з
показниками в нормі, виявити характерні
відхилення при патології різних обмінів
(білкового, вуглеводного, ліпідного, водномінерального, пігментного та обміну
вітамінів), які відображені в довідниках, з
метою підведення лабораторних основ
клінічного діагнозу з оформленням
заключення

6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20

Результати біохімічних досліджень при:
— порушеннях обміну простих білків;
— порушенні обміну порфіринів;
— патології обміну гемоглобіну;
— патології обміну вуглеводів;
— спадкових порушеннях обміну вуглеводів;
— порушенні обміну складних вуглеводів;
— патології обміну ліпідів;
— спадкових порушеннях обміну ліпідів;
— патології водно-мінерального обміну;
— порушення кислотно-лужного стану.
Порушення обміну простих білків: гіпер-, гіпо- та диспротеїнемії.
Характеристика різних типів азотемій.
Клініко-діагностичне значення визначення фракцій небілкового азоту в
сироватці крові та загального азоту сечі.
Функціональні проби печінки та їх діагностичне значення.
Порушення обміну порфіринів. Лабораторна діагностика порфірій та
порфіринурій.
Патологія обміну гемоглобіну. Гемоглобінопатії.
Анемії. Таласемії.
Парапротеїнемічні гемобластози.
Запалення.
Злоякісні пухлини.
Порушення обміну жовчних пігментів. Диференціальна діагностика
жовтяниць.
Захворювання печінки.
Жирова інфільтрація печінки.
Патологія обміну вуглеводів. Характеристика гіпо- та гіперглікемій.
Цукровий діабет.

6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.01
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.02
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.03
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.04
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.05
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.06
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.07
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.08
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.09
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.10
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.11
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.12
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.13
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.14
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.15
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.16
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.17
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.18
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.19
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.20
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.21
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.22
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.23
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.24
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.25
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

В умовах лабораторії клінічної біохімії,
використовуючи результати дослідження
біологічних рідин, порівнюючи їх з
показниками в нормі, виявити характерні
зміни активності ферментів при різних
захворюваннях для підведення
лабораторних основ клінічного діагнозу з
оформленням заключення

6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21

Панкреатит.
Гіпотиреоз.
Спадкові порушення обміну вуглеводів. Глікогенози.
Порушення обміну складних вуглеводів.
Колагенози. Ревматоїдний артрит. Ревматизм.
Патологія обміну ліпідів.
Характеристика дисліпопротеїдемій.
Методи їх лабораторної діагностики.
Спадкові порушення обміну ліпідів.
Захворювання серцево-судинної системи. Атеросклероз.
Характеристика порушень водно-мінерального обміну.
Порушення обміну макроелементів та їх лабораторна діагностика.
Порушення обміну мікроелементів та їх лабораторна діагностика.
Гіпервітаміноз D.
Рахіт.
Спазмофілія.
Пухлини кісток.
Характеристика порушень кислотно-лужного стану.
Захворювання нирок.
Захворювання легень.
Інфекційні хвороби.
Малярія.
Токсоплазмоз.
Вірусні інфекції.
Сепсис.
Генні захворювання.
Особливості біохімічних показників в різних вікових періодах дитячого
віку
Результати біохімічних досліджень при захворюваннях:
— серця;
— печінки;
— підшлункової залози;
— нирок;
— кісток;
— простати тощо.
Клінічна ензимологія.
Ферментодіагностика. Характеристика ферментних спектрів при різній
патології.

6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.26
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.27
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.28
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.29
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.30
6.ПФ.Д.20.ЗП.О20.31
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.32
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.33
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.34
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.35
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.36
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.37
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.38
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.39
6.ПФ.Д.20ЗП.О.20.40
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.41
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.42
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.43
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.44
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.45
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.46
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.47
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.48
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.49
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.50
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.51
6.ПФ.Д.20.ЗП.О.20.52
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.01
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.02
6.ПФ.Д.21.ЗП.О21.03
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.04
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.05
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.06
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.07
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.08
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Відповідно до результатів дослідження
біологічних рідин, в порівнянні з
показниками вмісту гормонів в нормі,
виявляти характерні для ендокринних
захворювань відхилення для підведення
лабораторних основ клінічного діагнозу з
оформленням заключення

6.ПФ.Д.22.ЗП.О.22

В умовах лабораторії клінічної біохімії,
використовуючи результати дослідження
біологічних рідин, порівнюючи показники
гемостазу в нормі, виявляти їх характерні
відхилення при різних захворюваннях з
метою підведення лабораторних основ
клінічного діагнозу з оформленням
заключення

6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23

Інфаркт міокарда.
Гепатит.
Цироз печінки.
Механічна жовтяниця.
Панкреатит.
Паротит.
Перитоніт.
Подагра.
Анемії.
Цинга.
Рахіт.
Гемофілії
Простатит.
Спадкові захворювання
Результати біохімічних досліджень при захворюваннях ендокринних залоз:
— гіпоталамуса;
— гіпофіза;
— епіфіза;
— щитоподібної залози;
— паращитоподібних залоз;
— надниркових залоз;
— статевих залоз;
— підшлункової залози.
Ендокринні захворювання.
Психічні захворювання
Результати біохімічних досліджень при:
— тромбозах;
— геморагічні захворювання;
— захворюваннях печінки.
Геморагічні захворювання.
Тромбоцитопенії. Тромбоцитопатії.
Гемофілії.
ДВЗ-синдром.
Тромбози.
Спадкові захворювання.
Захворювання печінки.
Захворювання серцево-судинної системи.
Злоякісні захворювання.
Інфекційні хвороби

6.ПФ.Д.21.ЗП.О21.09
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.10
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.11
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.12
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.13
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.14
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.15
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.16
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.17
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.18
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.19
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.20
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.21
6.ПФ.Д.21.ЗП.О.21.22
6.ПФ.Д.22.ЗП.О.22.01
6.ПФ.Д.22.ЗП.О.22.02
6.ПФ.Д.22.ЗП.О.22.03
6.ПФ.Д.22.ЗП.О.22.04
6.ПФ.Д.22.ЗП.О.22.05
6.ПФ.Д.22.ЗП.О.22.06
6.ПФ.Д.22.ЗП.О.22.07
6.ПФ.Д.22.ЗП.О.22.08
6.ПФ.Д.22.ЗП.О.22.09
6.ПФ.Д.22.ЗП.О.22.10
6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23.01
6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23.02
6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23.03
6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23.04
6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23.05
6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23.06
6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23.07
6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23.08
6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23.09
6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23.10
6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23.11
6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23.12
6.ПФ.Д.23.ЗП.О.23.13
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ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Використовуючи інструктивні матеріали,
лабораторне оснащення, дотримуючись
безпечних умов праці в лабораторії,
визначати та диференціювати
морфотинкторіальні властивості збудників:
— кокових;
— кишкових;
— умовнопатогенних;
— особливо небезпечних;
— анаеробних;
— неклостридіальних;
— повітряно-краплинних;
— спірохетозних;
— рикетсіозних;
— хламідійних;
— мікоплазмових інфекцій;
— актиномікозу;
— грибкових інфекцій;
— протозойних інфекцій.
Оформити відповідну документацію

6.ПФ.Д.24.ПР.О.24

Морфотинкторіальні властивості збудників бактеріальних інфекцій, мікозів
та санітаро-показникових мікроорганізмів:
— патогенних коків;
— ешерихій;
— сальмонел;
— шигел;
— умовно-патогенних мікроорганізмів;
— ієрсиній;
— холерних вібріонів;
— франсісел туляремії;
— бруцел;
— бацил сибірської виразки;
— клостридій правцю, газової гангрени, ботулізму;
— бактероїдів;
— бордетел;
— коринебактерій;
— мікобактерій;
— трепонем;
— борелій;
— лептоспір;
— рикетсій;
— хламідій;
— мікоплазм;
— патогенних найпростіших;
— патогенних грибів;
— актиноміцетів та ін.
Сифіліс.
Грибкові захворювання шкіри.
Гонорея.
Кандидози.
Піодермії (стафілококові, стрептококові, стрептостафілодермії).
Туберкульоз.
Кишкові інфекції.
Харчові токсикоінфекції.
Холера.
Чума.
Туляремія.
Сибірська виразка.

6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.01
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.02
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.03
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.04
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.05
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.06
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.07
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.08
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.09
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.10
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.11
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.12
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.13
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.14
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.15
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.16
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.17
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.18
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.19
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.20
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.21
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.22
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.23
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.24
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.25
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.26
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.27
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.28
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.29
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.30
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.31
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.32
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.33
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.34
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.35
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.36
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ГСВОУ ___________12
(позначення стандарту)

Використовуючи виділені культури
мікрорганізмів, керуючись інструктивними
матеріалами, дотриуючись
протиепідемічного режиму, правил техніки
безпеки, в умовах лабораторій проводити
диференціальну діагностику збудників
інфекційних захворювань:
— кокових;
— кишкових;
— умовнопатогенних;
— особливо небезпечних;
— анаеробних;
— неклостридіальних;
— повітряно-краплинних;
— спірохетозних;
— рикетсіозних;
— хламідійних;
— мікоплазмових інфекцій;
— актиномікоз;
— грибкових інфекцій;
— протозойних інфекцій.
Оформитит відповідну документацію та
заключення

6.ПФ.Д.25.ПР.О.25

Бруцельоз.
Лептоспірози.
Дифтерія. Ангіна.Менінгококова інфекція.
Висипний тиф.
Поворотні тифи.
Інфекції зовнішніх покривів.
Правець.
Бешиха.
Тип споровики. Малярійні плазмодії.
Клас бичоносці. Трипаносоми. Лейшманії. Трихомонади.
Клас джгутикові. Лямблії.
Клас війчасті. Балантидії
Лабораторна діагностика стафілококових інфекцій.
Лабораторна діагностика стрептококових і пневмококових інфекцій.
Лабораторна діагностика хвороб, викликаних патогенними нейсеріями.
Лабораторна діагностика ешерихіозів.
Лабораторна діагностика черевного тифу, паратифів А і В, лабораторна
діагностика харчових токсикоінфекцій сальмонельозної етіології.
Лабораторна діагностика дизентерії.
Лабораторна діагностика хвороб, викликаних умовно-патогенними
мікроорганізмами.
Лабораторна діагностика холери.
Лабораторна діагностика чуми.
Лабораторна діагностика туляремії.
Лабораторна діагностика бруцельозу.
Лабораторна діагностика сибірської виразки.
Лабораторна діагностика раневої анаеробної інфекції.
Лабораторна діагностика ботулізму.
Лабораторна діагностика коклюшу і паракоклюшу.
Лабораторна діагностика дифтерії.
Лабораторна діагностика туберкульозу, прокази.
Лабораторна діагностика сифілісу.
Лабораторна діагностика поворотнього тифу.
Лабораторна діагностика лептоспірозу.
Лабораторна діагностика рикетсіозів.
Лабораторна діагностика хвороб, викликаних хламідіями і мікоплазмами.
Лабораторна діагностика мікозів.
Лабораторна діагностика внутрішьолікарняних інфекцій.

6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.37
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.38
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.39
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.40
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.41
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.42
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.43
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.44
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.45
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.46
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.47
6.ПФ.Д.24.ПР.О.24.48
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.01
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.02
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.03
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.04
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.05
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.06
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.07
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.08
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.09
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.10
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.11
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.12
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.13
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.14
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.15
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.16
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.17
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.18
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.19
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.20
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.21
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.22
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.23
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.24

82

ГСВОУ ____________12
(позначення стандарту)

Методи дослідження збудників — перенощиків захворювань із типу
членистоногих.
Принципи діагностики дерматовенерологічних хворих.
Паразитарні захворювання: педикульоз, короста
Використовуючи результати серологічних
досліджень, керуючись інструктивними
матеріалами, дотримуючись безпечних умов
праці, в імунологічній лабораторії
оцінювати результати серологічних
досліджень, імунного статусу організму
людини, оформляти відповідну
документацію та заключення

6.ПФ.Д.26.ПР.О.26

Імунокомпетентні клітини. Субпопуляції Т-клітин.
Субпопуляції В-клітин.
Імунна відповідь організму.
Антигенна будова мікрооганізмів.
Автоантигени, ізоантигени, антигени гістосумісності людини.
Структура і функції імуноглобулінів.
Автоантитіла. Моноклональні антитіла. Типи імунної відповіді.
Клітинна імунна відповідь.
Імунодіагностика. Серологічні реакції. Діагностичні імунні сироватки,
діагностикуми.
Імунопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб.
Імунний статус. Природні та набуті імунодефіцити, автоімунні хвороби.
Оцінка імунного статусу.
Облік результатів серологічних реакцій:
— реакції аглютинації;
— реакції гемаглютинації;
— реакції непрямої гемаглютинації;
— реакції гальмування гемаглютинації;
— реакції преципітації;
— реакції бактеріолізу та гемолізу;
— реакції зв’язування комплементу;
— реакція нейтралізації;
— реакції імунофлюоресценсії;
— імуноферментного аналізу;
— радіоімунного аналізу;
— полімеразна ланцюгова реакція;
— реакції імобілізації мікроорганізмів;
— опсоно-фагоцитарної реакції;
— реакції розеткоутворення;
— реакції бласттрансформації лімфоцитів;
— реакції гальмування міграції лейкоцитів та ін.

6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.25
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.26
6.ПФ.Д.25.ПР.О.25.27
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.01
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.02
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.03
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.04
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.05
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.06
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.07
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.08
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.09
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.10
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.11
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.12
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.13
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.1
4
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.15
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.16
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.17
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.18
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.19
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.20
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.21
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.22
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.23
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.24
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.25
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.26
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.27
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.28
6.ПФ.Д.26.ПР.О.26.29
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ГСВОУ ___________12
(позначення стандарту)

Використовуючи відповідні методики,
дотримуючись правил асептики і
антисептики, в умовах лікувальнопрофілактичних установ проводити
алергодіагностику, оцінювати результати та
оформляти заключення
Використовуючи результати санітарнобактеріологічних досліджень, порівнюючи
їх з показниками Держстандартів та інших
матеріалів НТД, в умовах лабораторії давати
санітарно-бактеріологічну оцінку з
виписуванням результатів на бланках,
затверджених МОЗ України

6.ПФ.Д.27.ПР.О.27

Алергени.
Види алергійних реакцій.
Діагностичні тести для виявлення алергії гуморального типу.
Алергійні реакції клітинного типу.
Шкірно-алергійні проби

6.ПФ.Д.28.ПР.О.28

Використовуючи цитогенетичний метод на
основі каріотипування, проводити
диференціацію хромосомних патологій
людини з метою підведення лабораторних
основ клінічного діагнозу з оформленням
заключення

6.ПФ.Д.29.ПР.О.29

В умовах лабораторії, використовуючи
результати цитогенетичного методу на
основі культивування клітин, амніотичної
рідини, диференціювати хромосомні
патології плоду з метою підведення
лабораторних основ клінічного діагнозу з
оформленням заключення

6.ПФ.Д.30.ПР.Р.30

Санітарно-бактеріологічні норми лабораторних досліджень:
— води;
— повітря;
— грунту;молока і молочних продуктів;
— кремових виробів, сиропів, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв;
— кулінарних і м’ясо-ковбасних виробів;
— консервів;
— перев’язувального і хірургічного матеріалу на стерильність;
— змивів;
— бактеріологічного контролю за якістю дезинфекції
Хромосомні патології, пов’язані з порушенням кількості хромосом.
Хромосомні патології, пов'язані з порушенням структури хромосом.
Морфологія хромосом.
Класифікація хромосом.
Синдром Дауна.
Синдром Клайнфельтера.
Синдром Патау.
Синдром Едварда.
Синдром Трисомія.
Синдром «котячого крику».
Ідіограми каріотипу людини в нормі і патології
Хромосомні патології, пов’язані з порушенням кількості хромосом.
Хромосомні патології, пов’язані з порушенням структури хромосом.
Морфологія хромосом.
Класифікація хромосом.
Синдром Дауна.
Синдром Клайнфельтера.
Синдром Патау.
Синдром Едварда.
Синдром Трисомія.
Синдром «котячого крику».

6.ПФ.Д.27.ПР.О.27.01
6.ПФ.Д.27.ПР.О.27.02
6.ПФ.Д.27.ПР.О.27.03
6.ПФ.Д.27.ПР.О.27.04
6.ПФ.Д.27.ПР.О.27.05
6.ПФ.Д.28.ПР.О.28.01
6.ПФ.Д.28.ПР.О.28.02
6.ПФ.Д.28.ПР.О.28.03
6.ПФ.Д.28.ПР.О.28.04
6.ПФ.Д.28.ПР.О.28.05
6.ПФ.Д.28.ПР.О.28.06
6.ПФ.Д.28.ПР.О.28.07
6.ПФ.Д.28.ПР.О.28.08
6.ПФ.Д.28.ПР.О.28.09
6.ПФ.Д.29.ПР.О.29.01
6.ПФ.Д.29.ПР.О.29.02
6.ПФ.Д.29.ПР.О.29.03
6.ПФ.Д.29.ПР.О.29.04
6.ПФ.Д.29.ПР.О.29.05
6.ПФ.Д.29.ПР.О.29.06
6.ПФ.Д.29.ПР.О.29.07
6.ПФ.Д.29.ПР.О.29.08
6.ПФ.Д.29.ПР.О.29.09
6.ПФ.Д.29.ПР.О.29.10
6.ПФ.Д.29.ПР.О.29.11
6.ПФ.Д.30.ПР.Р.30.01
6.ПФ.Д.30.ПР.Р.30.02
6.ПФ.Д.30.ПР.Р.30.03
6.ПФ.Д.30.ПР.Р.30.04
6.ПФ.Д.30.ПР.Р.30.05
6.ПФ.Д.30.ПР.Р.30.06
6.ПФ.Д.30.ПР.Р.30.07
6.ПФ.Д.30.ПР.Р.30.08
6.ПФ.Д.30.ПР.Р.30.09
6.ПФ.Д.30.ПР.Р.30.10
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Аналізуючи показники медико-генетичних
та біохімічних досліджень, диференціювати
генні патології до їх клінічного прояву і
після проявлення генетичного дефекту, з
метою підведення лабораторних основ
клінічного діагнозу з оформленням
заключення

6.ПФ.Д.31.ПР.О.31

Використовуючи протозойні та серологічні
результати дослідження, аналізуючи їх,
визначати видову приналежність
патогенних найпростіших організмів з
метою підведення лабораторних основ
клінічного діагнозу з оформленням
заключення

6.ПФ.Д.33.ПР.О.33

Використовуючи гельмінтологічні та
серологічні результати дослідження,
аналізуючи їх, визначати видову
приналежність гельмінтів

6.ПФ.Д.34.ПР.О.34

Ідіограми каріотипу людини в нормі і патології:
— спадкові хвороби щитоподібної, паращитоподібних і надниркових залоз.
Методи обстеження пацієнтів
Генні захворювання, пов’язані з порушенням обміну амінокислот,
вуглеводів, ліпідів, гормонів, важких металів:
— фенілкетонурія;
— альбінізм;
— гомоцистинурія;
— алкаптонурія;
— гістидинемія;
— галактоземія;
— глікогенози;
— внутрішньоклітинні ліпідози;
— лейкодистрофії;
— мукополісахаридози;
— хвороба Вільсона—Коновалова;
— спадкові хвороби щитоподібної, паращитоподібних і надниркових залоз.
Методи обстеження пацієнтів
Результати лабораторних досліджень протозойних хвороб:
— амебіаз;
— лямбліоз;
— сечостатевий трихомоніаз;
— лейшманіози;
— токсоплазмоз;
— балантидіаз.
Методи обстеження пацієнтів
Результати лабораторних досліджень гельмінтозів:
— фасціольоз;
— дікроцеліоз;
— опісторхоз;
— парагонімоз;
— шистосомози;
— теніоз і цистицеркоз;
— теніаринхоз;
— дифілоботріоз;
— гіменолепідоз;
— ехінококоз;

6.ПФ.Д.30.ПР.Р.30.11
6.ПФ.Д.30.ПР.Р.30.12
6.ПФ.Д.31.ПР.О.03.01
6.ПФ.Д.31.ПР.О.31.02
6.ПФ.Д.31.ПР.О.31.03
6.ПФ.Д.31.ПР.О.31.04
6.ПФ.Д.31.ПР.О.31.05
6.ПФ.Д.31.ПР.О.03.06
6.ПФ.Д.31.ПР.О.31.07
6.ПФ.Д.31.ПР.О.31.08
6.ПФ.Д.31.ПР.О.31.09
6.ПФ.Д.31.ПР.О.31.10
6.ПФ.Д.31.ПР.О.31.11
6.ПФ.Д.31.ПР.О.31.12
6.ПФ.Д.31.ПР.О.31.13
6.ПФ.Д.33.ПР.Р.33.01
6.ПФ.Д.33.ПР.Р.33.02
6.ПФ.Д.33.ПР.Р.33.03
6.ПФ.Д.33.ПР.Р.33.04
6.ПФ.Д.33.ПР.Р.33.05
6.ПФ.Д.33.ПР.Р.33.06
6.ПФ.Д.33.ПР.Р.33.07
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.01
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.02
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.03
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.04
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.05
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.06
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.07
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.08
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.09
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.10
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— альвеококоз;
— аскаридоз;
— ентеробіоз;
— трихоцефальоз;
— анкілостомоз;
— стронгілоїдоз;
— трихінельоз.
Методи обстеження пацієнтів
Результати лабораторних досліджень членистоногих:
— короста;
— демодикоз;
— тканинний міаз;
— кишковий міаз.
Методи обстеження пацієнтів
Нормативно-технічна документація в галузі гігієни.
Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та праці медичного персоналу в
лікувально-профілактичних установах.
Облік і гігієнічна оцінка результатів дозиметричного контролю за
об’єктами навколишнього середовища.
Санітарно-гігієнічна оцінка мікроклімату.
Гігієнічна оцінка природного і штучного освітлення житлових і
громадських будівель.
Гігієнічна оцінка дитячих меблів.
Гігієнічна оцінка іграшок та навчальних посібників.
Санітарно-гігієнічна оцінка результатів досліджень фізичних та хімічних
чинників виробничого середовища.
Гігієнічна оцінка різних видів ґрунтів.
Оцінка санітарного стану ґрунту за хімічними і біологічними показниками

6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.11
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.12
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.13
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.14
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.15
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.16
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.17
6.ПФ.Д.34.ПР.Р.34.18

6.ПФ.Д.37.ЗП.О.37

Санітарно-гігієнічна оцінка якості питної води та води водойм.
Наукове обґрунтування нормативів якості питної води.
Санітарно-гігєнічна оцінка ефективності очистки питної води.
Санітарно-гігієнічна оцінка стічної води та ефективності її очистки

6.ПФ.Д.37.ЗП.О.37.01
6.ПФ.Д.37.ЗП.О.37.02
6.ПФ.Д.37.ЗП.О.37.03
6.ПФ.Д.37.ЗП.О.37.04

6.ПФ.Д.38.ЗП.О.38

Норми фізіологічної потреби у харчових речовинах та енергії для різних
груп населення.
Організація санітарного нагляду в галузі гігієни харчування.
Санітарна експертиза харчових продуктів і оцінка їх якості

6.ПФ.Д.38.ЗП.О.38.01
6.ПФ.Д.38.ЗП.О.38.02
6.ПФ.Д.38.ЗП.О.38.03

Аналізуючи результати досліджень,
визначати видову приналежність паразитів
типу членистоногих з метою підведення
лабораторних основ клінічного діагнозу з
оформленням заключення

6.ПФ.Д.35.ПР.Р.35

Керуючись нормативними документами,
використовуючи результати санітарногігієнічних досліджень об’єктів довкілля
(атмосферного повітря, мікроклімату,
грунту) та порівнюючи їх з вимогами
Держстандартів, в умовах лабораторії
оцінювати їх з оформленням заключень

6.ПФ.Д.36.ЗП.О.36

Використовуючи результати отриманих
лабораторних досліджень питної та стічної
води, порівнюючи їх з Держстандартами,
проводити санітарно-гігієнічну оцінку з
оформленням заключення про якість і
безпеку води
В умовах лабораторії, використовуючи
результати досліджень харчових продуктів,
порівнюючи їх з вимогами Держстандартів,
давати санітарно-гігієнічну оцінку
показникам та оформляти заключення

6.ПФ.Д.35ПР.Р.35.01
6.ПФ.Д.35ПР.Р.35.02
6.ПФ.Д.35ПР.Р.35.03
6.ПФ.Д.35ПР.Р.35.04
6.ПФ.Д.35.ПР.Р.35.05
6.ПФ.Д.36.ЗП.О.36.01
6.ПФ.Д.36.ЗП.О.36.02
6.ПФ.Д.36.ЗП.О.36.03
6.ПФ.Д.36.ЗП.О.36.04
6.ПФ.Д.36.ЗП.О.36.05
6.ПФ.Д.36.ЗП.О.36.06
6.ПФ.Д.36.ЗП.О36.07
6.ПФ.Д.36.ЗП.О.36.08
6.ПФ.Д.36.ЗП.О.36.09
6.ПФ.Д.36.ЗП.О.36.10
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Використовуючи результати лабораторних
досліджень пацієнта, в умовах лікувальнопрофілактичної установи на основі
диференціації, співставлення, порівняння
отриманих показників завершити
формування клінічного діагнозу з
оформленням заключень
Враховуючи особливості перебігу
патологічного процесу, віку, статі пацієнта
та використовуючи результати
лабораторних досліджень, здійснювати
консультативний взаємозв’язок з лікарями
відділень, стаціонару, поліклініки, СЕС з
питань інтерпретації показників для оцінки
ефективності лікування та стану здоров’я
пацієнта з оформленням заключення
Використовуючи досліджуваний матеріал в
умовах науково-дослідних і спеціалізованих
лабораторій, з дотриманням безпечних умов
праці згідно з кваліфікацією бакалавра,
проводити науковий експеримент
відповідно до новітніх технологій, методик,
обладнання з оформленням протоколів
дослідів
За результатами науково-дослідної роботи
згідно з планом, використовуючи
обчислювальну техніку, наукову літературу,
INTERNET, в умовах науково-дослідної і
спеціалізованої лабораторій оформити
відповідно до вимог наукову роботу у
вигляді доповідей, статей, тез

6.ПФ.Д.39.ЗП.О.39

6.ПФ.Д.40.ПР.О.40

6.ПФ.Д.41.ПР.Р.41

6.ПФ.Д.42.ПР.Р.42

Інтерпретація результатів лабораторних досліджень. Підведення
лабораторних основ для формування клінічного діагнозу.
Оформлення лабораторного заключення для встановлення клінічного
діагнозу

Аналіз результатів лабораторних досліджень в динаміці патологічного
процесу.
Алгоритм здійснення консультативного взаємозв'язку з клінікою та СЕС з
питань інтерпретації лабораторних досліджень.
Оформлення заключения за даними лабораторних досліджень

Планування проведення наукового експерименту.
Оволодіння новітніми технологіями, методиками відповідно до тематики
експериментальної роботи.
Проведення наукового експерименту згідно з плануванням.
Оформлення протоколів дослідів

Оформлення отриманої з іноземних джерел інформації у вигляді перекладу,
анотації, реферату.
Спілкування іноземною мовою.
Читання оригінальної літератури іноземною мовою для отримання
інформації зі спеціальності.
Обробка і аналіз даних наукової роботи.
Робота з бібліографічним матеріалом.
Оформлення наукової роботи.
Дизайн анотації, реферату, огляду, статті, доповіді, методичних
рекомендацій, інструкцій та ін.

6.ПФ.Д.39.ЗП.О.39.01
6.ПФ.Д.39.ЗП.О.39.02

6.ПФ.Д.40.ЗП.О.40.01
6.ПФ.Д.40.ЗП.О.40.02
6.ПФ.Д.40.ЗП.О.40.03

6.ПФ.Д.41.ПР.Р.41.01
6.ПФ.Д.41.ПР.Р.41.02
6.ПФ.Д.41.ПР.Р.41.03
6.ПФ.Д.41.ПР.Р.41.04

6.ПФ.Д.42.ПР.Р.42.01
6.ПФ.Д.42.ПР.Р.42.02
6.ПФ.Д.42.ПР.Р.42.03
6.ПФ.Д.42.ПР.Р.42.04
6.ПФ.Д.42.ПР.Р.42.05
6.ПФ.Д.42.ПР.Р.42.06
6.ПФ.Д.42.ПР.Р.42.07
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