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ІІІ 



 

ГСВОУ ____________11 
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Вступ 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому 

визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, 

встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку. 

 

Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти і використовується під час: 

 

 розроблення складової галузевого стандарту вищої освіти (засоби діагностики якості вищої 

освіти); 

 

 розроблення складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні 

частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої 

освіти);  

 

 розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін й практик. 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

ГАЛУЗЕВИЙ  СТАНДАРТ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ  УКРАЇНИ  

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА  ПРОГРАМА  ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРА 

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ                     1201 МЕДИЦИНА__________________________ 

(шифр та назва галузі знань) 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ                    8.12010007 «ЛАБОРАТОРНА  ДІАГНОСТИКА»____ 

(код і назва спеціальності) 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ      2229.2 лікар-лаборант, 2310.2 викладач вищого навчального закладу, 

2229.1 науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та 

акушерства)___________________________________________________________________ 

                                                                       (код і назва кваліфікації)                           

 

Чинний від _______________ 
                        ( р і к  –  м і с я ц ь  -  ч и с л о )  

1. Галузь використання 

 

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у 

галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі 

навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня_______магістра_____________________________________ 

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

галузь знань                 1201 медицина____________________________________________ 

(шифр та назва галузі знань) 

розділ                           «Охорона здоров’я»________________________________________ 

(код і назва напряму підготовки) 

спеціальність                8.12010007 «Лабораторна  діагностика»________________________ 

(код і назва спеціальності) 

освітній  рівень                  ________повна вища освіта_______________________________ 

(назва освітнього рівня) 

кваліфікація  2229.2 лікар-лаборант, 2310.2 викладач вищого навчального закладу, 2229.1 

науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства)____ 

(код і назва кваліфікації) 

 

з узагальненим об’єктом діяльності _____організація та управління роботою лабораторій різного 

профілю або їх структурних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, застосування 

сучасних методів дослідження з провідних розділів лабораторної медицини, інтерпретації 

результатів досліджень, здійсненні консультативного зв’язку з лікарями-клініцистами, здійснені 

науково-дослідної роботи, навчанні фахівців за спеціальністю «Лабораторна діагностика» 

освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра._________________________ 

                                            (для освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр) 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

ГАЛУЗЕВИЙ  СТАНДАРТ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ  УКРАЇНИ  

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА  ПРОГРАМА  ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРА 

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ                     1201 МЕДИЦИНА_________________________________________ 

(шифр та назва галузі знань) 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ                    8.12010007 «ЛАБОРАТОРНА  ДІАГНОСТИКА»_______________ 

(код і назва спеціальності) 

 

КВАЛІФІКАЦІЯ      2229.2 лікар-лаборант, 2310.2 викладач вищого навчального закладу, 

2229.1 науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та 

акушерства)___________________________________________________________________ 

                                                                       (код і назва кваліфікації)                           

 

Чинний від _______________ 
                        ( р і к  –  м і с я ц ь  -  ч и с л о )  

2. Галузь використання 

 

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у 

галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі 

навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня_______магістра_____________________________________ 

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

галузь знань                 1201 медицина____________________________________________ 

(шифр та назва галузі знань) 

розділ                           «Охорона здоров’я»________________________________________ 

(код і назва напряму підготовки) 

спеціальність                8.12010007 «Лабораторна  діагностика»________________________ 

(код і назва спеціальності) 

освітній  рівень                  ________повна вища освіта_______________________________ 

(назва освітнього рівня) 

кваліфікація  2229.2 лікар-лаборант, 2310.2 викладач вищого навчального закладу, 2229.1 

науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства)______ 

(код і назва кваліфікації) 

 

з узагальненим об’єктом діяльності _____організація та управління роботою лабораторій різного 

профілю або їх структурних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, застосування 

сучасних методів дослідження з провідних розділів лабораторної медицини, інтерпретації 

результатів досліджень, здійсненні консультативного зв’язку з лікарями-клініцистами, здійснені 

науково-дослідної роботи, навчанні фахівців за спеціальністю «Лабораторна діагностика» 

освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра._________________________ 

                                            (для освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр) 

 

 

 

 

 

 

V 



 

ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

Цей стандарт установлює: 

 нормативну частину змісту навчання у залікових одиницях, засвоєння яких забезпечує 

формування компетенцій відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; 

 рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик; 

 нормативний термін навчання за очною формою навчання; 

 нормативні форми державної атестації. 

 Право на реалізацію ОПП мають вищі навчальні заклади при наявності відповідної 

ліцензії, виданої уповноваженим органом виконавчої влади. 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 
2. Нормативні посилання 

 

- Закон України №2984-111 "Про вищу освіту" //Відомості Верховної Ради. - 2002.- №20.-134с. 

Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти (ISCED) – 97: International Standard Classification 

of Education/UNESCO, Paris). 

- Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The framework of 

qualifications for the European Higher Education Area). 

- Структури ключових компетентцій, які розглядаються як необхідні для всіх у суспільстві, 

заснованому на знаннях (Key Competences for Lifelong learning: A European Reference 

Framtwork – IMPLEMENTANION OF “ EDUCATION AND TRAINING 2010”. Work programme, 

Working Group B “Key Competences”, 2004. 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839 "Про затвердження переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. 

- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності»  

ДК 009:2005.  

- Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010.// Видавництво 

"Соцінформ", - К.: 2010.  

Довідник кваліфікаційних професій працівників: Вип. 78 «Охорона здоров’я» /М-во охорони 

здоров’я України; М-во праці та соціал. політики України. – К., 2002. – 372 с.  

- Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. 

Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998р. №285 зі змінами та доповненнями, що 

введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. №28-р. // 

Інформаційний вісник "Вища освіта".-2003.-№ 10.-82 с. 

- Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста і бакалавра щодо гуманітарної, соціально-

економічної та екологічної освіти, освіти з безпеки життєдіяльності людини й охорони праці // 

Інструктивний лист МОН України від 19.06.2002 р. №1/9-307 / Інформаційний вісник "Вища 

освіта".-2003.-№ 11.-55 с. 

 

 

3. Визначення 

 У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у Комплексі 

нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Додаток 1 до 

наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р. №285 зі змінами та доповненнями, що введені 

розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.-3.2001 р. №28-р // Інформаційний 

вісник «Вища освіта». -2003.- №10.-82с., а також формулюють: 

- The Bologna Declaration on the European space for Higher education an explanation. 

- Міжнародна Стандартна Класифікація Занять (ISCO-88 :International  Standard Classification of 

Occupations /ILO, Geneva 

- Міжнародна  класифікація  знань для країн – членів ЕС (ISCO – 88  (СОМ) 

- Класифікатори видів економічної діяльності Статистичної Комісії Європейського Союзу 

(NACE). 

- Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної діяльності Організації 

Об’єднаних Націй (ISIC). 

- Конвенція щодо визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні. Рада Європи та 

ЮНЕСКО, Лісабон, 1997 р. 

Стислі описувачі рівнів Європейської кваліфікаційної рамки та Дублінських дескрипторів 

(TOWARDS  A  EUROPEAN QUALIFICATIONS  FRAMEWORK FOR LIFELONG 

LEARNING -  ANNEX  3 Complementarity, Dublin descriptors and EQF descriptors -  COMMISSION 

OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels, 8.7.2005,SEC (2005) 957, COMMISSION STAFF 

WORKING DOCUMENT, 2005).  
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 
 

У цьому стандарті використано такі терміни та відповідні визначення, що подані у: 

1. Указ Президента України від 04.06.05р. № 1013/2006 «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти України» // Збірник нормативно-правових 

документів з вищої освіти, - Київ 2007.- 87с. 

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.06р. №396-р «Про схвалення Концепції 

Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки» // Збірник нормативно-правових 

документів з вищої освіти, - Київ 2007-87с. 

3. Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки // Збірник нормативно-

правових документів з вищої освіти, - Київ 2007-87с. 

4.Тенденции в реформировании высшего образования, развитии стандартизации и 

образовательных стандартов высшей школы в странах СНГ: Монографический сборник научных 

статей – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2007.- 232с. 

5. Морозова Т.Ю. Погляд на освітні стандарти крізь призму компетентнісного підходу //Проблеми 

освіти: Науково-методичний збірник / Науково методичний центр вищої освіти МОН України. – 

К., 2005. – Вип..46: Болонський процес в Україні. – Ч.2. – С.73-80. 

6. http//www/let.rug.nl/TuninqProjekt/index.htm. 

7. Державний стандарт України ДСТУ 1.5-93: Державна система стандартів України. Загальні 

вимоги до побудови, викладу і оформлення та змісту стандартів. – Київ: Держстандарт України, 

1993. 

8. Петренко В.Л. Державний стандарт вищої освіти у контексті Болонського процесу (переліки 

кваліфікацій, напрямів і спеціальностей вищої освіти)// Проблеми освіти: Науково-методичний 

збірник /Науково- методичний центр вищої освіти МОН України. – К., 2005.- Вип..46: Болонський 

процес в Україні. – Ч.2. –С.80-118. 

9. Національний класифікатор України: Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009: 2005. 

– Київ: Держстандарт України, 2006. 

10. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010. – Київ: 

Держспоживстандарт України, 2010. 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1998р. №1247 «Про розроблення 

державних стандартів вищої освіти». 

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998р. №65 «Про затвердження Положення 

про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)». 

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.97р. №507 «Про перелік напрямів та 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 

відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.
 

14. Наказ Міністерства освіти України від 27.01.07р. 58 «Про порядок введення в дію переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка  

фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста». 

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.07р. №839 «Про затвердження переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка  фахівців у вищих навчальних закладах за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста». 

16. Наказ Міністра освіти України від 13.07.076р. №604 «Про порядок введення в дію переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста».  

17. Наказ Міністра освіти України від 11.10.07р. №897 «Про створення робочих груп з 

розроблення галузевих стандартів». 

 
4. Позначення 

 У даному стандарті для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв 

циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістовних модулів: 

ГСЕ (01)- гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 

ПН (02) –природничо-наукової підготовки; 

ПП (03) –професійної та практичної підготовки. 
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ГСВОУ ____________11 
       (позначення стандарту) 

 

5. Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки, навчальними 

дисциплінами й практиками 

5.1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: 

-   цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 

-   цикл природничо-наукової підготовки, що забезпечує певний освітній рівень; 

- цикл професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що разом з попередніми 

циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень. 

5.2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та максимальний 

навчальний час за циклами підготовки подано у таблиці А. 

 

Додаток А 

Таблиця розподілу змісту освітньо-професійної програми бакалавра та максимальний 

навчальний час за циклами підготовки 

Термін навчання (років) 1 р. 6 міс. 

Максимальний навчальний час загальної підготовки 

(академічних годин/національних кредитів/кредитів ECTS. 

3240/90 

- гуманітарної та соціально-економічної підготовки 243/6,75 

- природничо-наукової підготовки 216/6 

- професійної та практичної підготовки 2781/77,25 

 

6. Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми  

 

6.1. Система знань у вигляді системи змістовних модулів щодо складових узагальнених структур 

діяльності, поданих у ГСВОУ _____0-11 «Галузевий стандарт ГСВОУ вищої освіти України. 

Освітньо – кваліфікаційна характеристика» у змісті компетенцій, наведені у таблиці Додатка Б. 

6.2. У таблиці Додатка В подається перелік нормативних навчальних дисциплін й практик (видів 

практичної підготовки), вказуються назви й шифри блоків змістовних модулів, із яких 

формуються ці навчальні дисципліни й практики, і назви та шифри змістових модулів, що входять 

до даного блоку змістових модулів. 

6.3. На завершальному етапі розробки ОПП створюється додаток Г. У Додатку Г для кожної 

навчальної дисципліни (або практики) нормативної частини змісту освітньо-професійної програми 

вказується кількість навчальних годин/національних кредитів/кредитів ECTS її вивчення та 

перелік сформованих компетенцій. 

6.4. Нормативна частина ОПП не змінюється. 

6.5. Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін і практик та розподіл 

блоків змістових модулів у них за окремим погодженням із Міністерством освіти і науки України. 

 

Примітка. У таблиці Додатка Б та у таблиці Додатка В шифри змістових модулів указані за 

структурами: 

 

а) шифр змістового модуля, що відповідає професійній компетенції, зазначеному у таблиці Додатка 

Б ГСВОУ________  0-11 "Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика»: 

 

 

К.ХХ. ХХ. ХХ 
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  номер змістовного модуля, наскрізний для  

даної компетенції 

 шифр компетенції 



 

ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 
 

б) шифр змістового модуля, що відповідає компетенції, зазначеній у таблиці Додатка А ГСВОУ 

___________0-11  "Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика»:  

 

 

 

 

 

 

 

таблиці Додатка Б шифри блоків змістових модулів указані за структурою:  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 

 

7.1. На державну атестацію виносяться система компетенцій, що визначена в  

ГСВОУ __________11 «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика», та система відповідних змістових модулів, що зазначена у таблиці Додатка Б. 

7.2. Вид кваліфікаційної роботи (ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2» та захист магістерської 

роботи) встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та типових задач діяльності, 

що визначені в ГСВОУ _________11  «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-

кваліфікаційна характеристика». 

7.3. У Додатку Д зазначаються нормативні форми державної атестації і подано розподіл змістових 

модулів між ними. 

7.4. Вимоги до засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-

професійної підготовки встановлюються в ГСВОУ __________11 «Галузевий стандарт вищої 

освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти». 

 
8. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки 

 

8.1. Вищий навчальний заклад повинен нести відповідальність за дотримання державних вимог 

щодо якості освітньої і професійної підготовки випускників згідно з законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту» та чинним законодавством України, забезпечує відповідний кадровий 

потенціал та інформаційно-матеріально-технічне оснащення лабораторій і кабінетів. 

8.2 Всі викладачі даної  спеціальності повинні мати відповідну фахову вищу освіту. 

8.3 Частка педагогічних, науково-педагогічних працівників, які викладають навчальні дисципліни 

нормативної частини змісту підготовки за даною спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня – 

магістр на постійній основі, повинна складати не менше 50 % від їх загальної кількості. 

8.3.1 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального 

плану спеціальності (% від кількості годин) у тому числі на постійній основі 50%. 

8.3.2 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості годин, за винятком військових навчальних дисциплін) 95% 

у тому числі на постійній основі 50%, з них: 

- докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється  
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ГСВОУ ____________11 
                     (позначення стандарту

  

 

враховувати до ½ кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному 

навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або 

навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України 40%. 

8.3.3 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальнгості 

(% від кількоті годин) 95 % 

у тому числі на постійній основі 50%, з них: 

- докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється 

враховувати до ½ кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному 

навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або 

навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України 40%. 

8.4 Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки. 

8.5 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної 

науково-педагогічної спеціальності: 

- доктор наук або професор 

8.6 Підвищення кваліфікації за фахом або тематичне стажування повинно здійснюватися не рідше 

одного  разу в 5 років. 

8.7 Весь викладацький склад повинен керуватися чинним законодавством України і нормативно-

правовими актами, які визначають організацію навчально-виховного процесу. 
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Додаток Б 

Таблиця - Система змістових модулів 

 

Зміст уміння, що забезпечується  Шифр уміння Назва змістового модуля  Шифр змістового 

модуля 

 

 

 Керуючись нормативними документами 

МОЗ України, спираючись на перелік 

типового обладнання, інструкції та інші 

нормативні документи, маючи штатний 

розпис, укомплектувати профільну 

лабораторію відповідним оснащенням, 

реактивами, необхідною медичною 

документацією до стадії готовності 

проведення досліджень з обладнання 

робочого місця. 

 

1.СВ.С.01.ПР.О.01 Документація лабораторії:  

– - 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.  

Види і структура нормативних документів, які встановлені в системі 

охорони здоров'я. 

Функціональні обов’язки магістра. 

Обладнання лабораторій відповідно до їх профілю. 

Заповнення та ведення медичної документації, робота з нормативно- 

технічними документами. 

 

 

 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.01 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.02 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.03 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.04 

 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.05 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.06 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.07 

 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.08 

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.02.ПР.О.02 Інфекційна безпека, інфекційний контроль в лабораторіях різного 

профілю. Накази МОЗ України. 

Техніка безпеки в профільних лабораторіях.  

Дотримання правил техніки безпеки при роботі з:  

– нагрівальними і медичними приладами;  

– отруйними речовинами; 

– кислотами і лугами;  

– при митті посуду тощо. 

Протиепідемічний режим в лабораторіях та його дотримання. 

Правила протипожежної безпеки.  

Надання першої медичної допомоги. 

 

 

 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.01 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.02 

 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.03 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.04 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.05 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.06 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.07 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.08 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.09 

Організувати процес роботи в лабораторіях 

шляхом групування однотипних 

досліджень відповідно до методик. 

1.СВ.С.03.ПР.О.03 Ефективність роботи лабораторії за рахунок наукової організації праці.  

Групування однотипних досліджень. 

1.СВ.С.03.ПР.О.03.01 

1.СВ.С.03.ПР.О.03.02 



 

 

Для отримання систематизованої 

інформації з лабораторної медицини, 

проводити обробку і узагальнення 

інформаційного потоку методом 

нагромадження та відбору, 

використовуючи бібліотеку, МБА, 

INTERNET, сучасні комп’ютерні 

технології тощо. 

1.ПФ.С.04.ПР.О.04
 

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 науково-

дослідницької роботи.  

Робота з картотекою періодичних видань. 

Робота з каталогами: алфавітним, предметним, систематичним. 

Організація дослідницької та експериментальної роботи.  

Обробка отриманих результатів із застосування статистичних методик та 

комп’ютерних технологій. 

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 

1.ПФ.С.04.ПР.О.04.06 

1.ПФ.С.04.ПР.О.04.07 

1.ПФ.С.04.ПР.О.04.08 

 

1.ПФ.С.04.ПР.О.04.09 

На основі дослідження ринку медичних 

послуг методами маркетингу в умовах 

нових економічних відносин повинен 

вміти: 

- проводити кількісні розрахунки для 

оцінки аналізу, об'єму та якості роботи 

лабораторії; 

- проводити обробку та аналіз обліково-

звітної документації; 

- розраховувати вартість дослідження; 

- брати участь у ціноутворенні в системі 

надання платних медичних послуг; 

- працювати з прайс –листами, готувати 

замовлення; 

- обчислювати та давати оцінку показників 

лабораторії; 

- проводити маркетингове дослідження; 

- робити висновки та давати рекомендації 

щодо оптимізації діяльності лабораторії. 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05
 

Економіка охорони здоров’я. Показники, що застосовуються в 

економічному аналізі діяльності лабораторій різного профілю. 

Ринкова економіка України. 

Попит.Потреба. Пропозиція. Скринінгові обстеження в залежності від 

віку та статі пацієнта на лабораторні послуги. 

Основи маркетингу. Маркетинг медичних послуг. 

Розрахунок вартості лабораторних досліджень та основні методи 

управління маркетингом у регулюванні економіки охорони здоров’я. 

Ціноутворення в системі охорони здоров’я.  

Медичне страхування. Економічні аспекти. 

Оптимізація діяльності лабораторії. 

Оцінка показників діяльності лабораторії відповідно до нормативів. 

 

 

 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.01 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.02 

 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.03 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.04 

 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.05 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.06 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.07 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.08 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.09 

 

Використовуючи прийоми менеджменту, 

спираючись на нормативні документи МОЗ  

України, розробляти: 

- план роботи персоналу лабораторії; 

- науково-практичні підходи 

до підбору та розміщення кадрів; 

- приймати управлінські рішення; 

- оформляти матеріали для ліцензування та 

акредитації лабораторій. 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06
 

Організація управлінської праці як об’єкт  менеджменту. 

Структура управління лікувально-профілактичним закладом. 

Типи структур управління. 

Кошторис ЛПЗ, лабораторної служби 

Управління  лабораторіями різного профілю. 

План роботи лабораторії. 

Науково-практичні підходи до підбору та розміщення кадрів. 

Управлінські рішення. 

Ліцензування та акредитація лабораторій. 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.01 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.02 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.03 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.04 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.05 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.06 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.07 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.08 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.09 

Керуючись нормативними документами 

відповідно до посадових обов’язків 

повинен: 

1.ПФ.С.07.ЗП.О.07 Посадові обов’язки працівників лабораторії. 

Накази, постанови та інструктивні листи щодо лабораторної служби. 

Внутрішньо- та міжлабораторний контроль якості діяльності лабораторії. 

1.ПФ.С.07.ЗП.О.07.01 

1.ПФ.С.07.ЗП.О.07.02 

1.ПФ.С.07.ЗП.О.07.03 



 

- займатися адмініструванням; 

- забезпечувати виконання наказів,  

постанов та інструктивних листів, щодо 

лабораторної служби; 

- забезпечити організацію та проведення  

внутрішньо- та міжлабораторного 

контролю якості діяльності лабораторії. 

Для досягнення ефективного ділового 

спілкування й ефективної діяльності 

лабораторії, спираючись на етичний кодекс 

медика, дотримуючись принципів 

професійної етики та деонтології, 

використовуючи соціологічні, психологічні 

методи повинен вміти:  

- вирішувати деонтологічні завдання 

пов’язані з проведенням лабораторних 

досліджень;  

- забезпечити сприятливий психологічний 

клімат в колективі; 

- проводити тестування для визначення 

психологічних особливостей особистості 

співробітників; 

- оцінювати професійний і моральний стан 

працівників колективу; 

- вирішувати конфліктні та стресові ситуації; 

- проводити психопрофілактичну роботу. 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01 Професійна етика та деонтологія. 

Етичний кодекс медика. 

Психологія спілкування з пацієнтами різного профілю. 

Психологічний клімат в колективі. 

Управління кадрами. 

Роль менеджера в діяльності організації. 

Конфлікти та стресові ситуації. 

Вирішення конфліктних ситуацій. 

 

 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.05 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.06 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.07 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.08 

 

В залежності від умов перебування 

пацієнта та специфіки патології для 

стабілізації його стану, повинен: 

- володіти  прийомами реанімації та 

інтенсивної терапії, трансфузіології, 

анестезіології; 

- організовувати надання кваліфікованої 

невідкладної допомоги пацієнтові при 

виявленні ознак критичного стану, 

використовуючи підручні, лікувальні засоби, 

медичний інструментарій, апаратуру тощо. 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02 Невідкладна допомога при критичних станах. 

Шок. 

Отруєння газами, хімічними випаровуваннями, гемолітичними отрутами, 

ліками. 

Електротравми. 

Кровотечі. 

Опіки та відмороження. 

Реанімація та інтенсивна терапія. 

Анестезіологія 

Трансфузіологія. 

 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.01 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.02 

 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.04 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.05 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.06 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.07 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.08 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.09 

 

Керуючись нормативними документами, 

правилами техніки безпеки, виробничої 

санітарії та протиепідемічного режиму, 

контролювати в умовах лабораторій 

дотримання персоналом безпечних умов 

праці. 

 

3.ПФ.С.01.ПР.О.01 Правила техніки безпеки. 

Охорона праці та безпека життєдіяльності. 

Протиепідемічний режим в лабораторіях. 

Контроль за дотриманням безпечних умов праці в лабораторіях. 

3.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

3.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

3.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

3.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

На підставі відповідних інструктивних 3.ПФ.С.02.ПР.О.02 Контроль за організацією робочого місця для проведення досліджень. 3.ПФ.С.02.ПР.О.02.01 



 

матеріалів і методик в умовах лабораторій, 

забезпечувати контроль та оцінку роботи за 

якістю забору, доставки, підготовки 

біологічного матеріалу,  проб тощо для 

дослідження. 

Контроль за обробкою лабораторного посуду.  

Стерилізація. Дезінфекція. 

Забір біоматеріалу для дослідження,  його транспортування і зберігання. 

Підготовка пацієнта для різних лабораторних досліджень. 

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.ПФ.С.02.ПР.О.02.05 

Контролювати правильність виготовлення 

та зберігання реактивів, живильних 

середовищ, розчинів відповідно до методик 

в умовах лабораторій з дотриманням 

правил техніки безпеки.  

 

3.ПФ.С.03.ПР.О.03 Реактиви, очистка, зберігання та 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. 

3.ПФ.С.03.ПР.О.03.01 

3.ПФ.С.03.ПР.О.03.02 

3.ПФ.С.03.ПР.О.03.03 

 

3.ПФ.С.03.ПР.О.03.04 

3.ПФ.С.03.ПР.О.03.05 

Керуючись відповідними інструктивними 

матеріалами та методиками, контролювати 

правильність обробки, дезінфекції, 

стерилізації лабораторного оснащення та 

знезараження відпрацьованого біологічного 

матеріалу в умовах лабораторій.  

 

3.ПФ.С.04.ПП.О.04 Дезінфекція. Дезінфікуючі засоби. 

Миття посуду. 

Стерилізація.  

Накази МОЗ України, інструктивні листи. 

3.ПФ.С.04.ПП.О.04.01 

3.ПФ.С.04.ПП.О.04.02 

3.ПФ.С.04.ПП.О.04.03 

3.ПФ.С.04.ПП.О.04.04 

Контролювати точність та якість 

проведення лаборантами досліджень 

відповідно до методик в умовах лікувально-

профілактичної установи, домашніх, СЕС, 

виїзної лабораторії та інших. 

 

3.ПФ.С.05.ПР.О.05 Контроль за точністю і якістю проведення досліджень. 

Своєчасне виявлення помилок під час виконання досліджень. 

Внутрішньолабораторний та міжлабораторний контроль якості. 

 

3.ПФ.С.05.ПР.О.05.01 

3.ПФ.С.05.ПР.О.05.02 

3.ПФ.С.05.ПР.О.05.03 

Контролювати перелік необхідних 

лабораторних досліджень до кожної 

патології зокрема, відповідно до протоколів 

для забезпечення ефективності діагностики, 

лікування та прогнозування захворювань; 

здійснювати консультативний 

взаємозв’язок з клініцистами. 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.06 Основи комплексного підходу до лабораторного обстеження. 

Підбір необхідних досліджень для кожної патології відповідно до 

протоколів. 

Вибір найбільш ефективних і безпечних лікувальних засобів при 

захворюваннях відповідного характеру. 

Моніторинг впливу лікувальних препаратів на організм людини. 

 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.06.01 

 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.06.02 

 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.06.03 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.06.04 

За місцем праці проводити: 

- різні види безперервного навчання 

лаборантів – молодших спеціалістів і 

бакалаврів з використанням комп’ютерних 

технологій; 

- для підвищення фахового рівня 

організовувати та проводити конференції, 

семінари, лекції тощо; 

-  конкурси-огляди професійної 

майстерності; 

брати участь в атестації лаборантів – 

молодших спеціалістів і бакалаврів. 

 

4.ПФ.С.01.ПР.О.01 Основні категорії навчання. 

Принципи, функції та методи навчання. 

Медичні інформаційні системи. 

Комп’ютерні технології. 

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 

В умовах вищого медичного навчального 4. ПФ.С.02.ЗП.О.02 Педагогічна робота. 4. ПФ.С.02.ЗП.О.02.01 



 

закладу освіти , використовуючи 

дидактичні, методичні матеріали, сучасні 

педагогічні технології повинен: 

- проводити теоретичне та практичне 

навчання студентів з лабораторної 

медицини; 

- здійснювати керівництво виробничою  

та переддипломною практиками  

студентів в умовах лабораторії. 

 

Лекції. 

Практичні заняття. 

Нестандартні типи занять. 

4. ПФ.С.02.ЗП.О.02.02 

4. ПФ.С.02.ЗП.О.02.03 

4. ПФ.С.02.ЗП.О.02.04 

Використовуючи результати лабораторних 

досліджень для діагностики 

найрізноманітнішої патології, їх перебігу, 

прогнозування в умовах лабораторії з 

дотримання безпечних умов праці згідно з 

кваліфікацією магістра, відповідно до 

сучасних медичних технологій, 

діагностичних методик проводити:  

- дослідницьку та експериментальну 

роботу; 

- обробку отриманих результатів із 

застосуванням статистичних методик; 

- самостійні наукові дослідження з 

проблем лабораторної медицини з 

оформленням протоколів, дослідів тощо. 

 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01 Наукова робота. 

Статистичні методики. 

Комп’ютерні технології. 

Медичні інформаційні системи. 

 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.01 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.02 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.03 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.04 

За результатами науково-дослідної роботи 

згідно з планом, використовуючи наукову 

літературу, картотеку періодичних видань, 

каталоги, ІНТЕРНЕТ, методики 

статистичної обробки, комп’ютерну 

техніку, оформляти результати наукової 

діяльності у вигляді доповідей, статей, тез, 

магістерської роботи. 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02 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 науково-

дослідницької роботи.  

Робота з картотекою періодичних видань.  

Робота з каталогами: алфавітним, предметним, систематичним. 

Організація дослідницької та експериментальної роботи.  

Обробка отриманих результатів із застосування статистичних методик. 

Статті. Тези.  

Магістерська робота. 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.01 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.02 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.03 

 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.04 

 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.05 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.06 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.07 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.08 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.09 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.10 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.11 

 

 

Використовуючи відповідне до методик 

обладнання, проводити відбір біопсійного 

матеріалу з органів, тканин та 

мікроскопічне дослідження з 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01 Методи патоморфологічного  дослідження: морфологічні. 

Ексцизійна біопсія. 

Інцизійна біопсія. 

Пункційна біопсія. 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 



 

диференціацією їх змін при різних 

патологічних процесах. 

Трепанобіопсія. 

Шипцева біопсія. 

Кюретаж. 

Морфологічні особливості клітин при різних патологічних процесах. 

Правила техніки безпеки в цитологічній лабораторії. 

Підготовка до дослідження та обробка лабораторного обладнання. 

Дезінфекція, стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу. 

Правила профілактики професійного зараження. 

Обстеження пацієнтів. 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.05 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.06 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.07 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.08 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.09 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.10 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.11 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.12 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.13 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.14 

 

Використовуючи необхідне обладнання та 

матеріали, уніфіковані методики, 

дотримуючись безпечних умов праці, 

правил особистої гігієни, в умовах 

лабораторії клінічної біохімії проводити 

визначення відповідних біохімічних  

показників пропонованих в стандартах 

діагностики  ішемічної хвороби серця та 

судинної патології. 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02 Методи визначення вмісту холестерину: 

- загального; 

-  HDL; 

-  LDL. 

Методика  проведення скринінгового та кількісного визначення 

тропоніну. 

Методи визначення активності  індикаторних ферментів                  

(креатинкінази,  лактатдегідрогенази,  аспартатамінотрансферази). 

 

 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.01 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.02 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.03 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.04 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.05 

 

 

  Методи визначення вмісту: 

-  аполіпротеїну А1; 

- гомоцистеїну; 

- тригліцеридів; 

- йонів Nа
+
, К

+
;
 

- Nа – уретичного пептиду.
 

Розчини. Методи приготування та зберігання. 

Правила техніка безпеки в лабораторії клінічної біохімії та дотримання 

протиепідемічного режиму. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання, дезінфекція, 

стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Особливості обміну речовин у серцевому м’язі при атеросклерозі 

коронарних артерій. 

Біохімічні фактори розвитку патохімічних змін при гіпертензії та їх 

фармакологічна корекція. 

Зміна активності ферментів при захворюваннях серцево-судинної системи. 

Модифіковані форми ліпопротеїдів, їх роль у механізмі розвитку 

атеросклерозу. 

Дисліпопротеїнемії. 

 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.06 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.07 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.08 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.09 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.10 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.11 

 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.12 

 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.13 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.14 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.15 

 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.16 

 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.17 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.18 

 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.19 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.20 

Дотримуючись безпечних умов праці, 

використовуючи уніфіковані методики, 

необхідне обладнання та матеріали, в 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03 Методи визначення активності  індикаторних ферментів 

(аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази,  

глутаматдегідрогенази, лактатдегідрогенази, лужної фосфатази та 

 

 

 



 

умовах лабораторії клінічної біохімії, 

проводити визначення відповідних 

біохімічних показників для діагностики 

захворювань печінки. 

холінестерази) . 

 Методи визначення вмісту загального та прямого білірубіну, 

гаптоглобіну, аполіпротеїну А1 та білкових фракцій. 

Розчини. Методи приготування та зберігання. 

Правила техніка безпеки в лабораторії клінічної біохімії та дотримання 

протиепідемічного режиму. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання, дезінфекція, 

стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Порушення процесів біотрансформації в печінці. 

Біохімічні синдроми патогенетичного процесу в клітинах печінки. 

Зміна активності ферментів при захворюваннях печінки. 

Причини розвитку толерантності до лікувальних засобів при їх тривалому 

використанні.  

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.01 

 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.02 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.03 

 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.04 

 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.05 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.06 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.07 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.08 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.09 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.10 

 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.11 

  Біохімічні основи розвитку недостатності функцій печінки за умов 

хімічного, біологічного та радіаційного ураження. 

Біохімічні основи порушення пігментного обміну. 

Механізми вірусного, алкогольного і токсичного уражень гепатоцитів. 

Жирова дегенерація печінки. 

Гемохроматоз. Хвороба Вільсона- Коновалова. 

 

 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.12 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.13 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.14 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.15 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.16 

Відповідно до уніфікованих методик та 

обладнання лабораторії, дотримуючись 

безпечних умов праці, проводити 

визначення відповідних біохімічних 

показників для діагностики патології  

підшлункової залози,  цукрового діабету  за 

типом і моніторингу його лікування 

відповідно до протоколів. 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04 Методика  проведення глюкозотолерантного тесту. 

Методи визначення в сироватці крові вмісту:  

- інсуліну; 

- антитіл до інсуліну; 

- С-пептиду; 

- глюкагону,  

- фруктозаміну; 

- глікозильованого гемоглобіну. 

Методи визначення в сечі вмісту:  

- мікроальбуміну,кетонових тіл. 

Методи визначення активності  індикаторних ферментів (α-амілази, 

ліпази). 

Методи визначення в сироватці крові вмісту: 

- аутоімунних антитіл до острівцевого апарату підшлункової 

залози; 

- аутоімунних антитіл до антигену інсулінових клітин; 

- СА 19-9. 
Розчини. Методи приготування та зберігання. 

Правила техніка безпеки в лабораторії клінічної біохімії та дотримання 

протиепідемічного режиму. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання, дезінфекція, 

стерилізація. 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.01 

 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.02 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.03 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.04 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.05 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.06 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.07 

 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.08 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.09 

 

 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.10 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.11 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.12 

 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.13 

 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.14 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.15 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.16 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.17 



 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Порушення функції підшлункової залози. 

Зміна активності ферментів при захворюваннях підшлункової залози. 

Оцінювання метаболічних процесів у разі порушення 

зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. 

Механізм порушення процесів травлення.                                                               

Наслідки недостатності ферментів підшлункової залози. 

Клінічні аспекти цукрового діабету. 

Метаболічні ускладнення при цукровому діабеті. 

Біохімічні зміни при мікроангіопатії, ретинопатії, нефропатії. 

 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.18 

 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.19 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.20 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.21 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.22 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.23 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.24 

Використовуючи необхідне обладнання, 

матеріали та уніфіковані методики, 

дотримуючись безпечних умов праці, в 

умовах лабораторії клінічної біохімії 

проводити визначення відповідних 

біохімічних показників для діагностики 

функції гіпофізу. 

 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05 Методи визначення гормонів передньої долі гіпофіза (тиреотропного, 

соматотропного,   адренокортикотропного, фолікулостимулюючого та 

лютеїнізуючого гормонів і пролактину). 

Методи визначення гормонів нейрогіпофіза (окситоцину та вазопресину). 

Методика визначення інсуліноподібного фактору росту (соматомедину С,  

ІФР-1). 

Розчини. Методи приготування та зберігання. 

Правила техніки безпеки в лабораторії клінічної біохімії та дотримання 

протиепідемічного режиму. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання, дезінфекція, 

стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження.  
Порушення функцій гіпоталамо-гіпофізарної системи. 

Порушення в аденогіпофізі. 

Порушення  в задній долі гіпофіза. 

Пухлини гіпофіза. 

 

 

 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.01 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.02 

 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.03 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.04 

 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.05 

 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.06 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.07 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.08 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.09 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.10 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.11 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.12 

Використовуючи необхідне обладнання, 

матеріали та уніфіковані методики, 

дотримуючись безпечних умов праці, 

правил особистої гігієни, в умовах 

лабораторії клінічної біохімії, проводити 

визначення відповідних біохімічних 

показників для діагностики  захворювань  

щитоподібної залози. 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06 Методи визначення тиреотропного гормону. 

Методи визначення гормонів щитоподібної залози (тироксину та 

трийодтироніну). 

Методи визначення тиреоглобуліну та тироксинів’язуючого глобуліну. 

Методи визначення антитіл до тиреопероксидази, тиреоглобуліну, 

рецепторів тиреотропного гормону. 

Розчини. Методи приготування та зберігання. 

Правила техніка безпеки в лабораторії клінічної біохімії та дотримання 

протиепідемічного режиму. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання, дезінфекція, 

стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Вплив Т3 та Т4 на метаболічні процеси: обмін вуглеводів, ліпідів, вітамінів.  

Порушення функцій щитоподібної залози. Гіпертиреоз.  

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.01 

 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.02 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.03 

 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.04 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.05 

 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.06 

 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.07 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.08 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.09 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.10 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.11 



 

Гіпотиреоз. Характерні синдроми при гіпотиреозі. 

Ендемічний та спорадичний зоб. Дифузний токсичний зоб.                               

Гнійний тиреоїдит. Аутоімунний тиреоїдит. Тиреоїдит Ріделя. 

Пухлини щитоподібної залози. Доброякісні та злоякісні.  

 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.12 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.13 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.14 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.15 

Дотримуючись безпечних умов праці, 

використовуючи уніфіковані методики, 

необхідне обладнання та матеріали, в 

умовах лабораторії клінічної біохімії 

проводити визначення відповідних 

біохімічних показників для діагностики  

функції  наднирників. 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07 Методи визначення адренокортикотропного гормону. 

Методи визначення гормонів мозкової речовини надниркових залоз та  їх 

метаболітів  (адреналіну та норадреналіну,  метанефрину та 

норметанефрину). 

Методи визначення гормонів кіркової речовини надниркових залоз та  їх 

метаболітів  (кортизолу, альдостерону, андростендіону, 17-кетостероїдів, 

дегідроепідростерон-сульфату ( DHEA-S). 

Розчини. Методи приготування та зберігання. 

Правила техніка безпеки в лабораторії клінічної біохімії та дотримання 

протиепідемічного режиму. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання, дезінфекція, 

стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Міжнародна статистична класифікація хвороб надниркових залоз. 

Клінічні синдроми та частота їх поширення при гіперкортицизмі. 

Алгоритм діагностики синдрому Іценка-Кушінга. 

Алгоритм диференціальної діагностики андростероми. 

Діагностичний алгоритм синдрому альдостеронізму. 

Гормональноактивні пухлини наднирників. 

Хронічна недостатність кори наднирників. 

 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.01 

 

 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.02 

 

 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.03 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.04 

 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.05 

 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.06 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.07 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.08 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.09 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.10 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.11 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.12 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.13 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.14 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.15 

Користуючись необхідним обладнанням, 

матеріалами та уніфікованими методиками, 

дотримуючись безпечних умов праці, в 

умовах лабораторії клінічної біохімії 

проводити визначення відповідних 

біохімічних показників для діагностики  

патології жіночої статевої системи. 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08 Методи визначення фолікулостимулюючого гормону. 

Методи визначення лютеїнізуючого гормону. 

Методи визначення гормонів яйників (естрадіолу, прогестерону, 17-

гідроксипрогестерону,  DGEA-S).                                                                         

Методика визначення пролактину. 

Методика визначення тестостерону. 

Розчини. Методи приготування та зберігання. 

Правила техніка безпеки в лабораторії клінічної біохімії та дотримання 

протиепідемічного режиму. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання, дезінфекція, 

стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Порушення функцій статевих залоз. 

Вроджені захворювання. Синдром Тернера. Синдром Штейна-Левенталя. 

Хронічні запальні захворювання, їх вплив на репродуктивну функцію. 

Алгоритм діагностики безпліддя у жінок.                                                                  

Пухлини жіночої статевої системи. 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.01 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.02 

 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.03 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.04 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.05 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.06 

 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.07 

 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.08 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.09 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.10 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.11 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.12 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.13 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.14 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.15 



 

В умовах лабораторії клінічної біохімії, 

дотримуючись уніфікованих методик і 

виконуючи вимоги з техніки безпеки при 

користуванні необхідними матеріалами та 

обладнанням, проводити визначення 

відповідних біохімічних показників для 

діагностики  пренатальної патології. 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09 Методи проведення лабораторної діагностики пренатальної патології в І 

триместрі вагітності: 

- визначення вільного хоріонічного гонадотропіну; 

- визначення РАРР – А. 

Методи проведення лабораторної діагностик пренатальної патології в  ІІ 

триместрі вагітності: 

- визначення α-фетопротеїну; 

- визначення вільного естріолу; 

- визначення загального хоріонічного гонадотропіну; 

- плацентарного лактогену.  

Розчини. Методи приготування та зберігання. 

Правила техніка безпеки в лабораторії клінічної біохімії та дотримання 

протиепідемічного режиму. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання, дезінфекція, 

стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Сучасні біохімічні маркери  для оцінки пренатального ризику. 

Пренатальний скринінг. 

Скринінг І триместру. 

Скринінг ІІ триместру. 

Пренатальна діагностика вроджених вад розвитку та спадкової патології. 

Пренатальна діагностика спадкової та вродженої патології серця й судин. 

Пренатальна діагностика хромосомних вад розвитку. 

Пренатальна діагностика метаболічних хвороб. 

Вплив фармакологічних препаратів на внутрішньоутробний розвиток. 

 

 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.01 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.02 

 

 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.03 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.04 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.05 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.06 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.07 

 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.08 

 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.09 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.10 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.11 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.12 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.13 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.14 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.15 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.16 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.17 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.18 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.19 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.20 

 

Дотримуючись безпечних умов праці, 

використовуючи уніфіковані методики, 

необхідне обладнання та матеріали, в 

умовах лабораторії клінічної біохімії 

проводити визначення відповідних 

біохімічних показників для діагностики 

порушень кислотно-лужної рівноваги, 

електролітного гомеостазу при різній 

патології. 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10 Методи визначення рН, рСО2, рО2, НСО3, ТСО2, SВС, ВЕ, % SО2, 

рН крові і буферні системи. 

Методи визначення в сироватці крові вмісту:  Калію, Натрію, Хлору,  

Кальцію, Фосфору, Магнію, Феруму.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Розчини. Методи приготування та зберігання. 

Правила техніка безпеки в лабораторії клінічної біохімії та дотримання 

протиепідемічного режиму. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання, дезінфекція, 

стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження.                                                                                                            

 

 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.01 

 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.02 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.03 

 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.04 

 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.05 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.06 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.07 

 

  Порушення кислотно-основного стану: 

- ацидоз метаболічний (кетоацидоз, лактатацидоз,  гломерулярний 

ацидоз) та респіраторний; 

- алкалоз (метаболічний та респіраторний).  

Основні типи гіпоксії, механізм та причини  їх виникнення,  лабораторна 

діагностика. 

 

 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.08 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.09 

 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.10 



 

Порушення  електролітного гомеостазу при різній патології. 6.ПФ.С.10.ПР.О.10.11 

В умовах лабораторії клінічної біохімії, 

дотримуючись уніфікованих методик і 

виконуючи вимоги з техніки безпеки при 

користуванні необхідними матеріалами, 

обладнанням, проводити визначення 

відповідних біохімічних показників для 

діагностики  коагулопатій. 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11 Методика визначення активованого часткового тромбінового часу (АЧТЧ). 

Методика проведення тромботесту. 

Методика визначення антитромбіну ІІІ. 

Методика визначення фібринолітичної активності плазми крові. 

Методика проведення етанолового тесту. 

Методика визначення фібриногену В. 

Методика визначення активності плазміногену. 

Методика визначення міжнародного нормалізованого показника (INR).  

Розчини. Методи приготування та зберігання. 

Правила техніка безпеки в лабораторії клінічної біохімії та дотримання 

протиепідемічного режиму. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання, дезінфекція, 

стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження.                                                 

Порушення коагуляційного гемостазу: гемофілії (А, В, С), дефект 

Хагемана, хвороба Стюарта-Прауера.                                                                               

Набуті порушення, зумовлені антитілами та факторами згортання, 

дефіцитом вітамін-К-залежних факторів згортання.                                                           

Коагулопатії, спричинені лікувальними препаратами.                              

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання,  

тромбогеморагічні синдроми, мікротромбоваскуліти. 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.01 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.02 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.03 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.04 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.05 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.06 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.07 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.08 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.09 

 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.10 

 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.11 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.12 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.13 

 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.14 

 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.15 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.16 

 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.17 

Користуючись необхідним обладнанням, 

матеріалами та уніфікованими методиками, 

дотримуючись безпечних умов праці, в 

умовах лабораторії клінічної біохімії 

проводити визначення відповідних 

біохімічних показників для діагностики  

онкопатології. 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12 Методи визначення в сироватці крові вмісту: 

- α-фетопротеїну; 

- простат-специфічного антигену (PSA- загальний, PSA-вільний); 

- онкомаркерів підшлункової залози; 

- онкомаркерів яєчників; 

- онкомаркерів молочної залози; 

- онкомаркерів шлунку; 

- β - 2 – мікро глобуліну; 

- хоріонічного гонадотропіну; 

- феритину; 

- пролактину. 

 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.01 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.02 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.03 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.04 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.05 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.06 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.07 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.08 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.09 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.10 

  Методи визначення активності  індикаторних ферментів: 

- лактатдегідрогенази; 

- лужної фосфатази. 

Розчини. Методи приготування та зберігання. 

Правила техніка безпеки в лабораторії клінічної біохімії та дотримання 

протиепідемічного режиму. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання, дезінфекція, 

стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Канцерогенні фактори. 

 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.11 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.12 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.13 

 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.14 

 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.15 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.16 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.17 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.18 



 

Патогенез та етіологія пухлин. 

Функціональні особливості пухлинної тканини. 

Патобіохімія онкологічних захворювань. 

Зміна активності ферментів при злоякісних захворюваннях. 

 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.19 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.20 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.21 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.22 

Користуючись необхідним обла-днанням, 

матеріалами та уніфікованими методиками, 

дотримуючись безпечних умов праці в 

умовах лабораторії клінічної імунології, 

проводити  дослідження клітинних і 

гуморальних факторів природної 

резистентності для оцінки опірності 

організму з оформленням результатів 

дослідження. 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13 Методи визначення фагоцитарної активності нейтрофілів, лейкоцитів, 

моноцитів; оцінка завершеності фагоцитозу. 

Методи визначення активності комплементу і його окремих фракцій, рівня 

лізоциму, інтерлейкінів тощо. 

Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму в лабораторії 

клінічної імунології.  

Обробка  лабораторного оснащення, дезінфекція, стерилізація. 

Знезараження  відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Структура  та функції імунної системи. Органи імунної системи. 

Механізми природньої резистентності: клітинний  та гуморальний 

вроджений імунітет. 

Дисфункції імунної системи: імунодефіцитні хвороби й імунна 

недостатність. 

 

 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.01 

 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.02 

 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.03 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.04 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.05 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.06 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.07 

 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.08 

 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.09 

Керуючись відповідними методиками, 

використовуючи необхідне оснащення, 

дотримуючись безпечних умов праці в 

умовах лабораторії  визначати показники 

імунного статусу організму 

з оформленням результатів дослідження. 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14 Лабораторні методи визначення  імунного статусу:  

- рівня популяцій та субпопуляцій Т- і В- лімфоцитів; 

- показники кілерних ефектів; 

- функціональну активність Т- і В- лімфоцитів; 

- активність макрофагів та інших імунокомпетентних клітин. 

Методи дослідження компонентів системи комплементу. 

Основні методи визначення антитіл і антигенів. 

 

 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.01 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.02 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.03 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.04 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.05 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.06 

  Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму в лабораторії 

клінічної імунології.  

Обробка  лабораторного оснащення, дезінфекція, стерилізація. 

Знезараження  відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Структура та функції імунної системи. Органи імунної системи.  

Роль фізіологічних бар’єрів  у захисті від патогенів. 

Роль факторів природженого імунітету у захисті від патогенів.  

Гуморальний  і клітинний вроджений імунітет. 

Клініко- імунологічна характеристика стадій гострого запального процесу. 

 

 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.07 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.08 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.09 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.10 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.11 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.12 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.13 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.14 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.15 

Використовуючи відповідні методики, 

лабораторне оснащення, дотримуючись 

безпечних умов праці в умовах лабораторії  

визначати  рівень сироваткових 

імуноглобулінів основних класів, рівень 

антитіл до збудників бактерійних, 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15 Методи визначення  рівня сироваткових імуноглобулінів основних класів; 

рівня антитіл до збудників бактерійних, вірусних, грибкових, протозойних 

інфекцій, гельмінтозів та інших захворювань : 

- методи, основані на реакції преципітації (радіальна імунодифузія, 

імуноелектрофорез); 

- методи, основані на реакції аглютинації; 

 

 

 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.01 

 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.02 



 

вірусних, грибкових, протозойних та інших  

захворювань для оцінки стану 

гуморального імунітету  з оформленням 

результатів дослідження. 

- методи, основані на використанні мічених антитіл або антигенів  

(радіологічні, імуноферментні). 

Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму в лабораторії 

клінічної імунології.  

Обробка  лабораторного оснащення, дезінфекція, стерилізація. 

Знезараження  відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Роль факторів набутого імунітету у захисті від патогенів. Гуморальна і 

клітинна ланки набутого імунітету. 

Імунна система слизових оболонок (мукозальний імунітет). Механізми 

імунної відповіді.  

Імунна толерантність.  

Антигени головного комплексу гістосумісності. 

Основи протибактеріального імунітету. 

Основи противірусного імунітету. 

Основи протигрибкового імунітету. 

Основи протигельмінтозного імунітету. 

Основи антипротозойного імунітету. 

Імунна пам'ять . 

Імуно- нейро - ендокринна регуляція функцій організму. 

 

 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.03 

 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.04 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.05 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.06 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.07 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.08 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.09 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.10 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.11 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.12 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.13 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.14 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.15 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.16 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.17 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.18 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.19 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.20 

Використовуючи відповідні імунологічні 

дослідження, шкірні, провокаційні проби та 

алергічні тести  іn vitro, дотримуючись 

правил асептики і антисептики , заходів 

безпеки в умовах лабораторії  визначати 

вид алергічної  реакції  та проводити 

алергологічні тести для ідентифікації 

причинних алергенів з оформленням 

результатів дослідження. 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16 Методи визначення: 

-  рівня специфічних IgE до основних алергенів; 

- базофільного тесту, дегрануляції опасистих  клітин; 

- реакції гальмування  міграції лейкоцитів (РГМЛ); 

- рівня циркулюючих імунних комплексів в сироватці крові; 

- показника пошкодження нейтрофілів (ППН) тощо. 

Методи проведення:  

- шкірних;  

- провокаційних проб;  

- алергологічних тестів in vitro. 

Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму в лабораторії 

клінічної імунології. 

Обробка  лабораторного оснащення, дезінфекція, стерилізація. 

Знезараження  відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Оцінка імунного статусу організму. 

Алергія. Класифікація і стадії алергійних реакцій. 

Типи гіперчутливості. 

Коротка характеристика основних нозологічних  

форм атопічної патології.  

 Принципи лікування атопічних захворювань.  

Імунотерапія алергійних хвороб. 

 

 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.01 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.02 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.03 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.04 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.05 

 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.06 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.07 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.08 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.09 

 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.10 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.11 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.12 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.13 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.14 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.15 

 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.16 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.17 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.18 

Дотримуючись безпечних умов праці, 6.ПФ.С.17.ПР.О.17 Методи визначення:  



 

використовуючи сучасні методи 

(імунофлюоресцентний, імуноферментний 

методи, ПЛР тощо), необхідне обладнання 

та матеріали, в умовах лабораторії клінічної 

імунології  визначати  ступінь  

гістосумісності донора і реципієнта  при 

трансплантації  органів і тканин з 

оформленням результатів дослідження. 

- ступеня гістосумісості (HLA-фенотип донора і реціпієнта); 

- попередньоіснуючих антитіл у реципієнта до антигенів системи HLA 

донора (анти-Т і анти-В-антитіла); 

- антиендотеліальних антитіл у реципієнта до антигенів донора; 

- вихідного імунного статусу реципієнта тощо. 

Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму в  

лабораторії клінічної імунології.  

Обробка  лабораторного оснащення, дезінфекція, стерилізація. 

Знезараження  відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики  професійного зараження. 

Основи трансплантаційного імунітету. 

Лікування і профілактика відторгнення трансплантату. 

Імунна пам'ять. 

Імунологічна толерантність.  

Оцінка імунного статусу організму. 

 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.01 

 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.02 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.03 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.04 

 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.05 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.06 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.07 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.08 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.09 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.10 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.11 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.12 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.13 

Користуючись необхідним обладнанням, 

матеріалами та серологічними методами 

дослідження, дотримуючись безпечних 

умов праці в умовах лабораторії клінічної 

імунології,  визначати  показники 

специфічного  імунітету  при бактерійних, 

вірусних, грибкових, паразитарних та 

інших інфекціях з оформленням 

результатів  

дослідження. 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18 Методи визначення : 

- специфічних імуноглобулінів М, G,A,E;  

- функціональної  активністі Т-лімфоцитів та фагоцитів до окремих 

збудників тощо. 

Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму в  

лабораторії клінічної імунології. 

Обробка  лабораторного оснащення, дезінфекція, стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Антигени.  

Антитіла.  

Роль факторів набутого імунітету у захисті від патогенів. 

Гуморальна та клітинна ланки набутого імунітету.  

Цитологія клітинної  та гуморальної ланки набутого імунітету.  

Механізми імунної відповіді. 

Спадкові імунодефіцитні захворювання.  

Набуті імунодефіцитні захворювання та вторинна імунна недостатність.  

Принципи лікування  імунодефіцитних захворювань.  

Основи протибактеріального імунітету.  

Імунологічні аспекти сепсису. 

Імунотерапія сепсису. 

Основи противірусного імунітету.  

Імунопатологія при вірусних інфекціях. 

Основи протигрибкового імунітету. 

Основи протигельмінтозного імунітету. 

Основи антипротозойного імунітету. 

 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.01 

 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.02 

 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.03 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.04 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.05 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.06 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.07 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.08 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.09 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.10 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.11 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.12 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.13 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.14 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.15 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.16 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.17 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.18 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.19 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.20 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.21 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.22 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.23 



 

Дотримуючись безпечних умов праці 

використовуючи уніфіковані методики, 

необхідне обладнання та матеріали в 

умовах лабораторії клінічної імунології за 

допомогою серологічних методів 

дослідження, виявляти  розчинні 

пухлиноспецифічні антигени та проводити 

візуалізацію пухлин шляхом введення 

мічених радіоізотопами моноклональних 

антитіл  для діагностики  онкологічних 

захворювань з   оформленням результатів 

дослідження. 

 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19 Методи  імунодіагностики пухлин: 

- серологічне виявлення розчинних пухлин специфічних 

антигенів у сироватці крові; 

- застосування моноклональних антитіл, мічених 

радіоізотопами; 

- застосування сцинтиграфії або сканування для візуалізації 

пухлин тощо. 
Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму  в  

лабораторії клінічної імунології.  

Обробка  лабораторного оснащення, дезінфекція, стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Етіологія пухлин.  

Онкогени і антионкогени.  

Гуморальні чинники протипухлинного імунного захисту.  

 

 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.01 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.02 

 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.03 

 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.04 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.05 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.06 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.07 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.08 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.09 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.10 

  Імунна реакція організму на пухлинні антигени.  

Фактори імунорезистентності пухлинних клітин. 

Імунотерапія пухлин.  

Імунопрофілактика пухлин. 

 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.11 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.12 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.13 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.14 

В умовах лабораторії клінічної імунології, 

дотримуючись відповідних методик, 

заходів безпеки при користуванні 

необхідними матеріалами та обладнанням  

визначати імунологічні порушення 

репродукції  з 

оформленням  результатів дослідження. 

6.ПФ.С.20.ПР.О.20 Методи визначення: 

- вмісту  специфічних антиспермальних антитіл у плазмі крові, 

цервікальному слизу; плазмових концентрацій антиооцитарних 

аутоантитіл (у жінок);  

- вмісту антиспермальних антитіл у плазмі крові та спермі;  

- дослідження сперматозоїдів на наявність аутоантитіл. 
Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму в  

лабораторії клінічної імунології.  

Обробка  лабораторного оснащення, дезінфекція, стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики  професійного зараження. 

Імунологія репродукції.  

Патогенез, діагностика та лікування імунозалежного  безпліддя. 

Імунологічні порушення при вагітності. Імуноандрологія. 

Імунопатогенез  та імунопрофілактика серологічного конфлікту 

«мати- плід» при вагітності. 
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Дотримуючись безпечних умов праці, 

використовуючи уніфіковані методики, 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21 Методи визначення : 

-  наявності та рівня антитіл до тканин та органів власного 

 

 



 

необхідне обладнання та матеріали в 

умовах лабораторії клінічної імунології, 

визначати наявність та рівень антитіл до 

власних тканин і органів, специфічні 

показники тощо  для виявлення  

аутоімунних  захворювань 

з оформленням  висновку. 

організму при ревматоїдному артриті,системному червоному 

вовчаку, розсіяному склерозі, міастенії гравіс тощо; 

-  ревматичних факторів;  

- показників системи запалення;  

- рівня інтерлейкінів;  

- ЦІК тощо. 
Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму в  

лабораторії клінічної імунології. 

Обробка  лабораторного оснащення, дезінфекція, стерилізація.  

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Імунологічні аспекти аутоімунних захворювань.  

Теорії зриву імунної толерантності.  

Клініко- імунологічна характеристика стадій гострого запального  

процесу. 
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  Імунопатогенез, імунодіагностика й імунотерапія : 

- ревматоїдного артриту; 

- системного червоного вовчаку;  

- розсіяного склерозу; 
-     міастенії гравіс тощо. 

 

 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.13 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.14 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.15 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.16 

 Використовуючи  сучасні   методи  

цитогенетичного аналізу хромосом  

каріотипу людини,  шляхом 

мікроскопування в умовах  цитогенетичної 

лабораторії, визначати кількість та 

структуру хромосом при спадкових 

патологіях з оформленням результатів 

дослідження. 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22 Цитогенетичі методи діагностики хромосомних хвороб:  

-каріотипування; 

- визначення статевого хроматину. 

Культивування клітин біологічного матеріалу. 

Виготовлення препаратів, фарбування метафазних хромосом. 

Мітотичний цикл клітини. 

Структура мітотичних хромосом. 

Складання ідіограм та аналіз  каріотипу людини. 

Основні символи та скорочення для опису хромосом і хромосомних 

аномалій. 

Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму в лабораторії 

цитогенетики.  

Обробка  лабораторного оснащення, дезінфекція, стерилізація. 

Знезараження  відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Класифікація хромосом  людини, відповідно до міжнародної  

цитогенетичної номенклатури (ISCN, 1995) з використанням 

загальноприйнятих позначень та скорочень (С.Г. Ворсанова, 1999). 
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6.ПФ.С.22.ПР.О.22.13 



 

Спадковий апарат людини.  

Мутації. 

Хромосмні патології людини.  

Лабораторна документація. 

 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.14 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.15 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.16 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.17 

Використовуючи сучасні методи 

пренатальної діагностики (інвазивні та 

неінвазивні),  дотримуючись стерильних 

умов праці, проводити дослідження для 

виявлення генних і хромосомних патологій 

плоду, природжених вад розвитку (ПВР) з 

оформленням результатів дослідження. 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23 Непрямі методи пренатальної діагностики: 

-клінічне(акушерсько – гінекологічне) обстеження; 

- мікробіологічне дослідження; 

- медико – генетичне; 

-  генеалогічне; 

- цитогенетичне; 

- молекулярно – генетичне; 

- визначення рівня α – фетопротеїну (ФП);  

- визначення хоріонічного гонадотропіну;  

- визначення некон’югованого естріолу. 
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  Інвазивні методи пренатальної діагностики спадкових патологій плоду:  

-метод амніоцентезу; 

- хоріонбіопсія; 

- кордоцентез; 

- метод фетоскопії; 

- біопсія тканин плода. 

Дотримання стерильних умов праці при  пренатальному дослідженні. 

Визначення статевого хроматину. 

Неінвазивні методи:  

- УЗД; 

- електрокардіографія; 

- рентгенографія. 

Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму в лабораторії 

клінічної імунології.  

Обробка  лабораторного оснащення, дезінфекція, стерилізація. 

Знезараження  відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Культивування клітин амніотичної рідини та  клітин крові (кордоцентез). 

Спадкові хвороби людини, клінічні прояви. 

СНІД. 

Лабораторна документація. 

 

 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.10 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.11 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.12 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.13 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.14 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.15 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.16 

 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.17 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.18 

 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.19 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.20 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.21 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.22 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.23 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.24 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.25 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.26 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.27 

В умовах цитогенетичної лабораторії 

визначати статевий Х та Y – хроматин, 

використовуючи цитогенетичні методи, 

шляхом мікроскопування, виявляти спадкові 

захворювання з порушенням статевих 

хромосом. Оформляти результати 

дослідження. 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24 Методи визначення хромосомної патології людини:  

- методика визначення статевого  Х –хроматину; 

- методика фарбування Х -хромосом; 

- люмінесцентна мікроскопія Y – хроматину      

Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму в лабораторії 

клінічної імунології.  

Обробка  лабораторного оснащення, дезінфекція, стерилізація. 

 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.01 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.02 
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6.ПФ.С.24.ПР.О.24.04 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.05 



 

Знезараження  відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 

Розчини.Cпособи вираження концентрації розчинів. 

Складання ідіограм та  їх аналіз. 

Класифікація хромосом  людини, відповідно до  міжнародної  

цитогенетичної номенклатури (ISCN, 1995). 

Хромосомні патології людини 

Мітотичний цикл клітини. 

Лабораторна документація. 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.06 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.07 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.08 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.09 

 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.10 
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6.ПФ.С.24.ПР.О.24.13 

На основі анамнезу, об’єктивного 

обстеження при медико-генетичному 

консультуванні, використовуючи клініко –

генеалогічний метод, проводити 

дослідження моногенних спадкових 

патологій із складанням родоводів та їх 

аналізом з оформленням результатів 

дослідження. 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25 Методи медико-генетичного консультування. 

Клініко-генеалогічний метод. 

Правила складання родоводу. 

Символіка  А. Юста.  

Використання символіки під час графічного зображення родоводів. 

Графічне зображення родоводів.  

Генеалогічний аналіз. 

Встановлення типу успадкування  та прогнозування народження хворого 

потомства у родині пробанда. 

Моногенні спадкові патології. 
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- Дотримуючись стерильних умов праці у 

скринінг - лабораторії  та  застосовуючи 

медико – генетичні методи,  проводити 

дослідження відповідно до масових 

скринінгових програм, на виявлення  

спадкових патологій у новонароджених на   до 

клінічному етапі з оформленням результатів 

дослідження. 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26 Програми скринінг-методів діагностики. 

Первинна діагностика.  

Функціональні обов’язки учасників скринінгу: лікар неонатолог, старша 

сестра відділення новонароджених( або старша акушерка), лаборант. 

Забір зразків крові на фільтрувальні бланки. 

Тестування за допомогою: 

- мікробіологічних методів; 

- флюорометричного методу; 

- тонкошарової хроматографії. 

Підтверджувальна діагностика.   

Методи дослідження генних розладів обміну речовин: 

- мікробіологічні  ( метод Гатрі); 

- спеціальні біохімічні; 

- методи молекулярної  ДНК - діагностики; 

- імунологічні; 

- флюорометричний ; 

- метод тонкошарової хроматографії. 

Генні хвороби.  

Мутації. 

Правила техніки безпеки та протиепідемічного режиму в лабораторії 

клінічної імунології.  

Розчини. 

Обробка  лабораторного оснащення, дезінфекція, стерилізація. 

Знезараження  відпрацьованого біологічного матеріалу.  

Правила профілактики професійного зараження. 
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Лабораторна документація. 

 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.22 

Використовуючи  молекулярно - генетичні 

методи, в умовах молекурярно-генетичних 

лабораторій, виявляти порушення 

структури  ДНК при мутаціях  генів 

хромосом і мітохондрій.  З оформленням 

результатів дослідження. 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27 Мутації  хромосомної та мітохондріальної ДНК. 

Молекулярно – генетичний моніторинг. 

Структура та функції ДНК. 

Сучасні методи ДНК – діагностики спадкових патологій: 

- блот-гібридизації; 

- секвенування; 

- ПЛР; 

- ДНК- чіпи. 

Прямі та непрямі новітні методи молекулярної діагностики. 

Дослідження мітохондріального геному. 

ДНК- діагностика мітохондріальних хвороб. 

Розчини. 

Сучасні методи обстеження пацієнтів. 

Генні хвороби людини. 

Мітохондріальні хвороби.  
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Дотримуючись стерильних умов праці, 

використовуючи  сучасні  біохімічні методи 

діагностики спадкових патологій, в умовах 

біохімічної лабораторії, виявляти продукти 

пору-шення функції гена у біологічних 

рідинах, тканинах, клітинах органів при 

спадкових захворюваннях з оформленням 

результатів дослідження. 

 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28 Біохімічні методи дослідження біологічних рідин, тканин, клітин при 

спадкових захворюваннях: 

Скринінг – тести сечі:  

- визначення рН сечі; 

- динітрофенілгідразиновий тест; 

- проба на наявність сульфатів; 

- тест з дінітрофенілгідазином (ДНФГ); 

- тест на наявність відновних речовин у сечі;  

- тест з нітроціанідом (реакція Бранда); 

- проба Фелінга; 

- проба на кетонові тіла; 

- проба на білок тощо. 

Дослідження плазми крові на виявлення вмісту амінокислот. 

Дослідження спинномозкової рідини та сечі у разі підозри на 

нейрометаболічні порушення. 

Моногенні та полігенні спадкові хвороби. 

Мітохондріальні хвороби. 

Сучасні методи обстеження пацієнтів. 

 

 

 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.01 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.02 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.03 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.04 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.05 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.06 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.07 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.08 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.09 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.10 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.11 

 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.12 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.13 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.14 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.15 

В умовах цитологічної лабораторії, 

дотримуючись правил техніки безпеки та 

особистої гігієни, використовуючи 

відповідне лабораторне оснащення, 

проводити відбір матеріалу з біоптату 

органів і тканин, екскретів, секретів, 

зішкрябів, пунктатів, отриманих іншим 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29 Методи цитологічного дослідження: морфологічні. 

Морфологічні особливості клітин при різних патологічних процесах. 

Правила техніки безпеки в цитологічній лабораторії. 

Підготовка до дослідження та обробка лабораторного обладнання. 

Дезінфекція, стерилізація. 

Знезараження відпрацьованого біологічного матеріалу. 

Правила профілактики професійного зараження. 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.01 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.02 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.03 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.04 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.05 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.06 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.07 



 

шляхом, виготовляти мазки та проводити 

мікроскопічне дослідження з 

диференціацією морфології клітин 

характерних для різних патологічних 

процесів з оформленням результатів 

дослідження. 

Обстеження пацієнтів. 

Імунодіагностика. 

Ендоскопія. 

Рентгенологічні дослідження. 

Комп’ютерна томографія. 

Ультразвукове дослідження. 

Доброякісні та злоякісні пухлини. 

Класифікація пухлин за системою TNM та ступенями диференціації. 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.08 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.09 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.10 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.11 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.12 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.13 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.14 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.15 

Керуючись чинними законодавчими 

нормативно-технічними документами, 

дотримуючись безпечних умов праці, 

використовуючи апаратуру, обладнання, 

реактиви, здійснювати відбір проб і 

визначати токсичні елементи в 

атмосферному повітрі, повітрі робочої 

зони, питній воді, воді водойм, стічних 

водах, грунті з оформленням протоколів 

дослідження. 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30 Метод рідинної хроматографії. 

Спектрометричний метод. 

Правила техніки безпеки в санітарно-гігієнічній лабораторії. 

Розчини. Реактиви. Методи приготування та зберігання. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання. 

Знешкодження відпрацьованого матеріалу. 

Правила профілактики професійного зараження. 

Екстракція проби. 

Очистка екстрактів. 

Приготування стандартних розчинів. 

Спектрометрія. 

Хімічні елементи в об’єктах навколишнього середовища: 

- атмосферного повітря; 

- води; 

- грунту. 

Хімічні елементи в повітрі робочої зони. 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.01 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.02 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.03 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.04 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.05 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.06 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.07 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.08 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.09 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.10 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.11 

 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.12 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.13 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.14 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.15 

Керуючись чинними законодавчими 

нормативно-технічними документами, 

дотримуючись безпечних умов праці, 

використовуючи апаратуру, обладнання, 

реактиви, здійснювати відбір проб, 

виявляти харчові добавки, домішки, 

токсичні елементи у продуктах харчування 

з оформленням протоколів дослідження. 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31 Метод рідинної хроматографії. 

Спектрометричний метод. 

Атомно-абсорбційний метод. 

Правила техніки безпеки в санітарно-гігієнічній лабораторії. 

Розчини. Реактиви. Методи приготування та зберігання. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання. 

Знешкодження відпрацьованого матеріалу. 

Правила профілактики професійного зараження. 

Екстракція проби. 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.01 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.02 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.03 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.04 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.05 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.06 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.07 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.08 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.09 

  Очистка екстрактів. 

Приготування стандартних розчинів. 

Спектрометрія. 

Харчові добавки та хімічні елементи у харчових продуктах. 

Гігієнічний нагляд за використанням харчових добавок. 

Гігієнічні вимоги до якості харчових продуктів і сировини.  

 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.10 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.11 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.12 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.13 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.14 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.15 

Керуючись чинними законодавчими 

нормативно-технічними документами, 

дотримуючись безпечних умов праці, 

використовуючи апаратуру, обладнання 

проводити визначення фізичних факторів 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32 Методи та засоби вимірювання: 

- інфразвуку, ультразвуку; 

- шуму та вібрації; 

- електромагнітного поля; 

- дози лазерного випромінювання; 

 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.01 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.02 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.03 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.04 



 

виробничого середовища з оформленням 

протоколів дослідження. 

Правила техніки безпеки в лабораторії. 

Підготовка приладів до вимірювання. 

Техніка безпеки роботи з приладами. 

Фізичні фактори виробничого середовища. 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.05 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.06 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.07 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.08 

Керуючись чинними законодавчими 

нормативно-технічними документами, 

дотримуючись безпечних умов праці, 

використовуючи апаратуру, обладнання, 

реактиви, здійснювати відбір проб та 

проводити визначення залишкових 

кількостей  пестицидів у харчових 

продуктах, об'єктах навколишнього 

середовища, дослідження полімерних 

матеріалів та виробів з них. Оформляти 

протоколи дослідження. 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33 Метод газорідинної хроматографії. 

Метод тонкошарової хроматографії. 

Метод високоефективної рідинної хроматографії. 

Фотометричний метод. 

Мас-спектрометричний метод. 

Правила техніки безпеки в санітарно-гігієнічній, токсикологічній 

лабораторіях. 

Розчини. Реактиви. Методи приготування та зберігання. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання. 

Знешкодження відпрацьованого матеріалу. 

Правила профілактики професійного зараження. 

Екстракція проби. 

Очистка екстрактів. 

Приготування хроматографічної пластинки. 

Хроматограма. 

Модельні розчини. 

Приготування витяжки. 

Пестициди. Їх властивості. Характеристика основних груп. Встановлення 

максимально допустимих рівнів залишкових кількостей пестицидів (МДР) 

у харчових продуктах. 

Допустимий вміст пестицидів у харчових продуктах, повітрі робочої зони, 

об’єктах навколишнього середовища. 

Полімерні матеріали та вироби з них. Застосування у харчовій 

промисловості, будівництві, побуті. 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.01 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.02 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.03 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.04 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.05 

 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.06 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.07 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.08 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.09 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.10 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.11 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.12 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.13 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.14 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.15 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.16 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.17 

 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.18 

 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.19 

 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.20 

- Керуючись чинними законодавчими 

нормативно-технічними документами, 

дотримуючись безпечних умов праці, 

використовуючи апаратуру, обладнання, 

реактиви, здійснювати відбір проб та 

визначати рівень радіоактивного 

забруднення води, харчових продуктів з 

оформленням протоколів дослідження.  

6.ПФ.С.34.ПР.О.34 γ-спектрометричний метод. 

β- спектрометричний метод. 

Радіохімічний метод. 

Правила техніки безпеки в радіологічній лабораторії.  

Розчини. Реактиви. Методи приготування та зберігання. 

Підготовка та обробка лабораторного обладнання. 

Знешкодження відпрацьованого матеріалу. 

Правила профілактики професійного зараження. 

Оголення проби. 

Концентрування нукліду. 

Показники безпеки харчових продуктів, питної води за вмістом 

радіонуклідів. 

 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.01 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.02 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.03 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.04 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.05 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.06 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.07 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.08 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.09 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.10 

 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.11 

 

За патоморфологічними ознаками, 

мікроскопічним вивченням гістологічних 

препаратів описати зміни тканин, органів  

при запальних процесах, дистрофічних 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01 Результати гістологічних досліджень. 

Стадії запалення: альтерації, ексудації, проліферації. 

Дистрофії:  

- жирова; 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.01 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.02 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.03 

 



 

змінах з відповідним висновком. - білкова; 

- вуглеводнева; 

- мінеральна. 

Паренхімантозна дистрофія. 

Мезенхімальна дистрофія. 

Змішані дистрофії. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.04 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.05 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.06 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.07 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.08 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.09 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.10 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.11 

Діагностувати доброякісні та злоякісні 

пухлини легенів за патоморфологічними 

змінами тканин і органів, мікроскопією 

гістологічних препаратів з відповідним 

висновком. 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02 Результати гістологічних досліджень. 

Патоморфологія легенів. 

Макроскопові форми раку. 

Доброякісні пухлини. 

Злоякісні пухлини легенів. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Патоморфологічна класифікація пухлин за системою TNM. 

Гістопатологічна градація (GX, G1, G2, G3,G4). 

Фармакологічні засоби, що впливають на органи і системи. 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.01 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.02 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.03 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.04 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.05 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.06 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.07 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.08 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.09 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.10 

 

Діагностувати доброякісні та злоякісні 

пухлини травної системи за результатами 

гістологічного дослідження з відповідним 

висновком. 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03 Результати гістологічних досліджень. 

Патоморфологія органів травлення. 

Макроскопові форми раку. 

Доброякісні пухлини стравоходу, шлунка, кишок, печінки, жовчного 

міхура, підшлункової залози. 

Злоякісні пухлини стравоходу, шлунка, кишок, печінки, жовчного міхура, 

підшлункової залози. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Патоморфологічна класифікація пухлин за системою TNM. 

G-гістопатологічна градація. 

Токсична дія ліків. 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.01 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.02 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.03 

 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.04 

 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.05 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.06 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.07 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.08 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.09 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.10 

За результатами гістологічного 

дослідження діагностувати доброякісні та 

злоякісні пухлини сечової системи. 

Оформити висновок. 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04 Результати гістологічних досліджень. 

Патоморфологія сечової системи. 

Доброякісні пухлини ниркової паренхіми, ниркової миски, сечового 

міхура. 

Злоякісні пухлини ниркової паренхіми, ниркової миски, сечового 

міхура. 

Метастатичні пухлини нирок. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.01 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.02 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.03 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.04 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.05 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.06 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.07 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.08 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.09 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.10 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.11 



 

Патоморфологічна класифікація пухлин за системою TNM. 

G-гістопатологічна градація.  

Фармакологічні засоби, що впливають на органи і системи. 

Діагностувати доброякісні та злоякісні 

пухлини чоловічої статевої системи за 

патоморфологічними змінами тканин і 

органів, мікроскопією гістологічних 

препаратів  з відповідним висновком. 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05 Результати гістологічних досліджень. 

Доброякісні пухлини яєчка, передміхурової залози, статевого члена. 

Злоякісні пухлини яєчка, передміхурової залози, статевого члена. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Патоморфологічна класифікація пухлин за системою TNM. 

G-гістопатологічна градація.  

Цитостатичні препарати, їх фармакотерапевтичні та побічні ефекти. 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.01 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.02 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.03 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.04 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.05 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.06 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.07 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.08 

За морфологічними ознаками 

гістологічних препаратів, діагностувати 

доброякісні та злоякісні пухлини жіночої 

статевої системи з відповідним висновком. 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06 Результати гістологічних досліджень. 

Дисплазії шийки матки. 

Доброякісні пухлини  шийки матки, тіла матки, яєчників, вульви та 

піхви. 

Злоякісні пухлини шийки матки, тіла матки, яєчників, вульви та 

піхви. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Патоморфологічна класифікація пухлин за системою TNM. 

G-гістопатологічна градація.  

Фармакологічні засоби, що впливають на органи та системи. 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.01 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.02 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.03 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.04 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.05 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.06 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.07 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.08 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.09 

Діагностувати пухлиноподібні процеси, 

доброякісні та злоякісні пухлини грудної 

залози за патоморфологічними змінами 

тканини та органу, мікроскопією  

гістологічних препаратів з відповідним 

висновком. 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07 Результати гістологічних досліджень. 

Дисплазії грудної залози. 

Доброякісні пухлини. 

Злоякісні пухлини. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Патоморфологічна класифікація пухлин за системою TNM. 

G-гістопатологічна градація.  

Цитостатичні препарати, їх фармакотерапевтичні і побічні ефекти. 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.01 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.02 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.03 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.04 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.05 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.06 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.07 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.08 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.09 

Діагностувати пухлини щелепно-лицевої 

ділянки та шиї за морфологічною 

картиною гістологічних препаратів з 

відповідним висновком 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08 Результати гістологічних досліджень. 

Доброякісні пухлини губи, слизової оболонки порожнини рота, 

язика, слинних залоз. 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.01 

 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.02 

 



 

Злоякісні пухлини губи, слизової оболонки порожнини рота, язика, 

слинних залоз. 

Доброякісні пухлини порожнини носа та додаткових пазух. 

Злоякісні пухлини порожнини носа та додаткових пазух. 

Доброякісні пухлини щитовидної залози. 

Злоякісні пухлини щитовидної залози. 

Доброякісні пухлини гортані. 

Рак гортані. 

Доброякісні та місцево-деструктивні пухлини глотки. 

Злоякісні пухлини глотки. 

Патоморфологія пухлин. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Патоморфологічна класифікація пухлин за системою TNM. 

G-гістопатологічна градація.  

Фармакологічні засоби, що впливають на органи і системи. 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.03 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.04 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.05 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.06 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.07 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.08 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.09 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.10 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.11 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.12 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.13 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.14 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.15 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.16 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.17 

За результатами гістологічного 

дослідження діагностувати доброякісні та 

злоякісні пухлини центральної нервової 

системи 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09 Результати гістологічних досліджень. 

Доброякісні пухлини ЦНС. 

Злоякісні пухини ЦНС. 

Патоморфологія пухлин ЦНС. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Патоморфологічна класифікація пухлин за системою TNM. 

G-гістопатологічна градація.  

Токсична дія ліків. 

 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.01 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.02 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.03 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.04 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.05 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.06 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.07 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.08 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.09 

За результатами гістологічного 

дослідження діагностувати доброякісні та 

злоякісні пухлини м’яких тканин з 

відповідним висновком 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10 Результати гістологічних досліджень. 

Доброякісні та злоякісні пухлини  сполучної тканини. 

Доброякісні та злоякісні пухлини  жирової тканини. 

Доброякісні та злоякісні пухлини  м’язової тканини. 

Доброякісні та злоякісні пухлини  синовіальної оболонки. 

Доброякісні та злоякісні пухлини  судин. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Патоморфологічна класифікація пухлин за системою TNM. 

G-гістопатологічна градація.  

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.01 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.02 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.03 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.04 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.05 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.06 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.07 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.08 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.09 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.10 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.11 



 

Моніторинг впливу лікувальних препаратів на організм. 

 

Діагностувати доброякісні та злоякісні 

пухлини кісткової, хрящової тканин за 

результатами гістологічного дослідження з 

відповідним висновком. 

 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11 Результати гістологічних досліджень. 

Доброякісні пухлини кісток і хрящової тканини. 

Злоякісні пухлини кісток і хрящової тканини. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Патоморфологічна класифікація пухлин за системою TNM. 

G-гістопатологічна градація.  

Токсична дія ліків. 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.01 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.02 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.03 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.04 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.05 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.06 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.07 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.08 

Діагностувати доброякісні, місцево-

деструктивні та злоякісні пухлини  шкіри 

за патоморфологічними змінами тканини, 

мікроскопією гістологічних препаратів з 

відповідним висновком. 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12 Результати гістологічних досліджень. 

Доброякісні пухлини шкіри. 

Злоякісні пухлини шкіри. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Патоморфологічна класифікація пухлин за системою TNM. 

G-гістопатологічна градація.  

Фармакологічні засоби, що впливають на органи та системи. 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.01 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.02 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.03 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.04 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.05 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.06 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.07 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.08 

За результатами гістологічного 

дослідження виявлених в біоптатах з 

червоного кісткового мозку, лімфатичних 

вузлів, діагностувати гемобластози з 

відповідним висновком. 

 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13 Результати гістологічних досліджень. 

Хвороба Годжкіна (лімфогранульоматоз), патоморфологія, класифікація та 

стадіювання. 

Негоджкінські лімфоми (лімфосаркоми), класифікація, стадіювання. 

Множинна мієлома (мієломна хвороба). 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Патоморфологічна класифікація пухлин за системою TNM. 

G-гістопатологічна градація.  

Токсична дія ліків. 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.01 

 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.02 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.03 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.04 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.05 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.06 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.07 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.08 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.09 

Використовуючи результати біохімічного 

дослідження  за даними показниками 

діагностувати стадії ішемічної хвороби 

серця та відповідну судинну патологію 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14 Результати біохімічного дослідження. 

Ішемічна хвороба серця. 

Інфаркт міокарда. 

Кардіосклероз. 

Міокардит. 

Перикардит. 

Вади серця. 

Хронічна серцева недостатність. 

Облітеруючий  ендартерііт. 

Хвороба Рейно. 

Варикозне розширення вен. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Фармакологічні засоби, що впливають на органи та системи організму. 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.01 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.02 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.03 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.04 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.05 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.06 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.07 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.08 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.09 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.10 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.11 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.12 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.13 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.14 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.15 



 

За результатами біохімічних показників 

діагностувати захворювання  печінки,  

патологію  підшлункової залози та 

проводити моніторинг цукрового діабету. 

 

 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15 Результати біохімічного дослідження. 

Гепатит. 

Цироз печінки. 

Холецистит. 

Жовчнокам’яна хвороба. 

Панкреатит. 

Цукровий діабет. 

Гострі ускладнення цукрового діабету. 

Хронічні ускладнення цукрового діабету. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Моніторин впливу лікувальних препаратів на організм людини. 

Токсична дія ліків. 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.01 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.02 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.03 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.04 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.05 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.06 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.07 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.08 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.09 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.10 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.11 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.12 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.13 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.14 

Діагностувати порушення  функції гіпофізу,  

наднирників, захворювання  щитоподібної 

залози,  жіночої статевої системи при 

найрізноманітнішій патології за 

результатами біохімічних показників. 

 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16 Лабораторна діагностика порушень функції: 

-  гіпоталамо-гіпофізарної системи; 

-  аденогіпофізу; 

-  нейрогіпофізу; 

- наднирників. 

Захворювання та пухлини щитоподібної залози. 

Захворювання та пухлини жіночої статевої системи. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

Пухлини гіпофіза. 

Гіперкортицизм.  

 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.01 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.02 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.03 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.04 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.05 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.06 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.07 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.08 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.09 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.10 

  Синдром Іценка-Кушінга. 

Андростерома. 

Синдром альдостеронізму. 

Гормональноактивні пухлини наднирників. 

Хронічна недостатність кори наднирників. 

Гіпертиреоз. 

Гіпотиреоз.  

Ендемічний і спорадичний зоб.  

Дифузний токсичний зоб.                                

Гнійний тиреоїдит.  

Аутоімунний тиреоїдит. 
Тиреоїдит Ріделя. 

Пухлини щитоподібної залози. Доброякісні та злоякісні. 

Порушення функцій жіночих статевих залоз. 

Вроджені захворювання. Синдром Тернера. Синдром Штейна-Левенталя. 

Гострі та хронічні запальні захворювання. 

Безпліддя.                                                                  

Пухлини жіночої статевої системи. 

Ожиріння. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.11 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.12 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.13 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.14 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.15 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.16 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.17 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.18 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.19 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.20 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.21 
7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.22 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.23 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.24 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.25 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.26 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.27 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.28 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.29 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.30 



 

Фармакологічні засоби, що впливають на органи та системи організму. 7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.31 

Використовуючи результати біохімічних 

маркерів,  діагностувати   пренатальну 

патологію. 

 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17 Пренатальна діагностика: 

- вроджених вад розвитку та спадкової патології; 

- спадкової та вродженої патології серця й судин; 

- хромосомних вад розвитку; 

- метаболічних хвороб. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Вплив фармакологічних препаратів на внутрішньоутробний розвиток. 

 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.01 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.02 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.03 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.04 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.05 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.06 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.07 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.08 

Діагностувати найрізноманітнішу 

патологію за результатами порушення 

кислотно-лужної рівноваги, електролітного 

гомеостазу та коагулопатії за біохімічними 

показниками.  

 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18 Результати біохімічних показників при: 

- метаболічному ацидозі  (кетоацидоз, лактатацидоз,  гломерулярний 

ацидоз); 

- респіраторному ацидозі; 

- метаболічному алкалозі; 

- респіраторному алкалозі; 

- порушенні  електролітного гомеостазу при найрізноманітніших  

захворюваннях; 

- коагулопатіях; 

- ДВЗ-синдромі;  

 

 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.01 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.02 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.03 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.04 

 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.05 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.06 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.07 

  - тромбогеморагічних синдромах; 

- мікротромбоваскулітах.                                                                       

Лабораторна діагностика коагулопатій.                                                                 

Гемофілії (А, В, С). Дефект Хагемана. Хвороба Стюарта-Прауера.                                                                             

Набуті порушення, зумовлені антитілами і факторами згортання, 

дефіцитом вітамін-К-залежних факторів згортання.                                                            
Коагулопатії, спричинені лікувальними препаратами.                              

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання.   

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Моніторинг  впливу лікувальних препаратів на організм людини. 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.08 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.09 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.10 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.11 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.12 

 
7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.13 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.14 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.15 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.16 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.17 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.18 

Використовуючи результати пухлинних 

маркерів, діагностувати  онкопатологію. 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19 Результати пухлинних маркерів при деяких онкологічних захворюваннях: 

- передміхурової залози; 

- підшлункової залози; 

- яєчників; 

- грудної залози; 

- шлунку, кишок. 

 Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Цитостатичні препарати, їх фармакотерапевтичні та побічні ефекти. 

 

 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.01 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.02 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.03 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.04 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.05 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.06 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.07 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.08 



 

 7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.09 

За результатами показників імунологічних 

досліджень, діагностувати імунодефіцитні 

стани з оформленням відповідного 

висновку. 

7.ПФ.Д.20.ЗП.Р.20 

 
Результати  імунологічних показників клітинного і гуморального 

імунітету. 

Дисфункції імунної системи. 

Оцінка імунного статусу. 

Фармакологічні засоби, що впливають на органи і системи організму 

людини. 

 

7.ПФ.Д.20.ЗП.Р.20.01 

7.ПФ.Д.20.ЗП.Р.20.02 

7.ПФ.Д.20.ЗП.Р.20.03 

 

7.ПФ.Д.20.ЗП.Р.20.04 

За результатами серологічних досліджень, 

дати оцінку показників імунного статусу 

організму відповідно до патології з 

висновком. 

 

7.ПФ.Д.21.ЗП.Р.21 

 

Результати досліджень імунного статусу. 

Інтерпретація даних імунограми. 

Токсична дія ліків. 

7.ПФ.Д.21.ЗП.Р.21.01 

7.ПФ.Д.21.ЗП.Р.21.02 

7.ПФ.Д.21.ЗП.Р.21.03 

 

Діагностувати бактерійні, вірусні, грибкові, 

протозойні та інші хвороби за результатами 

імунологічних досліджень специфічного і 

неспецифічного захисту організму. 

7.ПФ.Д.22.ЗП.Р.22 

 

Результати імунологічних досліджень при бактерійних, вірусних, 

грибкових, протозойних інфекцій, гельмінтозів   тощо. 

Інтерпретація. Висновок. 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.22.ЗП.Р.22.01 

 

7.ПФ.Д.22.ЗП.Р.22.02 

7.ПФ.Д.22.ЗП.Р.22.03 

 

За результатами імунологічних досліджень, 

шкірних, провокаційних проб та алергічних 

тестів in vitro діагностувати алергічні 

захворювання з оформленням висновку. 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23 

 

Результати алергологічних та імунологічних досліджень при алергійних 

захворюваннях. Інтерпретація. 

Діагностика атопічних реакцій. 

Диференційна діагностика атопічної і псевдоатопічної патології. 

Фармакологічні засоби, що апливають на органи і системи організму 

людини. 

 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.01 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.02 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.03 

 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.04 

За  результатами  серологічного 

дослідження маркерів, оцінювати ступінь 

гістосумісності донора і реципієнта при 

трансплантації органів і тканин з 

оформленням відповідного висновку. 

7.ПФ.Д.24.ЗП.Р.24 

 

Результати серологічних досліджень трансплантаційного 

імунітету.Інтерпретація. 

Оцінка  імунного статусу організму. 

Цитостатичні препарати, їх фармакотерапевтичні та побічні ефекти. 

7.ПФ.Д.24.ЗП.Р.24.01 

 

7.ПФ.Д.24.ЗП.Р.24.02 

7.ПФ.Д.24.ЗП.Р.24.03 

Оцінити стан імунітету при бактерійних, 

вірусних, грибкових, паразитарних та інших 

захворюваннях за результами серологічних 

досліджень з  відповідним  висновком. 

7.ПФ.Д.25.ЗП.Р.25 

 

Результати досліджень  стану імунітету при бактерійних, вірусних, 

грибкових, паразитарних та інших захворюваннях, їх інтерпретація. 

Критерії клінічної діагностики сепсису. 

Фармакологічні засоби, що апливають на органи і системи організму 

людини. 

7.ПФ.Д.25.ЗП.Р.25.01 

 

7.ПФ.Д.25.ЗП.Р.25.02 

 

7.ПФ.Д.25.ЗП.Р.25.03 

Діагностувати онкологічні захворювання, 

аналізуючи    

показники результатів серологічних 

досліджень  з оформленням висновку. 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26 

 

Результати імунологічних досліджень онкологічних захворювань. 

Інтерпретація. Диференціальна діагностика. 

Цитостатичні препарати, їх фармакотерапевтичні та побічні ефекти. 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.01 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.02 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.03 

 

За результатами серологічних досліджень, 

оцінювати імунологічні порушення 

репродукції для встановлення клінічного 

діагнозу з оформленням заключення. 

7.ПФ.Д.27.ЗП.Р.27 

 

Результати досліджень імунозалежного безпліддя.  

Імунологічні критерії безпліддя, їх інтерпретація. 

Імунодіагностика серологічного конфлікту «мати- плід» при вагітності. 

7.ПФ.Д.27.ЗП.Р.27.01 

7.ПФ.Д.27.ЗП.Р.27.02 

7.ПФ.Д.27.ЗП.Р.27.03 

Діагностувати аутоімунні захворювання  7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28 Результати імунологічних досліджень при:  



 

за результатами  серологічних досліджень з 

оформленням відповідного висновку. 

 

 - ревматоїдному артриті;  

- системному червоному вовчаку; 

- розсіяному склерозі; 

-     міастенії гравіс тощо. 

Інтерпретація. 

 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.01 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.02 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.03 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.04 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.05 

Здійснювати консультативний зв’язок з 

клініцистами, враховуючи особливості 

перебігу патологічного процесу, вік, стать 

пацієнта та імунологічні показники з питань 

вибору імунокорегуючих препаратів для 

оцінки ефективності лікування та стану 

здоров’я пацієнта. 

 

7.ПФ.Д.29.ЗП.Р.29 

 

Результати імунологічних досліджень імунодефіцитних станів. 

Оцінка імунного статусу. 

Імунотропні засоби, що посилюють імунітет. 

Імунотропні засоби з імуносупресорною активністю. 

Моніторинг впливу лікувальних препаратів на організм людини. 

 

7.ПФ.Д.29.ЗП.Р.29.01 

7.ПФ.Д.29.ЗП.Р.29.02 

7.ПФ.Д.29.ЗП.Р.29.03 

7.ПФ.Д.29.ЗП.Р.29.04 

7.ПФ.Д.29.ЗП.Р.29.05 

 

 

 

Використовуючи результати 

цитогенетичного аналізу хромосом 

каріотипу людини, проводити 

диференціацію хромосомних патологій з 

метою  встановлення  клінічного діагнозу на 

основі структури мітотичних хромосом, 

складання ідіограми та аналізу каріотипу з 

оформленням висновку. 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30 

 

 За результатами досліджень каріотипування та визначення статевого 

хроматину  діагностувати хромосомні патології, пов'язані з порушенням 

кількості та структури хромосом.  

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Класифікація хромосом  людини, відповідно до  нової  міжнародної  

цитогенетичної номенклатури (ISCN, 1995). 

Ідіограми каріотипу людини в нормі та при  патології. 

Комп’ютерна система аналізу хромосом. 

Сучасні методи обстеження пацієнтів. 

 

 

 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.01 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.02 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.03 

 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.04 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.05 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.06 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.07 

Використовуючи результати цитогенетичних 

досліджень, диференціювати хромосомні 

патології плоду з метою встановлення 

клінічного діагнозу з оформленням висновку. 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31 

 

 За результатами досліджень діагностувати хромосомні патології плоду, 

пов'язані з порушенням структури  та кількості хромосом.  

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Причини виникнення хромосомних синдромів. 

Класифікація хромосомних патологій. 

Патогенез хромосомних хвороб. 

Клінічні, ехографічні  та цитогенетичні зіставлення хромосомних хвороб 

плоду. 

Пренатальна діагностика. 

Ультразвукове дослідження. Маркерні ультразвукові ознаки хромосомної 

патології плоду. 

Сучасні методи обстеження пацієнтів. 

 

 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.01 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.02 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.03 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.04 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.05 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.06 

 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.07 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.08 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.09 

 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.10 

Використовуючи показники цитогенетичних 

досліджень, діагностувати спадкові 

захворювання з порушенням статевих 

хромосом. Оформляти висновок. 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32 

 

 За результатами досліджень діагностувати хромосомні патології, пов’язані 

з порушенням кількості статевих хромосом: 

- синдром Шерешевського – Тернера; 

- синдром Клайнфельтера; 

- синдром трисомії Х - хромосоми; 

- синдром полісомії Y – хромосоми. 

 

 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.01 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.02 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.03 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.04 



 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Етіологія та патогенез хромомосомних хвороб, пов’язаних з порушенням 

статевих хромосом. 

Ідіограми каріотипу в нормі та при патології. 

Комп’ютерна система аналізу хромосом. 

Каріотипування. 

Сучасна діагностика Х та Y – хроматину. 

 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.05 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.06 

 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.07 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.08 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.09 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.10 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.11 

Використовуючи результати клініко-

генеалогічного дослідження,  діагностувати 

та  прогнозувати моногенні спадкові 

патології  з оформленням висновку. 

 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33 

 

За результатами досліджень клініко – генеалогічного методу діагностувати 

моногенні спадкові патології. На основі клініко – генеалогічного аналізу 

встановити: 

-   тип успадкування ; 

-  генотипи  про банда та всіх членів родини; 

-   прогнозувати успадкування патології (ознаки ) у родині пробанда. 

Інтерпретація. Висновок. 

Суть та значення генеалогічного методу. 

Анамнез. 

Складання легенди для родоводу. 

Правила складання родоводу. 

Символіка. Використання її під час графічного зображення родоводу. 

Аналіз родоводу. 

Особливості родоводу з аутосомно – домінантним (А-Д типом 

успадкування). 

Особливості родоводу з а аутосомно – рецесивним типом успадкування. 

Зчеплене успадкування з Х та Y – хромосомами.  

Медико- генетичне обстеження пацієнтів. 

 

 

 

 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.01 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.02 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.03 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.04 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.05 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.06 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.07 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.08 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.09 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.10 

 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.11 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.12 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.13 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.14 

На основі біологічного матеріалу плоду, 

отримуваного інвазивним методом 

пренатальної діагностики, діагностувати генні   

патолгії  та  природжені вади розвитку (ПВР) з 

оформленням висновку. 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34 

 

 За результатами досліджень біологічного матеріалу плоду, діагностувати і 

прогнозувати генні патології та  природженні вади розвитку (ПВР). 

Моногенні хвороби з порушенням обміну речовин: 

-     мінералів. 

- вуглеводів ; 

- ліпідів; 

- транспорту речовин; 

- сполучної тканини; 

- ендокринної системи; 

- недостатнього всмоктування речовин у кишківнику тощо. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Етапи медико – генетичного консультування. 

Оцінювання ризику народження хворого потомства при моногенних   і 

мітохондріальних захворюваннях.  

Фармакологічні засоби, що впливають на органи та системи організму 

людини. 

 

 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.01 

 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.02 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.03 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.04 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.05 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.06 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.07 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.08 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.09 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.10 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.11 

 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.12 

 



 

Токсична дія ліків за результатами лабораторних досліджень. 

 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.13 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.14 

На основі результатів дослідження скринінг –

діагностики, виявляти  генні захворювання у 

новонароджених: фенілкетонурія (ФКУ) та 

вроджений  гіпотеріоз на  доклінічному  етапі з 

оформленням  висновку. 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35 Результати досліджень при: 

- фенілкетонурії (ФКУ); 

-  вродженому гіпотеріозі. 

Масові скринінгові програми. 

Первинна діагностика.  

Підтверджувальна діагностика. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Етапи проведення неонатального скринінгу. 

Етіологія та патогенез фенілкетонурії та вродженого гіпотеріозу. 

Клінічна картина фенілкетонурії та  вродженого гіпотеріозу. 

Помилки та оптимізація скринінгу. 

Медико – генетичне обстеження пацієнтів. 

 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.01 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.02 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.03 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.04 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.05 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.06 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.07 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.08 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.09 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.10 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.11 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.12 

Використовуючи  результати молекулярно-

генетичних досліджень діагностувати 

спадкові патології  з мутаціями хромосомних 

і мітохондріальних генів та виявляти генні та 

мітохондріальні хвороби з  оформленням 

висновку. 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36  Молекулярно-генетична діагностика спадкових патологій з мутаціями 

хромосомних і мітохондріальних генів за результатами досліджень. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Генні  та мітохондріальні хвороби людини. 

Етіологія і патогенез мітохондріальних хвороб. 

Класифікація патогенних мутацій мітохондріальної ДНК. 

Клінічні особливості мітохондріальних хвороб. 

Мутації в генах т- РНК. 

Мутації в ядерній і мітохондріальній ДНК. 

Медико – генетичне обстеження пацієнтів. 

 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.01 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.02 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.03 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.04 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.05 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.06 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.07 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.08 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.09 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.10 

Використовуючи  біохімічні методи 

диференціювати генні спадкові патології до 

їх клінічного прояву та після прояву 

генетичного дефекту з метою встановлення  

клінічного діагнозу з оформленням 

висновку. 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37 Результати біохімічних методів дослідження при генних спадкових 

патологіях. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

 Моногенні спадкові патології. 

Полігенні спадкові захворювання: 

-хвороби серцево – судинної системи (гіпертензія, ревматизм, атеросклероз 

тощо); 

- психічні хвороби (шизофренія, маніакально – депресивний психоз, 

недиференційована олігофренія); 

-нервові хвороби (епілепсія, міастенія, мігрень); 

- хвороби органів травлення ( виразкова хвороба, цироз печінки, хронічний 

коліт)  тощо. 

Медико – генетичне обстеження пацієнтів. 

 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.01 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.02 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.03 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.04 

 

 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.05 

 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.06 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.07 

 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.08 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.09 

За морфологічними ознаками, макро- та 

мікроскопічного вивчення нативних і 

забарвлених препаратів, описати 

цитологічну картину мазків, змін епітелію з 

відповідним висновком. 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38 Проліферація. 

Гіперплазія. 

Метаплазія. 

Дисплазія. 

Анаплазія. 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.01 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.02 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.03 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.04 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.05 



 

Дистрофічні зміни епітелію. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Тканини та їх класифікація. 

Епітеліальна тканина. 

 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.06 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.07 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.08 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.09 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.10 

Діагностувати доброякісні та злоякісні 

пухлини легенів за морфологічними змінами 

епітелію в нативних і забарвлених 

препаратах з описом цитологічної картини 

та відповідним висновком. 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39 Результати цитологічного дослідження. 

Передраки. 

Доброякісні пухлини легенів. 

Злоякісні пухлини легенів. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Принципи доклінічної діагностики раку. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Класифікація раків легені за системою TNM. 

Класифікація раків легені за ступенями диференціації G1,G2,G3,G4. 

Цитостатичні препарати, їх фармакотерапевтичні та побічні ефекти. 

 

 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.01 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.02 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.03 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.04 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.05 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.06 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.07 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.08 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.09 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.10 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.11 

За морфологічними ознаками змін епітелію 

в нативних і забарвлених препаратах, 

діагностувати пухлини сечової системи з 

описом цитологічної картини та 

відповідним висновком. 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40 Результати цитологічного дослідження. 

Доброякісні та злоякісні пухлини сечового міхура. 

Доброякісні та злоякісні пухлини ниркової миски та сечоводу. 

Доброякісні та злоякісні пухлини нирок. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Класифікація раків сечової системи заTNM. 

Класифікація раків сечової системи за ступенями диференціації G1,G2,G3,G4. 

Фармакологічні засоби, що апливають на органи та системи організму 

людини. 

 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.01 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.02 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.03 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.04 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.05 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.06 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.07 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.08 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.09 

 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.10 

За результатами цитологічного дослідження 

діагностувати передпухлинні процеси, 

доброякісні та злоякісні пухлини травного 

каналу. 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41 Результати цитологічного дослідження. 

Передракові захворювання травного каналу. 

Доброякісні пухлини стравоходу, шлунка та кишок. 

Злоякісні пухлини стравоходу, шлунка, кишок. 

Пухлини печінки, жовчного міхура та жовчних протоків. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Класифікація раків травного каналу за системою TNM. 

Класифікація раків травного каналу  за ступенями диференціації 

G1,G2,G3,G4. 

Цитостатичні препарати, їх фармакотерапевтичні та побічні ефекти. 

Фармакологічні засоби, що впливають на органи та системи організму 

людини. 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.01 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.02 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.03 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.04 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.05 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.06 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.07 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.08 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.09 

 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.10 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.11 

 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.12 



 

 

Діагностувати фонові, передракові, 

доброякісні, злоякісні пухлини шийки  та 

тіла матки, яєчників, грудної залози за 

результатами цитологічного дослідження з 

описом і висновком. 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42 Результати цитологічного дослідження. 

Фонові процеси. 

Передракові стани. 

Доброякісні пухлини. 

Злоякісні пухлини шийки та тіла матки, яєчників. 

Мастопатії. 

Доброякісні  пухлини грудної залози. 

Злоякісні пухлини грудної залози. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Класифікація  раків жіночої статевої системи та грудної золози за TNM. 

Класифікація раків жіночої статевої системи та грудної залози за 

ступенями диференціації G1,G2,G3,G4. 

Фармакологічні засоби, що впливають на органи та системи організму 

людини. 

 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.01 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.02 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.03 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.04 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.05 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.06 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.07 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.08 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.09 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.10 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.11 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.12 

 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.13 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.14 

 За морфологічними ознаками клітин, в 

нативному та пофарбованому препаратах, 

діагностувати пухлини чоловічої статевої 

системи з відповідним описом цитологічної 

картини і висновком. 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43 Результати цитологічного дослідження. 

Передпухлинні захворювання. 

Пухлини яєчка. 

Пухлини передміхурової залози. 

Пухлини статевого члена. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.01 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.02 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.03 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.04 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.05 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.06 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.07 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.08 

  Класифікація раків чоловічої статевої системи за TNM. 

Класифікація раків чоловічої статевої системи за ступенями 

диференціації G1,G2,G3,G4. 

Моніторинг впливу лікувальних препаратів на організм людини. 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.09 

 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.10 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.11 

 За результатами цитологічного дослідження 

цереброспінальної рідини, мазків-відбитків 

з новоутворів, діагностувати пухлини 

центральної нервової системи з відповідним 

описом та висновком. 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44 Результати цитологічного дослідження. 

Доброякісні пухлини. 

Злоякісні пухлини. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Класифікація пухлин за системою TNM. 

Цитостатичні препарати, їх фармакотерапевтичні та побічні ефекти. 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.01 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.02 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.03 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.04 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.05 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.06 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.07 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.08 

Діагностувати пухлини щелепно-лицевої 

ділянки та шиї за морфологічною картиною 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45 Результати цитологічного дослідження. 

Пухлини слизової оболонки рота. 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.01 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.02 



 

цитологічних препаратів з описом та 

висновком. 

Пухлини язика. 

Пухлини слинних залоз. 

Пухлини порожнини носа та пазух. 

Пухлини щитовидної залози. 

Пухлини гортані . 

Пухлини глотки. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Класифікація раків щелепно-лицевої ділянки та шиї за системоюTNM. 

Класифікація раків щелепно-лицевої ділянки та шиї за ступенями 

диференціації G1,G2,G3,G4. 

Фармакологічні засоби, що впливають на органи та системи організму 

людини. 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.03 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.04 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.05 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.06 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.07 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.08 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.09 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.10 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.11 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.12 

 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.13 

 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.14 

За результатами цитологічного дослідження 

виявлених змін, діагностувати пухлини 

м’яких тканин з відповідним описом та 

висновком. 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46 Результати цитологічного дослідження. 

Доброякісні пухлини. 

Злоякісні пухлини. 

Диференціальна діагностика. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Пухлини сполучної тканини. 

Пухлини жирової тканини. 

Пухлини м’язової тканини. 

Пухлини синовіальної оболонки. 

Пухлини судин. 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.01 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.02 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.03 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.04 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.05 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.06 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.07 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.08 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.09 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.10 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.11 

 

  Інтерпретація. Висновок. 

Класифікація пухлин м'яких тканин за системою TNM. 

Класифікація пухлин м’яких тканин за ступенями диференціації 

G1,G2,G3.G4. 

Моніторинг впливу лікувальних препаратів на організм людини. 

 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.12 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.13 

 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.14 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.15 

Діагностувати доброякісні та злоякісні 

пухлини кісткової, хрящової тканин за 

результатами цитологічного дослідження з 

описом і висновком. 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47 Результати цитологічного дослідження. 

Доброякісні пухлини кісткової та хрящової тканин. 

Злоякісниі пухлини кісткової та хрящової тканин . 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Пухлини кісток. 

Пухлини хрящової тканини. 

Класифікація пухлин кісток та хрящової тканини за системою TNM. 

Класифікація пухлин кісток та хрящової тканини за ступенями 

диференціації G1,G2,G3,G4. 

Токсична дія ліків. 

 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.01 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.02 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.03 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.04 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.05 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.06 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.07 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.08 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.09 

 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.10 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.11 



 

За морфологічними ознаками змін епітелію 

в нативному та забарвленому препараті, 

діагностувати доброякісні та злоякісні 

пухлини шкіри з описом цитологічної 

картини і відповідним висновком. 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48 Результати цитологічного дослідження. 

Доброякісні пухлини шкіри. 

Злоякісні пухлини шкіри. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Класифікація раків шкіри за системою TNM. 

Класифікація пухлин шкіри за ступенями диференціації G1,G2,G3,G4. 

Цитостатичні препарати, їх фармакотерапевтичні та побічні ефекти. 

 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.01 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.02 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.03 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.04 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.05 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.06 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.07 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.08 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.09 

За результатами цитологічного дослідження 

виявлених в біоптатах, діагностувати 

специфічні та неспецифічні захворювання, 

пухлини лімфатичних вузлів (первинні та 

метастатичні) з відповідним описом і 

висновком. 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49 Результати цитологічного дослідження. 

Негоджкінські лімфоми. 

Хвороба Годжкіна. 

Метастатичні ураження. 

Гемобластози. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Токсична дія ліків. 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.01 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.02 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.03 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.04 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.05 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.06 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.07 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.08 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.09 

Діагностувати мезотеліому та метастатичні 

ураження очеревини і плеври раком з 

описом цитологічної картини та 

відповідним висновком. 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50 Результати цитологічного дослідження. 

Мезотеліома. 

Метастатичні ураження. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

Сучасні методи обстеження відповідно до патології. 

Цитостатичні препарати, їх фармакотерапевтичні та побічні ефекти. 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.01 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.02 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.03 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.04 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.05 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.06 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.07 

Використовуючи результати санітарно-

гігієнічних досліджень атмосферного 

повітря, повітря закритих приміщень, питної 

води, води водойм, стічної води, грунту, 

оцінювати їх відповідність до вимог 

Держстандартів з оформленням відповідних 

висновків. 

 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51 За результатами санітарно-гігієнічних досліджень об'єктів навколишнього 

середовища оцінювати їх відповідність до вимог Держстандартів. 

Державний санітарний нагляд за охороною атмосферного повітря, 

поверхневих водойм, грунту.  

Принципи гігієнічного нормування атмосферних забруднень. 

Гігієнічна оцінка якості питної води за даними санітарного обстеження та 

результатами лабораторного дослідження. 

Наукове обгрунтування нормативів якості питної води. Державний 

стандарт якості питної води. 

Оцінка санітарного стану грунту за санітарно-хімічними показниками. 

 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.01 

 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.02 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.03 

 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.04 

 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.05 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.06 

Використовуючи результати досліджень 

харчових продуктів,  оцінювати їх якість та 

безпеку, відповідно до Держстандартів  та 

оформляти висновки. 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52 За результатами санітарно-гігієнічних досліджень харчових продуктів та 

продовольчої сировини оцінювати їх якість та безпеку,  відповідність до 

вимог  Держстандартів. 

Організація державної санітарно-гігієнічної експертизи харчових продуктів. 

Гігієнічні вимоги до якості  та безпеки продовольчої сировини і продуктів 

харчування. 

Гігієнічне оцінювання та регламентація трансгенної їжі.  

Убіквітарні забруднювачі продовольчої сировини та харчових продуктів.   

Науково-гігієнічні основи харчування. 

 

 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.01 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.02 

 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.03 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.04 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.05 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.06 



 

Аналізуючи результати досліджень 

фізичних і хімічних факторів виробничого 

середовища, здійснювати  атестацію 

робочих місць з оформленням санітарно-

гігієнічні висновків. 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53 За результатами санітарно-гігієнічних досліджень фізичних і хімічних 

факторів виробничого середовища оцінювати їх відповідність до вимог 

чинних  Держстандартів. 

Гігієнічне нормування фізичних і хімічних факторів виробничого 

середовища. 

Вимоги до  мікроклімату,  освітлення та вентиляції  виробничих  

приміщень. 

Гігієнічне оцінювання даних лабораторно-інструментальних  досліджень 

повітря робочої зони,  замірів фізичних факторів виробничого середовища. 

Атестація робочих місць за умовами праці. Порядок здійснення,  

оформлення висновків. 

Нормативно-правові документи в галузі гігієни праці. 

Отруєння газами, хімічними випаровуваннями, ліками. 

 

 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.01 

 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.02 

 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.03 

 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.04 

 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.05 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.06 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.07 

Аналізуючи результати санітарно-хімічних 

досліджень полімерних матеріалів, 

пестицидів в об'єктах довкілля  та харчових 

продуктах, оцінювати їх якість, безпеку з 

оформленням висновків.  

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54 За результатами санітарно-хімічних досліджень полімерних матеріалів, 

пестицидів в об'єктах довкілля  та харчових продуктах оцінювати їх якість, 

безпеку з оформленням висновків. 

Пестициди. Їх  класифікація. Характеристика основних груп.  

Правила поводження з пестицидами у сільському господарстві. 

 Гігієнічне нормування вмісту пестицидів у харчових продуктах і 

продовольчій сировині. 

Полімерні матеріали. Їх токсичні властивості. Гігієна використання 

полімерних матеріалів. 

Лабораторний контроль за полімерними матеріалами та виробами з них. 

 

 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.01 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.02 

.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.03 

 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.04 

 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.05 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.06 

Аналізуючи результати гігієнічних 

досліджень дитячих меблів, підручників, 

іграшок, одягу, взуття тощо,  здійснювати 

оцінку відповідності їх анатомо-

фізіологічним особливостям дитячого 

організму, вимогам Держстандартів з 

наступним оформленням висновків. 

7.ПФ.Д.55.ЗП.Р.55 За результатами санітарно-гігієнічних досліджень дитячих меблів, 

підручників, одягу, взуття оцінювати їх відповідність до анатомо-

фізіологічних особливостей дитячого організму, вимог Держстандартів. 

Гігієнічна оцінка дитячих меблів дошкільних закладів і шкіл. 

Гігієнічна оцінка навчальних підручників, книг, наочності, шкільного 

приладдя тощо. 

Санітарно-гігієнічне дослідженя   дитячих іграшок. Оцінка їх безпечності. 

Гігієнічна оцінка одягу та взуття з природних і штучних матеріалів. 

 

 

7.ПФ.Д.55.ЗП.Р.55.01 

7.ПФ.Д.55.ЗП.Р.55.02 

 

7.ПФ.Д.55.ЗП.Р.55.03 

7.ПФ.Д.55.ЗП.Р.55.04 

7.ПФ.Д.55.ЗП.Р.55.05 

Використовуючи результати обстежень 

лікувально-профілактичних установ, 

лабораторій різного профілю, їх 

улаштування, обладнання та експлуатацію, 

оцінювати відповідно до вимог чинних 

Держстандартів з оформленням висновків. 

7.ПФ.Д.56.ЗП.Р.56 За результатами обстежень лікувально-профілактичних установ, 

лабораторій різного профілю оцінювати відповідність їх улаштування, 

обладнання та експлуатації до вимог чинних Держстандартів.  

Гігієнічні вимоги до лікувально-профілактичних установ. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до  устаткування, обладнання та експлуатації  

лабораторій різного профілю. 

Санітарно-гігієнічний і протиепідемічний режим лабораторій.  

Професійні та професійно зумовлені захворювання медичних працівників. 

 

 

7.ПФ.Д.56.ЗП.Р.56.01 

7.ПФ.Д.56.ЗП.Р.56.02 

 

7.ПФ.Д.56.ЗП.Р.56.03 

7.ПФ.Д.56.ЗП.Р.56.04 

7.ПФ.Д.56.ЗП.Р.56.05 

Використовуючи результати 

радіометричних досліджень повітря, води, 

грунту,  продуктів харчування, будівельних 

матеріалів тощо  оцінювати їх  безпечність, 

відповідність до Держстандартів, норм 

радіаційної безпеки України (НРБУ – 97) з 

7.ПФ.Д.57.ЗП.Р.57 За результатами радіометричних досліджень, досліджень повітря, води, 

грунту,  продуктів харчування, будівельних матеріалів тощо  оцінювати їх  

безпечність, відповідно до Держстандартів, норма радіаційної безпеки 

України. 

Іонізуюче випромінювання природного та техногенного походження. 

Проблема радіаційної безпеки на атомних електростанціях. Сучасний 

 

 

 

7.ПФ.Д.57.ЗП.Р.57.01 

7.ПФ.Д.57.ЗП.Р.57.02 

 



 

оформленням висновків. рівень опромінення людини. Види променевих ушкоджень. 

Оцінка радіоактивного забруднення атмосферного повітря, продовольчої 

сировини, харчових продуктів, питної води, будівельних матеріалів тощо. 

7.ПФ.Д.57.ЗП.Р.57.03 

 

7.ПФ.Д.57.ЗП.Р.57.04 

Використовуючи результати  досліджень 

об'єктів санітарно-епідеміологічної 

експертизи, оцінювати їх відповідність до 

вимог санітарного законодавства України з 

оформленням висновків. 

7.ПФ.Д.58.ЗП.Р.58 За результатами досліджень об'єктів санітарно-епідеміологічної експертизи 

оцінювати їх відповідність до вимог санітарного законодавства України. 

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза. ЇЇ мета та завдання. 

Організація державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 

Об'єкти державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 

 

7.ПФ.Д.58.ЗП.Р.58.01 

7.ПФ.Д.58.ЗП.Р.58.02 

7.ПФ.Д.58.ЗП.Р.58.03 

7.ПФ.Д.58.ЗП.Р.58.04 

 



 

ГСВОУ ____________11 
                       (позначення стандарту)

 

Додаток В 

Таблиця – Перелік навчальних дисциплін і практик 

 
Шифр 

навчальної 

дисципліни 

або практики 

Назва навчальної дисципліни 

або практики 

Назва блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни або 

практики 

Шифр блоку змістових 

модулів, що входить до 

навчальної дисципліни 

або практики 

Назва змістового модуля 

Шифри змістових модулів, 

що входять до блоку 

змістових модулів 

1 2 3 4 5 6 

ГСЕ                                                                                        1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

 

1.01 Педагогіка та методика 

викладання у вищій школі 

Історія педагогічної науки 1.01.01 Виникнення науки про 

навчання та виховання 

КСО.01.ПР.Р.01 

КСО.02.ЗР.Р.01 

КСО.03.ПР.Р.01 

 

 

   1.01.02 Педагогіка епохи. 

Відродження та епохи 

просвітництва. Педагогіка 

ХІХ – ХХ ст. 

Розвиток педагогічної думки в 

Україні. 

КСО.04.ПР.Р.01  

КЗН.01.ПР.Р.01 

КЗН.01.ПР.Р.02 

КІ.01.ЗР.Р.02 

КІ.02.ЗР.Р.01 

  Розвиток особистості в процесі 

навчання і виховання 

1.01.03 Врахування вікових 

особливостей в навчально-

виховному процесі та 

медичної діяльності. 

КСО.05.ПР.Р.01 

КСО.06.ПР.Р.01 

КСО.08.ПР.Р.01 

КІ.05.ПР.Р.01 

  Дидактика 1.01.04 Категорії дидактики, ознаки. 

Особливості освіти у різних 

країнах світу. 

КСО.07.ПР.Р.01 

КСО.08.ПР.Р.01 

КСО.10.ПР.Р.01 

КІ.02.ЗР.Р.01 

1.02 Основи психології Основи загальної психології 1. 02.01 Психологія як наука. Предмет. 

Методи. Завдання. Основні 

напрямки в сучасній 

психології. 

КСО.08.ПР.Р.01 

 

 

 

 

 

Психологія особистості 1 .02.02 Психологія особистості. 

Соціальні групи. 

КСО.01. ЗР.Р.02 

КСО.08.ПР.Р.01 

КСО.10.ПР.Р.01 

КСО.10.ПР.Р.02 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

 

Індивідуально-психологічні 

особливості особистості 

1. 02.03 Міжособистісні стосунки в 

групі. Психологічна 

сумісність. 

КСО.05. ПР.Р.01 

КСО.06 ПР.Р.01 

КСО.10.ПР.Р.03 

КСО.01.ЗР.Р.02 

 

 

Міжособистісні взаємини в 

колективі 

1. 02.04  іж особове спілкування. 

Індивідуальні особливості 

міжособистісного 

спілкування. Основні 

принципи спілкування. 

КЗН.01.ПР.Р.01 

КЗН.01.ПР.Р.02 

КСО.01.ПР.Р.01 

 

 

1.03 Правознавство і медичне 

законодавство 

Основи теорії держави і права 1.03.01 Право, мораль, медична етика 

та деонтологія права та 

обов’язки медичних 

працівників. Захист прав 

пацієнта. 

КЗН.02.ПР.Р.01 

КСО.08.ПР.Р.01 

КСО.10.ПР.Р.01 

 

 

  Основи конституційного, 

адміністративного, фінансового, 

господарського, кримінального, 

цивільного та трудового права 

1.03.02 Основи конституційного, 

адміністративного, 

фінансового, господарського, 

кримінального, цивільного та 

трудового права 

КЗН.02.ПР.Р.02  

КЗН.02.ПР.Р.03 

 

 

 

ПН                                                                                                   2. Цикл природничо-наукової підготовки 

 

2.01 Менеджмент в лабораторній 

медицині 

Менеджмент в охороні 

здоров’я. 
2.01.01 Процес управління. 

Ліцензування та акредитація. 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.01 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.02 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.03 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.04 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.05 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.06 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.07 

1.ПФ.Д.06.ПР.О.06.08 

  Менеджмент в лабораторні 

медицині. 

2.01.02 Менеджер в охороні здоров’я 

та лабораторній медицині. 

1.ПФ.С.07.ЗП.О.07.03 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.05 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.06 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.07 

2.ПФ.С.01.ПР.О.01.08 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

2.02. Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг 

Економіка охорони здоров’я. 

Основні методи управління 

маркетингом. 

2.02.01 Економіка охорони здоров’я. 

Основні методи управління 

маркетингом. 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.01 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.02 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.03 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.04 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.05 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.06 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.07 

  Кошторис ЛПЗ, зокрема 

лабораторної служби. 

 

2.02.02 Кошторис ЛПЗ, зокрема 

лабораторної служби. 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.07 

 

  Медичне страхування. Його 

економічні аспекти. 

2.02.03 Медичне страхування. Його 

економічні аспекти. 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.07 

 

2.03. Медична статистика Показники діяльності 

лабораторій відповідно до 

нормативів. 

 

2.03.01 Показники діяльності 

лабораторій відповідно до 

нормативів. 

1.ПФ.С.05.ПР.О.05.09 

  Методи обліку та збору медико-

статистичної інформації. 

Методи статистичної обробки. 

2.03.02 Методи обліку та збору 

медико-статистичної 

інформації. 

Методи статистичної 

обробки. 

1.ПФ.С.04.ПР.О.04.09 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.09 

  Сучасні інформаційні технології. 

 

2.03.03 Сучасні інформаційні 

технології. 

4.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.04 

  Бази даних. 2.03.04 Бази даних. 5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.02 

2.04 Основи біоетики та 

біобезпеки 

Вплив біоетики на ефективність 

діяльності органів та установ 

системи охорони здоров’я в 

Україні 

2.03.05 Завдання комісії з біоетики 

при Кабінеті міністрів 

України.Види біоетики, 

методи дослідження  

Біоетика і трансплантація 

органів.Біоетичні критерії 

дозволеності біомедичних 

маніпуляцій та генної 

інженерії.Проблема евтаназії 

в контексті біоетики 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.12 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.14 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.15 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.12 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.13 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.14 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.10 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.16 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.09 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

     6.ПФ.С.26.ПР.О.26.15 

7.ПФ.Д.24.ЗП.Р.24.01 

7.ПФ.Д.27.ЗП.Р.27.01 

 

ПП                                                                                             3. Цикл професійної та практичної підготовки 

3.01 Охорона праці в галузі Техніка безпеки та санітарно-

протиепідемічний режим в 

лабораторіях різного профілю. 

Дезінфекція. Стерилізація. 

3.01.01 Правила техніки безпеки.  

Протипожежна безпека. 

Санітарно-протиепідемічний 

режим. 

Дезінфекція. 

Стерилізація. 

Правила профілактики 

професійного зараження 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.02 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.03 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.04 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.05 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.06 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.07 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.08 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.09 

3.02 Клінічна фармакологія Фармакокінетика і 

фармакодинаміка. Основні групи 

лікувальних засобів, їх 

фармакотерапевтичні і побічні 

ефекти. 

3.02.01 Фармакокінетика і 

фармакодинаміка. Основні 

групи лікувальних засобів, їх 

фармакотерапевтичні і 

побічні ефекти. 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.08 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.09 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.09 

7.ПФ.Д.24.ЗП.Р.24.03 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.03 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.11 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.08 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.09 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.07 

  Фармакологічні засоби, що 

впливають на окремі органи і 

системи організму людини. 

3.02.02 Фармакологічні засоби, що 

впливають на нервову 

систему, функції органів 

дихання, серцево-судинну, 

травну системи, систему крові 

та біометрії, обмінні процеси 

тощо, їх вплив на показники 

лабораторних досліджень.  

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.10 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.11 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.09 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.17 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.08 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.15 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.31 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.08 

7.ПФ.Д.20.ЗП.Р.20.04 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.04 

7.ПФ.Д.25.ЗП.Р.25.03 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.05 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.13 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.10 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.12 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.14 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.14 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

  Токсична дія ліків за 

результатами лабораторних 

досліджень. 

3.02.03 Токсична дія ліків за 

результатами лабораторних 

досліджень. 

7.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.10 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.09 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.08 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.09 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.14 

7.ПФ.Д.21.ЗП.Р.21.03 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.14 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.11 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.09 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.07 

 

  Фармакотерапія невідкладних 

станів при гострих інтоксикаціях 

ліками та отрутами. 

3.02.04 Фармакотерапія невідкладних 

станів при гострих 

інтоксикаціях ліками та 

отрутами. 

7.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.07 

 

3.03 Моніторинг лікувальних 

препаратів 

Моніторинг впливу лікувальних 

препаратів на організм людини 

на підставі показників 

лабораторних досліджень. 

3.03.01 Моніторинг впливу 

лікувальних препаратів на 

організм людини на підставі 

показників лабораторних 

досліджень. 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.06.04 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.11 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.13 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.18 

7.ПФ.Д.29.ЗП.Р.29.05 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.11 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.15 

 

3.04 Хвороби цивілізації 

 

Здоровий спосіб життя та 

небезпечні чинники щодо ризику 

розвитку хвороб цивілізації: 

алкоголізму, ВІЛ-інфекції, 

наркоманії, гіподинамії, 

медикаментозної хвороби. 

3.04.01 Здоровий спосіб життя та 

небезпечні чинники щодо 

ризику розвитку хвороб 

цивілізації: алкоголізму, ВІЛ-

інфекції, наркоманії, 

гіподинамії, медикаментозної 

хвороби. 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.13 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.15 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.07. 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.16. 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.08. 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.09 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.08 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.10 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.11 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.07 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.13 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.17 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.03 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

     6.ПФ.С.14.ПР.О.14.10 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.07 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.12 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.08 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.06 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.07 

6.ПФ.С.20.ПР.О.20.07 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.09 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.12 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.23 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.07 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.21 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.07 

7.ПФ.Д.56.ЗП.Р.56.05 

 

  Вплив на здорове населення 

тютюнопаління, використання 

сучасних комп’ютерних 

технологій, шкідливих чинників 

довкілля. 

3.04.02 Вплив на здорове населення 

тютюнопаління, використання 

сучасних комп’ютерних 

технологій, шкідливих 

чинників довкілля. 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.03 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.18 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.09 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.01 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.06 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.03 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.04 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.03 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.04 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.06 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.05 

7.ПФ.Д.57.ЗП.Р.57.05 

  Зміни в структурі інфекційної 

патології викликаної 

найпростішими, вірусами, 

бактеріями, грибками тощо. 

3.04.03 Зміни в структурі інфекційної 

патології викликаної 

найпростішими, вірусами, 

бактеріями, грибками тощо. 

7.ПФ.Д.22.ЗП.Р.22.01 

7.ПФ.Д.25.ЗП.Р.25.01 

7.ПФ.Д.25.ЗП.Р.25.02 

7.ПФ.Д.29.ЗП.Р.29.01 

7.ПФ.Д.29.ЗП.Р.29.02 

3.05 Клінічна оцінка лабораторних 

досліджень 

Інтерпретація результатів 

лабораторних досліджень в 

комплексі всіх показників з 

діагностичною, лікувальною та 

прогностичною метою. 

3.05.01 Результати патогістологічних, 

цитологічних, біохімічних, 

імунологічних, медико-

генетичних досліджень тощо 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.01 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.01 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.01 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.01 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.01 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.01 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

     7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.01 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.01 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.01 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.01 

  7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.01 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.01 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.01 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.01 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.01 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.01 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.02 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.03 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.04 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.05 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.06 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.07 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.08 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.09 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.10 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.01 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.02 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.03 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.04 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.05 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.01 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.01 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.01 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.01 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.01 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.01 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.01 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.01 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.01 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.01 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.01 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.01 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.01 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

     7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.01 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.01 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.01 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.01 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.01 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.01 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.01 

 

  Консультативний взаємозв’язок з 

клініцистами, спеціалістами 

лабораторій медико-генетичного 

консультування з питань 

інтерпретації результатів 

дослідження для діагностики 

захворювань, оцінки ефективного 

лікування, прогнозу та стану 

здоров’я пацієнта. 

3.05.02 Результати досліджень при 

найрізноманітнішій патології, 

включаючи  спадкову  та 

вроджені вади розвитку. 

Клініцист і лабораторія в 

діагностичному діалозі. 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.10 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.11 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.06 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.07 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.06 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.07 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.07 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.08 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.04 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.05 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.05 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.06 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.05 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.06 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.13 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.14 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.05 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.06 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.07 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.08 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.04 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.05 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.04 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.05 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.05 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.06 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.12 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.13 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.10 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.11 

53 
 

 

 



 

ГСВОУ ____________11 
                   (позначення стандарту)

 

     7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.07 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.08 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.01 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.02 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.03 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.04 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.05 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.06 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.15 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.16 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.06 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.07 

7.ПФ.Д.21.ЗП.Р.21.02 

7.ПФ.Д.22.ЗП.Р.22.02 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.02 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.03 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.02 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.03 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.02 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.03 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.04 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.05 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.06 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.02 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.03 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.04 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.02 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.03 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.04 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.05 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.06 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.07 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.08 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.09 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.10 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.02 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.03 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.04 
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ГСВОУ ____________11 
                   (позначення стандарту)

 

     7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.05 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.06 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.07 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.02 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.03 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.02 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.03 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.07 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.08 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.05 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.06 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.05 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.06 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.06 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.07 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.09 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.10 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.06 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.07 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.04 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.05 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.09 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.10 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.11 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.12 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.04 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.05 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.04 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.05 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.06 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.07 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.04 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.05 

 

3.06 Доказова медицина. 

Алгоритми і стандарти 

лабораторних досліджень 

Алгоритми і стандарти 

лабораторних досліджень 

відповідно до клінічних 

протоколів. 

3.06.01 Результати лабораторних 

досліджень для вибору 

методів лікування в кожній 

конкретній ситуації. 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.01 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.01 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.01 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.01 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.01 
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ГСВОУ ____________11 
                   (позначення стандарту)

 

     7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.01 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.01 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.01 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.01 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.01 

  7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.01 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.01 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.01 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.01 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.01 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.01 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.02 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.03 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.04 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.05 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.06 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.07 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.08 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.09 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.10 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.01 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.02 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.03 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.04 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.05 

7.ПФ.Д.20.ЗП.Р.20.01 

7.ПФ.Д.21.ЗП.Р.21.01 

7.ПФ.Д.22.ЗП.Р.22.01 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.01 

7.ПФ.Д.24.ЗП.Р.24.01 

7.ПФ.Д.25.ЗП.Р.25.01 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.01 

7.ПФ.Д.27.ЗП.Р.27.01 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.01 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.02 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.03 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.04 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.01 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.01 
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ГСВОУ ____________11 
                       (позначення стандарту)

 

     7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.01 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.01 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.01 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.11 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.01 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.01 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.01 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.15 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.01 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.01 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.01 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.01 

  Лабораторні дослідження, їх 

ефективність та безпека методик 

діагностики. 

3.06.02 Інтерпретація та інтеграція 

отриманих даних з метою 

науково-обгрунтованих 

досліджень в медичну 

практику в інтересах та 

безпеки пацієнта. 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.10 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.11 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.06 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.07 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.06 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.07 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.07 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.08 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.04 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.05 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.05 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.06 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.05 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.06 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.13 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.14 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.05 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.06 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.07 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.08 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.04 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.05 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.04 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.05 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.05 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.06 

57 
 

 

 

 



 

ГСВОУ ____________11 
                       (позначення стандарту) 

 

     7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.12 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.13 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.10 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.11 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.13 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.07 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.08 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.05 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.06 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.15 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.16 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.18 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.06 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.07 

7.ПФ.Д.21.ЗП.Р.21.02 

7.ПФ.Д.22.ЗП.Р.22.02 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.03 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.07 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.08 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.05 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.06 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.05 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.06 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.06 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.07 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.09 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.10 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.06 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.07 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.04 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.05 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.09 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.10 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.11 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.12 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.04 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.05 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.04 
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ГСВОУ ____________11 
                       (позначення стандарту) 

 

     7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.05 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.06 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.07 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.04 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.05 

 

3.07. Судова медицина Судово-медична експертиза 

живих осіб, судово-медична 

токсикологія, травматологія, 

термічні та хімічні опіки, 

вогнепальні ушкодження із 

сучасної зброї. 

3.07.01 Результати судово- медичної 

експертизи. 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.04 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.05 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.06 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.07 

  Танатологія, експертиза трупів 

плоду та новонароджених. 

3.07.02 Результати судово- медичної 

експертизи. 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.07 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.08 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.12 

 

3.08. Методологія науково-

дослідної роботи 

Науково-дослідницька та 

експериментальна робота. 

3.08.01 Пошук та відбір науково-

медичної літератури, 

картотека періодичних 

видань, каталоги, ІНТЕРНЕТ 

тощо. 

Експериментальна робота. 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.01 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.02 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.03 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.04 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.01 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.02 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.03 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.04 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.05 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.06 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.07 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.08 

 

  Обробка отриманих результатів 

із застосуванням статистичних 

методик. 

3.08.02 Оформлення науково-

дослідної роботи, дослідів з 

використанням комп’ютерних 

технологій, статистичних 

методик. Написання 

доповідей, статей, тез, 

магістерської роботи. 

 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.09 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.10 

5.ПФ.Е.02.ЗР.О.02.11 
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ГСВОУ ____________11 
                       (позначення стандарту) 

3.09. Клінічна патогістологія Гістологічне дослідження 3.09.01 Патоморфологічне 

дслідження. 

Відбір матеріалу на 

гістологічне дослідження. 

Методи гістологічного 

дослідження. 

Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.05 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.06 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.07 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.08 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.09 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.10 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.11 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.12 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.13 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.14 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.05 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.06 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.07 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.08 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.09 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.10 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.11 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.12 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.13 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.14 

 

  Гістологічна діагностика змін 

епітелію, тканин і органів при 

найрізноманітнішій патології. 

3.09.02  Результати гістологічних 

досліджень та їх 

інтерпретація. 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.01 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.02 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.03 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.04 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.05 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.06 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.07 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.08 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.09 
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ГСВОУ ____________11 
                       (позначення стандарту)

 

     7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.10 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.11 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.08 

  Гістологічна діагностика пухлин 

легенів.  

3.09.03 Результати гістологічних 

досліджень пухлин легенів. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок.  

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.01 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.02 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.03 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.04 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.05 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.06 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.07 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.08 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.09 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.01 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.06 

 

  Гістологічна діагностика пухлин 

травного каналу. 

3.09.04 Результати гістологічних 

досліджень пухлин травного 

каналу. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.01 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.02 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.03 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.04 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.05 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.06 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.07 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.08 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.09 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.02 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.05 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.01 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.01 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.07 

 

  Гістологічна діагностика пухлин 

сечової системи. 

3.09.05 Результати гістологічних 

досліджень при пухлинах 

сечової системи. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.01 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.02 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.03 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.04 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.05 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.06 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.07 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.08 

61 
 

 

 

 



 

ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

     7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.09 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.10 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.01 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.01 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.06 
  Гістологічна діагностика пухлин 

чоловічої статевої системи. 

 

3.09.06 Результати гістологічних 

досліджень пухлин чоловічої 

статевої системи. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок.  

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.01 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.02 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.03 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.04 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.05 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.06 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.07 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.01 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.01 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.01 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.07 

 
  Гістологічна діагностика пухлин 

жіночої статевої системи. 

3.09.07 Результати гістологічних 

досліджень пухлин жіночої 

статевої системи. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.01 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.02 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.03 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.04 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.05 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.06 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.07 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.08 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.03 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.01 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.01 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.10 

 
  Гістологічна діагностика пухлин 

грудної залози. 

3.09.08 Результати гістологічних 

досліджень пухлин грудної 

залози. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.01 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.02 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.03 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.04 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.05 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.06 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.07 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

     7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.08 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.04 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.01 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.01 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.10 

 
  Гістологічна діагностика пухлин 

щелепно-лицевої ділянки та шиї. 

3.09.09 Результати гістологічних 

досліджень пухлин щелепно-

лицевої ділянки та шиї. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.01 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.02 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.03 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.04 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.05 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.06 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.07 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.08 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.09 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.10 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.11 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.12 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.13 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.14 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.15 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.16 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.23 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.01 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.09 

 
  Гістологічна діагностика пухлин 

центральної нервової системи. 

3.09.10 Результати гістологічних 

досліджень пухлин 

центральної нервової системи. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.01 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.02 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.03 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.04 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.05 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.06 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.07 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.08 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.09 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.01 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.05 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

  Гістологічна діагностика пухлин 

м’яких тканин. 

3.09.11 Результати гістологічних 

досліджень пухлин м’яких 

тканин. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.01 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.02 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.03 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.04 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.05 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.06 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.07 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.08 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.09 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.10 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.01 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.12 
  Гістологічна діагностика пухлин 

кісткової та хрящової тканин. 

3.09.12 Результати гістологічних 

досліджень пухлин кісткової 

та хрящової тканин. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.01 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.02 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.03 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.04 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.05 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.06 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.07 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.01 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.05 
  Гістологічна діагностика пухлин 

шкіри. 

3.09.13 Результати гістологічних 

досліджень пухлин шкіри. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.01 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.02 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.03 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.04 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.05 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.06 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.07 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.01 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.05 
  Гістологічна діагностика пухлин 

червоного кісткового мозку і 

лімфатичних вузлів. 

3.09.14 Результати гістологічних 

досліджень пухлин  червоного 

кісткового мозку і 

лімфатичних вузлів. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.01 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.02 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.03 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.04 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.05 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.06 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.07 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

     7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.08 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.01 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.06 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.01 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.02 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.03 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.06 

3.10. Біохімія патологічних 

процесів 

Біохімічні дослідження при 

ішемічній хворобі серця та 

судинній патології. 

 

3.10.01 Визначення вмісту 

холестерину. 

Скринінгове та кількісне 

визначення тропоніну. 

Визначення активності  

індикаторних ферментів                   

Визначення вмісту: 

- аполіпротеїну А1, 

- гомоцистеїну, 

- тригліцеридів, 

- йонів Nа
+
, К

+
,
 

- Nа – уретичного пептиду.
 

 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.01 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.02 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.03 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.04 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.05 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.06 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.07 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.08 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.09 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.10 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.11 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.12 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.13 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.14 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.15 

 

  Лабораторна діагностика 

ішемічної хвороби серця та 

судинної патології. 

3.10.02 Результати біохімічного 

дослідження при ішемічній 

хворобі серця та судинній 

патології. 

Інтерпретація . 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.01 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.02 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.03 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.04 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.05 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.06 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.07 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.08 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.09 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.10 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.11 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.12 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.13 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.10 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

  Біохімічні маркери  при 

захворюваннях  печінки. 

3.10.03 Визначення активності  

індикаторних ферментів. 

Визначення вмісту білірубіну, 

гаптоглобіну, аполіпротеїну 

А1 та білкових фракцій. 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.01 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.02 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.03 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.04 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.05 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.06 

 

  Лабораторна діагностика 

захворювань  печінки. 

3.10.04 Результати біохімічного 

дослідження при 

захворюваннях печінки. 

Інтерпретація . 

Диференціальна діагностика. 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.01 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.02 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.03 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.10 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.11 

 

  Біохімічні маркери патології  

підшлункової залози.  

3.10.05 Визначення в сироватці крові 

вмісту:  

- інсуліну, 

- антитіл до інсуліну, 

- С-пептиду, 

- глюкагону,  

- фруктозаміну, 

- глікозильованого 

гемоглобіну. 

Визначення в сечі вмісту:  

- мікроальбуміну, 

- кетонових тіл. 

- Визначення активності   

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.01 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.02 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.03 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.04 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.05 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.06 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.07 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.08 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.09 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.10 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.11 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.12 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.13 

 

    індикаторних ферментів.   

Визначення в сироватці крові 

вмісту: 

- аутоімунних антитіл до 

острівцевого апарату 

підшлункової залози; 

- аутоімунних антитіл до 

антигену інсулінових клітин; 

- СА 19-9. 

-  

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.14 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.15 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.16 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.01 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.02 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.03 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.04 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.05 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

 

  Лабораторна діагностика  

патології  підшлункової залози та  

цукрового діабету  за типом. 

3.10.06 Результати біохімічного 

дослідження при патології  

підшлункової залози та  

цукровому діабеті.  

Інтерпретація . 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.04 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.05 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.06 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.07 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.08 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.09 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.10 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.11 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.01 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.02 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.03 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.04 

 

  Біохімічні дослідження при 

порушенні функції гіпофізу. 

 

3.10.07 Визначення гормонів 

передньої та задньої долі 

гіпофізу. 

Визначення 

інсуліноподібного фактору 

росту (соматомедину  С,  ІФР-

1). 

 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.01 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.02 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.03 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.04 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.05 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.06 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.07 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.08 

 

  Лабораторна діагностика  

порушення функції гіпофізу. 
3.10.08 Результати біохімічного 

дослідження при порушенні 

функції гіпофізу. 

Інтерпретація . 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.01 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.02 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.03 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.05 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.07 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.08 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.09 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.02 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.02 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.03 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

  Біохімічні дослідження при 

захворюваннях  щитоподібної 

залози. 

3.10.09 Визначення тиреотропного 

гормону. 

Визначення гормонів 

щитоподібної залози. 

Визначення тиреоглобуліну та 

тироксинів’язуючого 

глобуліну. 

Визначення антитіл до 

тиреопероксидази, 

тиреоглобуліну, рецепторів 

тиреотропного гормону. 

 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.01 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.02 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.03 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.04 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.05 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.06 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.07 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.08 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.09 

 

  Лабораторна діагностика 

захворювань  щитоподібної 

залози. 

3.10.10 Результати біохімічного 

дослідження при 

захворюваннях  щитоподібної 

залози. 

Інтерпретація . 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.05 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.07 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.08 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.16 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.17 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.18 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.19 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.20 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.21 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.22 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.23 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.06 

 

 

  Біохімічні дослідження при 

порушенні функції   наднирників. 

3.10.11 Визначення 

адренокортикотропного 

гормону. 

Визначення гормонів 

мозкової та кіркової речовини 

надниркових залоз та  їх 

метаболітів.   

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.01 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.02 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.03 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.04 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.05 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.06 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.07 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.08 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.13 
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ГСВОУ ____________11 
(позначення стандарту) 

  Лабораторна діагностика  

порушення функції наднирників. 

3.10.12 Результати біохімічного 

дослідження при порушенні 

функції наднирників. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.04 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.07 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.08 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.10 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.11 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.12 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.13 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.14 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.15 

 

 

  Біохімічні дослідження при 

патології жіночої статевої 

системи. 

3.10.13 Визначення 

фолікулостимулюючого та 

лютеїнізуючого гормонів. 

Визначення гормонів 

яєчників.                                                                         

Визначення пролактину та 

тестостерону. 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.01 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.02 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.03 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.04 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.05 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.06 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.07 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.08 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.09 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.10 

 

 

  Лабораторна діагностика  

патології жіночої статевої 

системи. 

3.10.14 Результати біохімічного 

дослідження при патології 

жіночої статевої системи.  

Інтерпретація . 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.06 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.07 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.08 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.09 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.24 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.25 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.26 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.27 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.28 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.29 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.04 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.05 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

  Біохімічні дослідження при 

пренатальній патології. 

3.10.15 Визначення вільного 

хоріонічного гонадотропіну,  

РАРР – А, α-фетопротеїну, 

естріолу, хоріонічного 

гонадотропіну та 

плацентарного лактогену.  

 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.01 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.02 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.03 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.04 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.05 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.06 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.07 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.08 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.09 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.10 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.11 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.01 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.02 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.03 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.04 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.05 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.06 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.07 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.08 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.09 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.10 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.11 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.12 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.13 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.14 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.17 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.18 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.19 

  Лабораторна діагностика  

пренатальної патології. 
3.10.16 Результати біохімічного 

дослідження пренатальної 

патології. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.01 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.02 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.03 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.04 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.05 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.06 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.01 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.02 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.03 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.04 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

     7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.05 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.06 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.07 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.08 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.09 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.10 

  Біохімічні дослідження 

порушення  кислотно-лужної 

рівноваги та електролітного 

гомеостазу. 

3.10.17 Визначення рН, рСО2, рО2, 

НСО3, ТСО2, SВС, ВЕ, % SО2, 

Визначення в сироватці крові 

вмісту мікро- та 

макроелементів. 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.01 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.02 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.03 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.04 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.05 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.06 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.07 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.12 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.13 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.14 

  Лабораторна діагностика  

порушень кислотно-лужної 

рівноваги та електролітного 

гомеостазу. 

3.10.18 Результати біохімічного 

дослідження при порушеннях  

кислотно-лужної рівноваги та 

електролітного гомеостазу. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.01 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.02 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.03 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.04 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.05 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.15 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.16 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.04 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.06 

  Коагулограма.  3.10.19 Визначення активованого 

часткового тромбінового часу 

(АЧТЧ), антитромбіну ІІІ, 

фібриногену В, 

фібринолітичної активності 

плазми крові та активності 

плазміногену. 

Тромботест та етаноловий 

тест. 

Визначення міжнародного 

нормалізованого показника 

(INR). 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.01 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.02 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.03 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.04 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.05 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.06 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.07 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.08 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.09 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.10 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.11 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.12 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.13 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

  Лабораторна діагностика  

коагулопатій. 

3.10.20 Результати коагулограми. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.06 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.07 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.08 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.09 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.10 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.11 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.12 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.13 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.14 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.15 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.16 

 

  Біохімічні дослідження при  

онкопатології. 

3.10.21 Пухлинні маркери. 

Визначення активності  

індикаторних ферментів. 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.01 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.02 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.03 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.04 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.05 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.06 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.07 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.08 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.09 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.10 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.11 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.12 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.13 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.14 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.15 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.16 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.17 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.01 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.02 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.03 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.07 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.08 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.09 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.09 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

  Лабораторна діагностика  

онкозахворювань. 

3.10.22 Результати біохімічного 

дослідження при 

онкопатології. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.01 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.02 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.03 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.04 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.05 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.06 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.07 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.05 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.03 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.04 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.04 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.01 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.01 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.01 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.01 

3.11. Клінічна імунологія та 

алергологія 

Дослідження клітинних і 

гуморальних факторів природної 

резистентності організму 

3.11.01 Дослідження фагоцитарної 

активності нейтрофілів, 

лейкоцитів, моноцитів; 

завершеності фагоцитозу. 

Дослідження активності 

комплементу і його окремих 

фракцій, рівня лізоциму, 

інтерлікінів тощо 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.01 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.02 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.03 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.04 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.05 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.06 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.23 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.26 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.13 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.14 

  Лабораторна діагностика 

імунодефіцитних станів 

3.11.02 Результати імунологічних 

показників клітинного і 

гуморального імунітету. 

Інтерпретація. 

7.ПФ.Д.20.ЗП.Р.20.01 

7.ПФ.Д.20.ЗП.Р.20.02 

7.ПФ.Д.20.ЗП.Р.20.03 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.04 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.04 

7.ПФ.Д.57.ЗП.Р.57.04 

  Дослідження показників 

імунного статусу організму 

3.11.03 Визначення показників 

імунного статусу. 

Дослідження компонентів 

системи комплементу. 

Визначення антитіл і 

антигенів. 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.01 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.02 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.03 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.04 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.05 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.06 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

 

  Оцінка імунного статусу 

організму відповідно до 

патології. 

3.11.04 Результати показників 

імунного статусу. 

Діагностичні рівні 

лабораторної оцінки імунного 

статусу. 

Інтерпретація. 

 

7.ПФ.Д.21.ЗП.Р.21.01 

7.ПФ.Д.21.ЗП.Р.21.02 

 

  Дослідження гуморального 

імунітету. 

3.11.05 Визначення рівня 

сироваткових імуноглобулінів 

основних класів. 

Визначення рівня антитіл до 

збудників бактерійних, 

вірусних, грибкових, 

протозойних інфекцій, 

гельмінтозів та інших 

захворювань. 

 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.01 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.02 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.03 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.04 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.05 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.06 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.07 

  Імунодіагностика бактерійних,  

вірусних, грибкових, 

протозойних інфекцій, 

гельмінтозів та інших  

3.11.06 Результати імунологічних 

досліджень гуморального 

імунітету при бактерійних, 

вірусних, грибкових, 

протозойних інфекціях, 

гельмінтозах та інших 

захворюваннях. 

Інтерпретація. 

 

7.ПФ.Д.22.ЗП.Р.22.01 

7.ПФ.Д.22.ЗП.Р.22.02 

 

  Дослідження виду алергічної 

реакції 

3.11.07 Визначення імунологічних 

показників при алергічних 

захворюваннях.  

Дослідження причинних 

алергенів(шкірні, 

провокаційні проб, 

алергологічні тести in vitro). 

 

 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.01 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.02 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.03 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.04 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.05 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.06 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.08 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

  Імунодіагностика алергічних 

захворювань 

3.11.08 Результати алергологічних та 

імунологічних досліджень. 

Критерії діагностики 

алергійних реакцій. 

Інтерпретація. 

Діагностика атопічних 

реакцій. 

Диференціальна діагностика 

атопічної і псевдоатопічної 

патології. 

 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.01 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.02 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.03 

 

  Дослідження трансплантаційного 

імунітету 

3.11.09 Дослідження імунологічних 

показників при трансплантації 

органів і тканин. 

Дослідження вихідного 

імунного статусу раціпієнта. 

 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.01 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.02 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.03 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.04 

 

  Імунодіагностика 

трансплантаційного імунітету 

3.11.10. Результати імунологічних 

показників 

трансплантаційного імунітету. 

Імунологічні критерії. 

Інтерпретація. 

 

7.ПФ.Д.24.ЗП.Р.24.01 

7.ПФ.Д.24.ЗП.Р.24.02 

 

  Дослідження показників 

специфічного імунітету при 

бактерійних, вірусних, 

грибкових, паразитарних та 

інших інфекціях 

3.11.11 Дослідження імунологічних 

показників специфічного 

імунітету. 

 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.01 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.02 

 

  Діагностика стану імунітету 

імунітету при бактерійних, 

вірусних, грибкових, 

паразитарних інфекціях та інших 

захворюваннях 

3.11.12 Результати імунологічних 

показників стану імунітету 

при бактерійних, вірусних, 

грибкових, паразитарних 

інфекціях та інших. 

Інтерпретація. 

Критерії клінічної 

діагностики сепсису. 

7.ПФ.Д.25.ЗП.Р.25.01 

7.ПФ.Д.25.ЗП.Р.25.02 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

  мунологічні дослідження при 

онкологічних захворюваннях 

3.11.13 Дослідження розчинних 

пухлин специфічних 

антигенів у сироватці крові. 

Дослідження пухлин з 

використанням 

моноклональних антитіл, 

мічених радіоізотопами тощо. 

 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.01 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.02 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.03 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.12 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.09 

 

 

 

  Імунодіагностика онкологічних 

захворювань 

3.11.14 Результати імунологічних 

досліджень онкологічних 

захворювань. Інтерпретація. 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.01 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.02 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.01 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.02 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.03 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.04 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.05 

  Імунологічні дослідження 

порушень репродукції 

3.11.15 

 

Дослідження вмісту  

специфічних 

антиспермальних антитіл у  

жінок і чоловіків.  

 

6.ПФ.С.20.ПР.О.20.01 

6.ПФ.С.20.ПР.О.20.02 

6.ПФ.С.20.ПР.О.20.03 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.01 

 

  Імунодіагностика порушень 

репродукції 

3.10.16 Результати імунологічних 

досліджень порушень 

репродукції. Інтерпретація. 

7.ПФ.Д.27.ЗП.Р.27.01 

7.ПФ.Д.27.ЗП.Р.27.02 

7.ПФ.Д.27.ЗП.Р.27.03 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.01 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.02 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.03 

  Імунологічні дослідження 

аутоімунних захворювань 
3.11.17 Дослідження рівня антитіл до 

тканин і органів власного 

організму при автоімунних 

системних захворюваннях 

тощо. 

 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.01 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.02 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.03 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.04 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.05 

  Діагностика аутоімунних 

захворювань 

3.11.18 Результати імунологічних 

досліджень при автоімунних 

системних захворюваннях 

тощо. 

Інтерпретація. 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.01 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.02 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.03 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.04 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.21 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

  Консультативний взаємозв’язок з 

клініцистами з питань вибору 

імунотропних препаратів з 

урахуванням клінічних та 

імунологічних показників в 

умовах клініко-лабораторного 

контролю за впливом терапії на 

імунну систему кожного 

конкретного пацієнта. 

 

3.11.19 Результати імунологічних та 

клінічних досліджень. 

Інтерпретація та інтеграція. 

Імунотропні препарати. 

 

7.ПФ.Д.29.ЗП.Р.29.01 

7.ПФ.Д.29.ЗП.Р.29.02 

7.ПФ.Д.29.ЗП.Р.29.03 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.04 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.06.01 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.06.02 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.06.03 

3.ПФ.Д.06.ПР.О.06.04 

 

 

3.12. Клінічна генетика Цитогенетичні дослідження 3.12.01 Цитогенетичні методи 

діагностики хромосомних 

патологій. 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.01 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.02 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.03 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.04 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.05 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.06 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.07 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.08 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.09 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.10 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.11 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.12 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.13 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.17 

 

  Цитогенетична діагностика 

хромосомних хвороб з 

порушенням структури та 

кількості хромосом 

3.12.02 Результати цитогенетичних 

досліджень та їх 

інтерпретація. 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.01 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.02 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.03 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.04 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.05 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.06 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.07 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.03 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

  Пренатальні методи дослідження 3.12.03 Прямі та непрямі методи 

пренатальної діагностики. 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.01 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.02 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.03 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.04 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.05 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.06 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.07 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.08 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.09 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.10 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.11 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.12 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.13 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.14 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.15 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.16 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.17 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.18 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.19 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.01 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.02 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.03 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.04 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.05 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.06 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.12 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.13 

  Цитогенетична пренальтальна 

діагностика плоду 

3.12.04 Результати цитогенетичних 

досліджень та їх 

інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.01 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.02 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.03 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.04 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.05 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.06 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.07 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.08 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.09 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.10 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.01 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

     7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.02 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.03 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.04 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.05 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.06 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.07 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.08 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.09 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.10 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.11 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.12 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.13 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.14 

  Цитогенетичні дослідження  3.12.05 Цитогенетичні дослідження Х 

та Y-хроматину 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.01 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.02 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.03 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.04 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.05 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.06 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.07 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.08 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.09 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.10 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.12 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.13 

 

  Цитогенетична діагностика 

спадкових захворювань з 

порушенням статевих хромосом 

3.12.06 Результати цитогенетичних 

досліджень та їх 

інтерпретація. 

Диференціальна діагностика 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.01 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.02 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.03 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.04 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.05 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.06 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.07 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.08 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.09 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.10 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.11 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

  Клініко-генеалогічне 

дослідження 

3.12.07 Дослідження родоводів на 

виявлення  моногенних 

спадкових патологій 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.01 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.02 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.03 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.04 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.05 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.06 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.07 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.08 

 

  Діагностика моногенних 

спадкових патологій 

3.12.08 Результати клініко-

генеалогічного дослідження 

та їх інтерпретація 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.01 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.02 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.03 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.04 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.05 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.06 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.07 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.08 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.09 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.10 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.11 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.12 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.13 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.14 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.04 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.05 

 

  Скринінг-дослідження (скринінг 

програма) 

3.12.09 Медико-генетичні 

дослідження на виявлення 

спадкових патологій у 

новонароджених. 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.01 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.02 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.03 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.04 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.05 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.06 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.07 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.08 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.09 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.10 
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ГСВОУ ____________11 
                        (позначення стандарту) 

 

     6.ПФ.С.26.ПР.О.26.11 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.12 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.13 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.14 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.17 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.18 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.19 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.20 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.21 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.22 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.14 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.15 

 

  Діагностика спадкових патологій 

у новонароджених 

3.12.10 Результати скринінг-програми 

для діагностики спадкових 

патологій у новонароджених 

та їх інтерпретація 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.01 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.02 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.03 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.04 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.05 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.06 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.07 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.09 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.12 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.04 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.05 

 

  Молекулярні дослідження 3.12.11 Дослідження 

мітохондріальної та 

хромосомної ДНК  

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.01 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.04 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.05 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.06 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.07 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.08 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.09 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.10 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.11 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.12 
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ГСВОУ ____________11 
                        (позначення стандарту)

 

  Діагностика генних і 

мітохондріальних захворювань 

3.12.12 Результати молекулярно-

генетичних досліджень при 

генних та мітохондріяльних 

захворюваннях. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.01 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.02 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.03 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.08 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.09 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.10 

 

  Біохімічні методи дослідження 

генних і мітохондріальних 

патологій 

3.12.13 Дослідження біологічних 

рідин, тканин, клітин тощо 

для виявлення спадкових 

патологій 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.01 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.02 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.03 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.04 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.05 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.06 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.07 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.08 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.09 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.10 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.11 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.12 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.15 

 

  Біохімічна діагностика генних і 

мітохондріальних патологій 

3.12.14 Результати біохімічних 

досліджень при спадкових 

патологіях. Диференціальна 

діагностика та інтерпретація. 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.01 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.02 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.03 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.04 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.04 

 

3.13. Цитологічна діагностика Цитологічне дослідження 3.13.01 Принципи доклінічної 

діагностики раку. 

Відбір матеріалу на 

цитологічне дослідження. 

Методи цитологічного 

дослідження. 

Морфологічна характеристика 

пухлинних клітин. 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.01 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.02 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.03 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.04 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.05 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.06 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.07 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.14 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.15 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.01 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.02 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.03 
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ГСВОУ ____________11 
                        (позначення стандарту)

 

  Цитологічна діагностика змін 

епітелію при різних патологічних 

процесах. 

3.13.02 Результати цитологічних 

досліджень та їх 

інтерпретація. 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.01 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.02 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.03 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.04 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.05 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.06 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.07 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.08 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.01 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.02 

  Цитологічна діагностика пухлин 

легенів. 

3.13.03 Результати цитологічних 

досліджень пухлин легенів. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.01 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.02 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.03 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.04 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.05 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.06 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.01 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.07 

  Цитологічна діагностика пухлин 

сечової системи. 
3.13.04 Результати цитологічних 

досліджень пухлин сечової 

системи. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.01 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.02 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.03 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.04 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.05 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.06 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.01 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.07 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.08 

  Цитологічна діагностика пухлин 

травного каналу. 

3.13.05 Результати цитологічних 

досліджень пухлин травного 

каналу. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.01 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.02 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.03 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.04 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.05 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.06 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.07 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.01 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.06 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.07 
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ГСВОУ ____________11 
                        (позначення стандарту)

 

     7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.02 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.05 

  Цитологічна діагностика пухлин 

жіночих статевих органів, 

грудної залози. 

3.13.06 Результати цитологічних 

досліджень пухлин жіночих 

статевих органів, грудної 

залози. Диференціальна 

діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.01 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.02 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.03 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.04 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.05 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.06 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.07 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.08 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.09 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.10 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.01 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.05 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.06 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.02 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.03 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.04 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.06 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.03 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.04 

  Цитологічна діагностика пухлин 

чоловічих статевих органів. 

3.13.07 Результати цитологічних 

досліджень пухлин чоловічих 

статевих органів. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.01 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.02 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.03 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.04 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.05 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.06 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.07 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.01 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.02 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.03 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.05 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.01 

  Цитологічна діагностика пухлин 

центральної нервової системи. 

3.13.08 Результати цитологічних 

досліджень пухлин 

центральної нервової системи. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.01 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.02 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.03 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.04 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.05 
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ГСВОУ ____________11 
                        (позначення стандарту)

 

     7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.02 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.03 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.06 

  Цитологічна діагностика пухлин 

щелепно-лицевої ділянки та шиї. 

3.13.09 Результати цитологічних 

досліджень пухлин щелепно-

лицевої ділянки та шиї. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.02 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.03 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.04 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.05 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.06 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.07 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.08 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.09 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.10 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.01 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.13 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.14 

  Цитологічна діагностика пухлин 

м'яких  тканин. 

3.13.10 Результати цитологічних 

досліджень пухлин м'яких  

тканин. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.01 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.02 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.03 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.04 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.05 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.06 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.07 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.08 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.09 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.10 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.11 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.12 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.01 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.07 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.08 

  Цитологічна діагностика пухлин 

кісткової та хрящової тканин. 
3.13.11 Результати цитологічних 

досліджень пухлин кісткової 

та хрящової тканин. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.01 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.02 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.03 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.04 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.05 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.01 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.04 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.05 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

  Цитологічна діагностика пухлин 

шкіри. 

3.13.12 Результати цитологічних 

досліджень пухлин шкіри. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.01 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.02 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.03 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.04 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.05 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.01 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.04 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.05 

  Цитологічна діагностика пухлин 

лімфатичних вузлів (первинні та 

метастатичні). 

3.13.13 Результати цитологічних 

досліджень пухлин 

лімфатичних вузлів (первинні 

та метастатичні). 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.01 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.02 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.03 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.04 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.05 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.06 

 7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.07 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.01 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.02 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.03 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.04 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.05 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.06 

  Цитологічна діагностика пухлин 

серозних оболонок (мезотеліома, 

метастатичні ураження 

очеревини та плеври раком). 

3.13.14 Результати цитологічних 

досліджень пухлин серозних 

оболонок  та метастатичних 

уражень  очеревини та плеври 

раком. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. Висновок. 

 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.01 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.02 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.03 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.04 

 7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.05 

 

3.14. Санітарно-гігієнічна експертиза Дослідження об’єктів 

навколишнього середовища 

3.14.01 Визначення хімічних сполук, 

токсичних елементів в 

атмосферному повітрі. 

Дослідження питної води, 

води водойм, стічних вод та 

грунту  на вміст токсичних 

речовин.  

 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.01 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.02 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.03 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.04 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.06 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.07 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.14 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.18 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

  Санітарно-гігієнічна експертиза 

об’єктів навколишнього 

середовища 

3.14.02 Результати досліджень 

атмосферного повітря на 

вміст хімічних сполук, 

токсичних елементів. 

Оцінка їх відповідності до 

вимог чинних 

Держстандартів.  

Гігієнічна оцінка вмісту 

токсичних сполук у воді та 

грунті за результатами 

лабораторних досліджень.  

Інтерпретація. 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.01 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.02 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.03 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.04 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.05 

  7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.06 

  Дослідження харчових продуктів 3.14.03 Дослідження харчових 

продуктів на вміст токсичних 

елементів. Виявлення 

харчових добавок і домішок. 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.01 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.02 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.03 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.04 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.08 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.18 

  Гігієнічна експертиза продуктів 

харчування 
3.14.04 Результати досліджень якості 

та безпеки харчових 

продуктів. Оцінка їх 

відповідності до вимог 

чинних Держстандартів.  

Оцінка вмісту харчових 

добавок і домішок за 

результатами лабораторних 

досліджень. Інтерпретація. 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.01 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.03 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.04 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.05 

 

  Дослідження фізичних і хімічних 

факторів виробничого 

середовища. 

3.14.05 Методи дослідження 

фізичних факторів 

виробничого середовища. 

Визначення токсичних, 

хімічних сполук у повітрі 

робочої зони. 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.01 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.02 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.03 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.07 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.15 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.01 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.02 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.03 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.04 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.05 
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ГСВОУ ____________11 
                        (позначення стандарту)

 

     6.ПФ.С.32.ПР.О.32.06 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.07 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.18 

  Гігієнічна оцінка факторів 

виробничого середовища. 

3.14.06 Результати досліджень 

повітря робочої зони, оцінка 

їх відповідності до вимог 

чинних Держстандартів. 

Гігієнічна оцінка результатів 

досліджень фізичних факторів 

виробничого середовища. 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.01 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.02 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.03 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.04 

  7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.06 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.04 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.05 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.01 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.02 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.01 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.01 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.05 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.06 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.07 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.08 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.02 

  Дослідження  вмісту пестицидів. 3.14.07 Визначення залишкових 

кількостей пестицидів у 

харчових продуктах, об’єктах 

навколишнього середовища. 

 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.01 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.02 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.03 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.04 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.05 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.06 

  Гігієнічна оцінка вмісту 

пестицидів у харчових продуктах 

і об’єктах довкілля. 

3.14.08 Результати лабораторних 

досліджень вмісту пестицидів 

у харчових продуктах, 

об’єктах довкілля, оцінка їх 

відповідності до вимог 

чинних Держстандартів. 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.01 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.02 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.04 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.01 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.02 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.01 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.01 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.01 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.05 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.06 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.07 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.08 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.04 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.04 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

  Дослідження полімерних 

матеріалів 

3.14.09 Дослідження полімерних 

матеріалів та виробів з них. 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.03 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.04 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.05 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.15 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.16 

 

  Санітарно-гігієнічна експертиза 

полімерних матеріалів 
3.14.10 Результати санітарно-

гігієнічної експертизи 

полімерних матеріалів і 

виробів з них, оцінка їх 

відповідності до вимог 

чинних Держстандартів. 

 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.01 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.05 

 7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.06 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.01 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.02 

  Гігієнічна експертиза предметів 

дитячого вжитку 

3.14.11 Гігієнічна оцінка дитячих 

меблів, підручників, іграшок 

тощо, дитячого одягу та 

взуття.. 

7.ПФ.Д.55.ЗП.Р.55.01 

7.ПФ.Д.55.ЗП.Р.55.02 

7.ПФ.Д.55.ЗП.Р.55.03 

7.ПФ.Д.55.ЗП.Р.55.04 

 7.ПФ.Д.55.ЗП.Р.55.05 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.01 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.02 

 

  Санітарно – гігієнічна експертиза 

лікувально-профілактичних 

установ 

3.14.12 Санітарно-гігієнічна оцінка 

улаштування, обладнання та 

експлуатації лікувально-

профілактичних установ, 

зокрема лабораторій різного 

профілю. 

Гігієнічна оцінка умов  праці 

медичних працівників. 

 

7.ПФ.Д.56.ЗП.Р.56.01 

7.ПФ.Д.56.ЗП.Р.56.02 

7.ПФ.Д.56.ЗП.Р.56.03 

7.ПФ.Д.56.ЗП.Р.56.04 

 

  Дослідження рівнів 

радіоактивного забруднення 

3.14.13 Визначення рівня 

радіоактивного забруднення 

об’єктів навколишнього 

середовища, харчових 

продуктів, будівельних 

матеріалів тощо. 

 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.01 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.02 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.03 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.09 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.10 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.11 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.18 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

  Оцінка радіаційного стану 

об’єктів довкілля 

3.14.14 Результати радіометричних і 

дозиметричних досліджень 

об’єктів навколишнього 

середовища, продуктів 

харчування, продовольчої 

сировини, будівельних 

матеріалів тощо, оцінка їх 

відповідності до вимог 

чинних Держстандартів, 

нормам радіаційної безпеки 

України.  

 

7.ПФ.Д.57.ЗП.Р.57.01 

7.ПФ.Д.57.ЗП.Р.57.02 

  7.ПФ.Д.57.ЗП.Р.57.05 

7.ПФ.Д.20.ЗП.Р.20.01 

 

  Державна санітарна- 

епідеміологічна експертиза 

3.14.15 Оцінка відповідності об’єктів 

санітарно-епідеміологічної 

експертизи до вимог 

санітарного законодавства 

України. 

 

7.ПФ.Д.58.ЗП.Р.58.01 

7.ПФ.Д.58.ЗП.Р.58.03 

7.ПФ.Д.58.ЗП.Р.58.04 

3.15 Цивільний захист Природні та техногенні 

катастрофи.  

3.15.01 Природні та техногенні 

катастрофи. Заходи 

невідкладної медичної 

допомоги при них. Загальні 

принципи реанімації та 

інтенсивної терапії 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.01 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.02 

 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.03 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.04 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.05 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.06 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.07 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.08 

2.ПФ.Д.02.ПР.О.02.09 

 

3.16 Педагогічна практика Типові та робочі навчальні 

програми. 

3.16.01 Структура типової та робочої 

навчальної програми. 

Комп’ютерні технології. 

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 

  Лекції.  

Практичні заняття. Нестандартні 

типи занять. Навчально-

методичне забезпечення занять.  

3.16.02 Типи занять. 

Навчально-методична карта. 

Дидактичне забезпечення 

занять. 

Комп’ютерні технології. 

4. ПФ.С.02.ЗП.О.02.01 

4. ПФ.С.02.ЗП.О.02.02 

4. ПФ.С.02.ЗП.О.02.03 

4. ПФ.С.02.ЗП.О.02.04 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

  Наукова робота. 

Статистичні методики. 

Комп’ютерні технології. 

Медичні інформаційні системи. 

3.16.03 Наукова робота. 

Статистичні методики. 

Комп’ютерні технології. 

Медичні інформаційні 

системи. 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.01 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.02 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.03 

5.ПФ.Е.01.ЗР.О.01.04 

3.17 Переддипломна практика  з  

виконанням 

патогістологічних, 

біохімічних, імунологічних, 

алергологічних, 

цитогенетичних, 

цитологічних, санітарно-

гігієнічних досліджень 

 

Організація роботи в 

лабораторіях різного профілю 

  

3.17.01 Нормативно-технічна 

документація. 

Штатний розпис.  

План роботи персоналу 

лабораторії. 

Обладнання. 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.01 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.02 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.03 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.04 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.05 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.06 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.07 

1.СВ.С.01.ПР.О.01.08 

  Техніка безпеки та санітарно-

протиепідемічний режим в 

лабораторіях різного профілю. 

Дезінфекція. Стерилізація. 

3.17.02 Правила техніки безпеки.  

Протипожежна безпека. 

Санітарно-протиепідемічний 

режим. 

Дезінфекція. 

Стерилізація. 

Правила профілактики 

професійного зараження 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.02 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.03 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.04 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.05 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.06 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.07 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.08 

1.СВ.С.02.ПР.О.02.09 

3.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

3.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

3.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

3.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

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.ПФ.С.02.ПР.О.02.05 

3.ПФ.С.04.ПП.О.04.01 

3.ПФ.С.04.ПП.О.04.02 

3.ПФ.С.04.ПП.О.04.03 

3.ПФ.С.04.ПП.О.04.04 

 

  Забір і підготовка матеріалу для 

досліджень 

3.17.03 Забір і підготовка матеріалу 

для досліджень 

3.ПФ.С.02.ПР.О.02.04 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

 Клінічна патогістологія Гістологічне дослідження 3.17.04 Патоморфологічне 

дслідження. 

Відбір матеріалу на 

гістологічне дослідження. 

Методи гістологічного 

дослідження. 

Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.02 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.03 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.04 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.05 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.06 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.07 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.08 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.09 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.10 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.11 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.12 

6.ПФ.С.01.ПР.О.01.13 

 

  Гістологічна діагностика змін 

епітелію, тканин і органів при 

найрізноманітнішій патології. 

3.17.05 Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень.  

Інтерпретація. Висновок 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.01 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.02 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.03 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.04 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.05 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.06 

7.ПФ.Д.01.ЗП.Р.01.07 

  Гістологічна діагностика пухлин 

легенів.  

3.17.06 Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок.  

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.01 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.02 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.03 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.04 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.05 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.06 

7.ПФ.Д.02.ЗП.Р.02.07 

  Гістологічна діагностика пухлин 

травного каналу. 

3.17.07 Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.01 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.02 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.03 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.04 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.05 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.06 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.07 

7.ПФ.Д.03.ЗП.Р.03.08 
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ГСВОУ ____________11 
                       (позначення стандарту) 

  Гістологічна діагностика пухлин 

сечової системи. 

3.17.08 Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.01 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.02 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.03 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.04 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.05 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.06 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.07 

7.ПФ.Д.04.ЗП.Р.04.08 
  Гістологічна діагностика пухлин 

чоловічої статевої системи. 

 

3.17.09 

 

Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.01 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.02 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.03 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.04 

7.ПФ.Д.05.ЗП.Р.05.05 
  Гістологічна діагностика пухлин 

жіночої статевої системи. 

3.17.10 Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.01 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.02 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.03 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.04 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.05 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.06 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.07 

7.ПФ.Д.06.ЗП.Р.06.08 
  Гістологічна діагностика пухлин 

грудної залози. 

3.17.11 Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.01 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.02 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.03 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.04 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.05 

7.ПФ.Д.07.ЗП.Р.07.06 
  Гістологічна діагностика пухлин 

щелепно-лицевої ділянки та шиї. 

3.17.12 Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.01 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.02 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.03 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.04 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.05 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.06 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.07 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.08 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.09 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.10 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.11 
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ГСВОУ ____________11 
                       (позначення стандарту)

 

     7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.12 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.13 

7.ПФ.Д.08.ЗП.Р.08.14 

 
  Гістологічна діагностика пухлин 

центральної нервової системи. 

3.17.13 Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.01 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.02 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.03 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.04 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.05 

7.ПФ.Д.09.ЗП.Р.09.06 

 
  Гістологічна діагностика пухлин 

м’яких тканин. 

3.17.14 Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.01 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.02 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.03 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.04 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.05 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.06 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.07 

7.ПФ.Д.10.ЗП.Р.10.08 
  Гістологічна діагностика пухлин 

кісткової та хрящової тканин. 

3.17.15 Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.01 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.02 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.03 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.04 

7.ПФ.Д.11.ЗП.Р.11.05 

 
  Гістологічна діагностика пухлин 

шкіри. 

3.17.16 Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.01 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.02 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.03 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.04 

7.ПФ.Д.12.ЗП.Р.12.05 

 
  Гістологічна діагностика пухлин 

біоптатів з червоного кісткового 

мозку і лімфатичних вузлів. 

3.17.17 Мікроскопія гістологічних 

препаратів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.01 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.02 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.03 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.04 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.05 

7.ПФ.Д.13.ЗП.Р.13.06 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

  Біохімічні дослідження при 

ішемічній хворобі серця та 

судинній патології. 

 

3.17.18 Визначення вмісту 

холестерину. 

Скринінгове та кількісне 

визначення тропоніну. 

Визначення активності  

індикаторних ферментів                   

Визначення вмісту: 

- аполіпротеїну А1, 

- гомоцистеїну, 

- тригліцеридів, 

- йонів Nа
+
, К

+
,
 

- Nа – уретичного пептиду.
 

 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.01 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.02 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.03 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.04 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.05 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.06 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.07 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.08 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.09 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.10 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.11 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.12 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.13 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.14 

6.ПФ.С.02.ПР.О.02.15 

  Лабораторна діагностика 

ішемічної хвороби серця та 

судинної патології. 

3.17.19 Результати біохімічного 

дослідження при ішемічній 

хворобі серця та судинній 

патології. 

Інтерпретація . 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.01 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.02 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.03 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.04 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.05 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.06 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.07 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.08 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.09 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.10 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.11 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.12 

7.ПФ.Д.14.ЗП.Р.14.13 

  Біохімічні маркери  при 

захворюваннях  печінки. 

3.17.20 Визначення активності  

індикаторних ферментів. 

Визначення вмісту білірубіну, 

гаптоглобіну, аполіпротеїну 

А1 та білкових фракцій. 

 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.01 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.02 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.03 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.04 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.05 

6.ПФ.С.03.ПР.О.03.06 

  Лабораторна діагностика 

захворювань  печінки. 

3.17.21 Результати біохімічного 

дослідження при 

захворюваннях печінки. 

Інтерпретація . 

Диференціальна діагностика. 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.01 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.02 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.03 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.10 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.11 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

  Біохімічні маркери патології  

підшлункової залози.  

3.17.22 Визначення в сироватці крові 

вмісту:  

- інсуліну, 

- антитіл до інсуліну, 

- С-пептиду, 

- глюкагону,  

-  ппарату бумі, 

- глікозильованого 

гемоглобіну. 

Визначення в сечі вмісту:  

-  ппарату буміну, 

- кетонових тіл. 

Визначення активності  

індикаторних ферментів.  

Визначення в сироватці крові 

вмісту: 

- аутоімунних антитіл до 

острівцевого  ппарату 

підшлункової залози; 

- аутоімунних антитіл до 

антигену інсулінових клітин; 

- СА 19-9. 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.01 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.02 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.03 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.04 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.05 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.06 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.07 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.08 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.09 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.10 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.11 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.12 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.13 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.14 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.15 

6.ПФ.С.04.ПР.О.04.16 

 

  Лабораторна діагностика  

патології  підшлункової залози та  

цукрового діабету  за типом. 

3.17.23 Результати біохімічного 

дослідження при патології  

підшлункової залози та  

цукровому діабеті.  

Інтерпретація . 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.04 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.05 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.06 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.07 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.08 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.09 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.10 

7.ПФ.Д.15.ЗП.Р.15.11 

  Біохімічні дослідження при 

порушенні функції гіпофізу. 

 

3.17.24 Визначення гормонів 

передньої та задньої долі 

гіпофізу. 

Визначення 

інсуліноподібного фактору 

росту (соматомедину  С,  ІФР-

1). 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.01 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.02 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.03 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.04 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.05 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.06 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.07 

6.ПФ.С.05.ПР.О.05.08 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

  Лабораторна діагностика  

порушення функції гіпофізу. 

3.17.25 Результати біохімічного 

дослідження при порушенні 

функції гіпофізу. 

Інтерпретація . 

Диференціальна діагностика. 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.01 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.02 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.03 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.05 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.07 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.08 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.09 

 

  Біохімічні дослідження при 

захворюваннях  щитоподібної 

залози. 

3.17.26 Визначення тиреотропного 

гормону. 

Визначення гормонів 

щитоподібної залози. 

Визначення тиреоглобуліну та 

тироксинів’язуючого 

глобуліну. 

Визначення антитіл до 

тиреопероксидази, 

тиреоглобуліну, рецепторів 

тиреотропного гормону. 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.01 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.02 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.03 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.04 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.05 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.06 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.07 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.08 

6.ПФ.С.06.ПР.О.06.09 

 

  Лабораторна діагностика 

захворювань  щитоподібної 

залози. 

3.17.27 Результати біохімічного 

дослідження при 

захворюваннях  щитоподібної 

залози. 

Інтерпретація . 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.05 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.07 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.08 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.16 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.17 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.18 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.19 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.20 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.21 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.22 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.23 

 

  Біохімічні дослідження при 

порушенні функції   наднирників. 

3.17.28 Визначення 

адренокортикотропного 

гормону. 

Визначення гормонів 

мозкової та кіркової речовини 

надниркових залоз та  їх 

метаболітів.   

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.01 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.02 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.03 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.04 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.05 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.06 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.07 

6.ПФ.С.07.ПР.О.07.08 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

  Лабораторна діагностика  

порушення функції наднирників. 

3.17.29 Результати біохімічного 

дослідження при порушенні 

функції наднирників. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.04 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.07 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.08 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.10 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.11 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.12 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.13 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.14 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.15 

  Біохімічні дослідження при 

патології жіночої статевої 

системи. 

3.17.30 Визначення 

фолікулостимулюючого та 

лютеїнізуючого гормонів. 

Визначення гормонів 

яєчників.                                                                         

Визначення пролактину та 

тестостерону. 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.01 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.02 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.03 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.04 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.05 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.06 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.07 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.08 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.09 

6.ПФ.С.08.ПР.О.08.10 

  Лабораторна діагностика  

патології жіночої статевої 

системи. 

3.17.31 Результати біохімічного 

дослідження при патології 

жіночої статевої системи.  

Інтерпретація . 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.06 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.07 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.08 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.09 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.24 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.25 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.26 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.27 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.28 

7.ПФ.Д.16.ЗП.Р.16.29 

  Біохімічні дослідження при 

пренатальній патології. 

3.17.32 Визначення вільного 

хоріонічного гонадотропіну,  

РАРР – А, α-фетопротеїну, 

естріолу, хоріонічного 

гонадотропіну та 

плацентарного лактогену.  

 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.01 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.02 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.03 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.04 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.05 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.06 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.07 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.08 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.09 

6.ПФ.С.09.ПР.О.09.10 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

   Лабораторна діагностика  

пренатальної патології. 

3.17.33 Результати біохімічного 

дослідження пренатальної 

патології. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.01 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.02 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.03 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.04 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.05 

7.ПФ.Д.17.ЗП.Р.17.06 

 

  Біохімічні дослідження 

порушення  кислотно-лужної 

рівноваги та електролітного 

гомеостазу. 

3.17.34 Визначення рН, рСО2, рО2, 

НСО3, ТСО2, SВС, ВЕ, % SО2, 

Визначення в сироватці крові 

вмісту мікро- та 

макроелементів. 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.01 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.02 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.03 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.04 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.05 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.06 

6.ПФ.С.10.ПР.О.10.07 

 

  Лабораторна діагностика  

порушень кислотно-лужної 

рівноваги та електролітного 

гомеостазу. 

3.17.35 Результати біохімічного 

дослідження при порушеннях  

кислотно-лужної рівноваги та 

електролітного гомеостазу. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.01 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.02 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.03 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.04 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.05 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.15 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.16 

 

  Коагулограма. 3.17.36 Визначення активованого 

часткового тромбінового часу 

(АЧТЧ), антитромбіну ІІІ, 

фібриногену В, 

фібринолітичної активності 

плазми крові та активності 

плазміногену. 

Тромботест та етаноловий 

тест. 

Визначення міжнародного 

нормалізованого показника 

(INR). 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.01 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.02 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.03 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.04 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.05 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.06 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.07 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.08 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.09 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.10 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.11 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.12 

6.ПФ.С.11.ПР.О.11.13 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

  Лабораторна діагностика  

коагулопатій. 

3.17.37 Результати коагулограми. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.06 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.07 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.08 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.09 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.10 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.11 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.12 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.13 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.14 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.15 

7.ПФ.Д.18.ЗП.Р.18.16 

 

  Біохімічні дослідження при  

онкопатології. 

3.17.38 Пухлинні маркери. 

Визначення активності  

індикаторних ферментів. 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.01 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.02 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.03 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.04 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.05 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.06 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.07 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.08 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.09 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.10 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.11 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.12 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.13 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.14 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.15 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.16 

6.ПФ.С.12.ПР.О.12.17 

 

  Лабораторна діагностика  

онкозахворювань. 

3.17.39 Результати біохімічного 

дослідження при 

онкопатології. 

Інтерпретація. 

Диференціальна діагностика. 

 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.01 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.02 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.03 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.04 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.05 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.06 

7.ПФ.Д.19.ЗП.Р.19.07 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

  Лабораторна діагностика 

імунодефіцитних станів. 

3.17.40 Дослідження клітинних і 

гуморальних факторів 

природної резистентності. 

Результати 

досліджень.Інтерпретація. 

Діагностика імунодефіцит 

них станів 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.01 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.02 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.03 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.04 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.05 

6.ПФ.С.13.ПР.О.13.06 

7.ПФ.Д.20.ЗП.Р.20.01 

7.ПФ.Д.20.ЗП.Р.20.03 

 

  Оцінка імунного статусу 

організму відповідно до 

патології. 

3.17.41 Визначення показників 

імунного статусу організму. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. 

Оцінка імунного статусу. 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.01 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.02 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.03 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.04 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.05 

6.ПФ.С.14.ПР.О.14.06 

7.ПФ.Д.21.ЗП.Р.21.01 

7.ПФ.Д.21.ЗП.Р.21.02 

  Імунодіагностика бактерійних, 

вірусних, грибкових, 

протозойних інфекцій, 

гельмінтозів та інших. 

3.17.42 Визначення рівня 

сироваткових імуноглобулінів 

основних класів. 

Визначення рівня антитіл до 

збудників бактерійних, 

вірусних, грибкових, 

протозойних інфекцій, 

гельмінтозів та інших 

захворювань. 

 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.01 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.02 

6.ПФ.С.15.ПР.О.15.03 

7.ПФ.Д.22.ЗП.Р.22.01 

7.ПФ.Д.22.ЗП.Р.22.02 

  Імунодіагностика алергічних 

захворювань. 

3.17.43 Визначення імунологічних 

показників при алергічних 

захворюваннях. 

Визначення причинних 

алергенів. 

Результати імунологічних та 

алергологічних досліджень. 

Інтерпретація. 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.01 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.02 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.03 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.04 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.05 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.06 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.07 

6.ПФ.С.16.ПР.О.16.08 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.01 

7.ПФ.Д.23.ЗП.Р.23.02 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

  Імунодіагностика 

трансплантаційного імунітету. 

3.17.44 Дослідження імунологічних 

показників при трансплантації 

органів і тканин. 

Дослідження вихідного 

імунного статусу реципієнта. 

Результати імунологічних 

показників. Інтерпретація. 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.01 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.02 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.03 

6.ПФ.С.17.ПР.О.17.04 

7.ПФ.Д.24.ЗП.Р.24.01 

7.ПФ.Д.24.ЗП.Р.24.02 

 

  Діагностика діагностика стану 

імунітету бактерійних, вірусних, 

грибкових, протозойних 

інфекцій, гельмінтозів та інших 

захворюваннях. 

3.17.45 Дослідження імунологічних 

показників специфічного 

імунітету. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація.Критерії 

клінічної діагностики 

сепсису. 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.01 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.02 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.03 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.04 

6.ПФ.С.18.ПР.О.18.05 

7.ПФ.Д.25.ЗП.Р.25.01 

7.ПФ.Д.25.ЗП.Р.25.02 

 

  Імунодіагностика онкологічних 

захворювань. 

3.17.46 Імунологічні дослідження при 

онкологічних захворюваннях. 

Результати імунологічних 

досліджень. Інтерпретація. 

Імунодіагностика 

онкологічних захворювань. 

 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.01 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.02 

6.ПФ.С.19.ПР.О.19.03 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.01 

7.ПФ.Д.26.ЗП.Р.26.02 

 

  Імунодіагностика порушень 

репродукції. 

3.17.47 Імунологічні дослідження 

порушень репродукції. 

Результати імунологічних 

досліджень. Інтерпретація. 

6.ПФ.С.20.ПР.О.20.01 

6.ПФ.С.20.ПР.О.20.02 

6.ПФ.С.20.ПР.О.20.03 

7.ПФ.Д.27.ЗП.Р.27.01 

7.ПФ.Д.27.ЗП.Р.27.02 

7.ПФ.Д.27.ЗП.Р.27.03 

 

  Імунодіагностика аутоімунних 

захворювань  

3.17.48 Дослідження рівня антитіл до 

тканин і органів власного 

організму при аутоімунних 

системних захворюваннях 

тощо.Діагностика 

аутоімунних захворювань. 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.01 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.02 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.03 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.04 

6.ПФ.С.21.ПР.О.21.05 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.01 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.02 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.03 

7.ПФ.Д.28.ЗП.Р.28.04 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

  Цитогенетичні дослідження 3.17.49 Цитогенетичні методи 

діагностики хромосомних 

патологій. 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.01 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.02 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.03 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.04 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.05 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.06 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.07 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.08 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.09 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.10 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.11 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.12 

6.ПФ.С.22.ПР.О.22.17 

  Цитогенетична діагностика 

хромосомних хвороб з 

порушенням структури та 

кількості хромосом 

3.17.50 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія хромосом. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.01 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.02 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.03 

7.ПФ.Д.30.ЗП.Р.30.05 

 

  Пренатальні методи дослідження 3.17.51 Прямі та непрямі методи 

пренатальної діагностики. 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.01 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.02 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.03 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.04 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.05 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.06 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.07 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.08 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.09 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.10 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.11 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.12 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.13 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.14 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.15 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.16 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.17 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.18 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.19 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.20 

 

102 
 

 

 



 

ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

     6.ПФ.С.23.ПР.О.23.21 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.22 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.23 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.24 

6.ПФ.С.23.ПР.О.23.27 

  Цитогенетична пренальтальна 

діагностика плоду 

3.17.52 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія хромосом. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.01 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.02 

7.ПФ.Д.31.ЗП.Р.31.03 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.01 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.09 

7.ПФ.Д.34.ЗП.Р.34.10 

  Цитогенетичні дослідження  3.17.53 Мікроскопія препаратів. 

Цитогенетичні дослідження Х 

та Y-хроматину. 

 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.01 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.02 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.03 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.04 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.05 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.06 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.07 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.08 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.09 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.10 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.12 

6.ПФ.С.24.ПР.О.24.13 

  Цитогенетична діагностика 

спадкових захворювань з 

порушенням статевих хромосом 

3.17.54 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія хромосом. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.01 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.02 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.03 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.04 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.05 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.06 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.09 

7.ПФ.Д.32.ЗП.Р.32.11 

  Клініко-генеалогічне 

дослідження 

3.17.55 Методи медико-генетичного 

консультування. 

Дослідження родоводів на 

виявлення  моногенних 

спадкових патологій 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.01 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.02 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.03 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.04 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.05 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.06 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.07 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

     6.ПФ.С.25.ПР.О.25.08 

6.ПФ.С.25.ПР.О.25.09 

 

  Діагностика моногенних 

спадкових патологій 

3.17.56 Діагностика моногенних 

спадкових патологій та їх 

інтерпретація.  

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.01 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.02 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.03 

7.ПФ.Д.33.ЗП.Р.33.04 

 

  Скринінг-дослідження (скринінг 

програма) у новонароджених. 

3.17.57 Програми скринінг методів 

діагностики у 

новонароджених. 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.01 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.04 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.05 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.06 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.07 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.09 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.10 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.11 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.12 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.13 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.14 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.17 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.18 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.19 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.20 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.21 

6.ПФ.С.26.ПР.О.26.22 

 

  Діагностика спадкових патологій 

у новонароджених 

3.17.58 Діагностика спадкових 

патологій у новонароджених 

та їх інтерпретація.  

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.01 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.02 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.03 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.04 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.05 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.06 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.07 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.09 

7.ПФ.Д.35.ЗП.Р.35.12 
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ГСВОУ ____________11 
                       (позначення стандарту) 

  Молекулярні дослідження 3.17.59 Дослідження 

мітохондріальної та 

хромосомної ДНК  

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.04 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.05 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.06 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.07 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.08 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.09 

6.ПФ.С.27.ПР.О.27.10 

 

  Діагностика генних і 

мітохондріальних захворювань 

3.17.60 Діагностика генних і 

мітохондріальних 

захворювань. 

Диференціальна діагностика. 

Інтерпретація. 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.01 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.02 

7.ПФ.Д.36.ЗП.Р.36.03 

 

  Біохімічні методи дослідження 

генних і мітохондріальних 

патологій 

3.17.61 Дослідження біологічних 

рідин, тканин, клітин тощо 

для виявлення генних і 

мітохондріальних патологій  

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.01 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.02 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.03 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.04 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.05 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.06 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.07 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.08 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.09 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.10 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.11 

6.ПФ.С.28.ПР.О.28.12 

  Діагностика генних і 

мітохондріальних патологій 
3.17.62 Діагностика генних і 

мітохондріальних патологій . 

Диференціальна діагностика 

та інтерпретація. 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.01 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.02 

7.ПФ.Д.37.ЗП.Р.37.03 

 

  Методи цитологічного 

дослідження 

3.17.63 Методи цитологічного 

дослідження. 

Мікроскопія препаратів. 

Морфологічна характеристика 

пухлинних клітин. 

Диференціальна діагностика.  

Висновок. 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.01 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.02 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.03 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.04 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.05 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.06 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.07 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.14 

6.ПФ.С.29.ПР.О.29.15 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 

  Цитологічна діагностика змін 

епітелію при різних патологічних 

процесах. 

3.17.64 Мікроскопія препаратів. 

Морфологічна характеристика 

змін епітелію при 

найрізноманітнішій патології. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.01 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.02 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.03 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.04 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.05 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.06 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.07 

7.ПФ.Д.38.ЗП.Р.38.08 

  Цитологічна діагностика пухлин 

легенів. 

3.17.65 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія клітин при 

пухлинах легенів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.01 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.02 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.03 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.04 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.05 

7.ПФ.Д.39.ЗП.Р.39.06 

 

  

 

 

Цитологічна діагностика пухлин 

сечової системи. 

3.17.66 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія клітин при 

пухлинах сечової системи. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.02 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.03 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.04 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.05 

7.ПФ.Д.40.ЗП.Р.40.06 

 

  Цитологічна діагностика пухлин 

травного каналу. 

3.17.67 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія клітин при 

пухлинах травного каналу. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.02 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.03 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.04 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.05 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.06 

7.ПФ.Д.41.ЗП.Р.41.07 

 

  Цитологічна діагностика пухлин 

жіночих статевих органів, 

грудної залози. 

3.17.68 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія клітин при 

пухлинах жіночих статевих 

органів, грудної залози. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.02 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.03 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.04 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.05 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.06 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.07 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.08 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.09 

7.ПФ.Д.42.ЗП.Р.42.10 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту)

 

  Цитологічна діагностика пухлин 

чоловічих статевих органів. 

3.17.69 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія клітин при 

пухлинах чоловічих статевих 

органів. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.02 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.03 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.04 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.05 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.06 

7.ПФ.Д.43.ЗП.Р.43.07 

 

  Цитологічна діагностика пухлин 

центральної нервової системи. 

3.17.70 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія клітин при 

пухлинах центральної 

нервової системи. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.02 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.03 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.04 

7.ПФ.Д.44.ЗП.Р.44.05 

 

  Цитологічна діагностика пухлин 

щелепно-лицевої ділянки та шиї. 

3.17.71 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія клітин при 

пухлинах щелепно-лицевої 

ділянки та шиї. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.02 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.03 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.04 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.05 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.06 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.07 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.08 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.09 

7.ПФ.Д.45.ЗП.Р.45.10 

 

  Цитологічна діагностика пухлин 

м'яких  тканин. 

3.17.72 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія клітин при 

пухлинах м'яких  тканин. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.02 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.03 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.04 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.05 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.06 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.07 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.08 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.09 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.10 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.11 

7.ПФ.Д.46.ЗП.Р.46.12 
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ГСВОУ ____________11 
                        (позначення стандарту) 

 

  Цитологічна діагностика пухлин 

кісткової та хрящової тканин. 

3.17.73 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія клітин при 

пухлинах кісткової та 

хрящової тканин. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.02 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.03 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.04 

7.ПФ.Д.47.ЗП.Р.47.05 

 

  Цитологічна діагностика пухлин 

шкіри. 

3.17.74 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія клітин при 

пухлинах шкіри. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.02 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.03 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.04 

7.ПФ.Д.48.ЗП.Р.48.05 

 

  Цитологічна діагностика пухлин 

лімфатичних вузлів (первинні та 

метастатичні). 

3.17.75 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія клітин при 

пухлинах лімфатичних вузлів 

(первинні та метастатичні). . 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.02 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.03 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.04 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.05 

7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.06 

 7.ПФ.Д.49.ЗП.Р.49.07 

 

  Цитологічна діагностика пухлин 

серозних оболонок (мезотеліома, 

метастатичні ураження 

очеревини та плеври раком). 

3.17.76 Мікроскопія препаратів. 

Морфологія клітин при 

пухлинах серозних оболонок. 

Диференціальна діагностика. 

Результати досліджень. 

Інтерпретація. Висновок. 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.02 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.03 

7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.04 

 7.ПФ.Д.50.ЗП.Р.50.05 

 

  Санітарно-гігієнічні дослідження 

об’єктів навколишнього 

середовища 

3.17.77 Методи визначення хімічних 

сполук, токсичних елементів 

в об’єктах навколишнього 

середовища. 

Гігієнічна оцінка 

відповідності результатів 

дослідження до вимог чинних 

Держстандартів. 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.01 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.02 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.03 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.04 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.06 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.07 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.01 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.02 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.03 
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ГСВОУ ____________11 
                         (позначення стандарту) 

     7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.04 

7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.05 

  7.ПФ.Д.51.ЗП.Р.51.06 

  Санітарно-гігієнічні дослідження 

харчових продуктів 

3.17.78 Санітарно-гігієнічні 

дослідження харчових 

продуктів  на вміст токсичних 

елементів, харчових добавок і 

домішок.  

Гігієнічна оцінка 

відповідності результатів 

дослідження до вимог чинних 

Держстандартів. 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.01 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.02 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.03 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.04 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.08 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.14 

6.ПФ.С.31.ПР.О.31.15 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.01 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.03 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.04 

7.ПФ.Д.52.ЗП.Р.52.05 

  Санітарно-гігієнічні дослідження 

в гігієні праці 

3.17.79 Дослідження хімічних і 

фізичних факторів 

виробничого середовища. 

Гігієнічна оцінка 

відповідності результатів 

дослідження до вимог чинних 

Держстандартів. 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.01 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.02 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.03 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.07 

6.ПФ.С.30.ПР.О.30.15 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.01 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.02 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.03 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.04 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.05 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.06 

6.ПФ.С.32.ПР.О.32.07 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.01 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.02 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.03 

7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.04 

  7.ПФ.Д.53.ЗП.Р.53.06 

  Санітарно-гігієнічні дослідження 

полімерних матеріалів, 

пестицидів 

3.17.80 Дослідження полімерних 

матеріалів, пестицидів. 

Гігієнічна оцінка 

відповідності результатів 

дослідження до вимог чинних 

Держстандартів. 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.01 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.02 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.03 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.04 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.05 
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

     6.ПФ.С.33.ПР.О.33.06 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.15 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.16 

6.ПФ.С.33.ПР.О.33.20 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.01 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.02 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.04 

7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.05 

 7.ПФ.Д.54.ЗП.Р.54.06 

  Дослідження рівня 

радіоактивного забруднення 

3.17.81 Дослідження рівня 

радіоактивного забруднення 

харчових продуктів, об’єктів 

довкілля, будівельних 

матеріалів. Оцінка 

радіаційного стану об’єктів 

довкілля. 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.01 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.02 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.03 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.04 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.09 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.10 

6.ПФ.С.34.ПР.О.34.11 

7.ПФ.Д.57.ЗП.Р.57.01 

  7.ПФ.Д.57.ЗП.Р.57.05 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГСВОУ ____________11 
                        (позначення стандарту)

 

 

Додаток Г 

 

Розділ змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки у національних 

кредитах та кредитах ECTS та сформовані компетенції 
 

Цикл Навчальні цикли та передбачувані 

результати їх засвоєння 

Перелік дисциплін Загальні кількість 

годин/нац.кредитів 

Кредитів 

ECTS 

Шифри сформованих 

компетенцій 

 

1 2 3 4 5 6 

ГСЕ І. Цикл гуманітарної та соціально-

економічної підготовки  

 

    

 У результаті вивчення циклу студент повинен:   

знати основні етапи розвитку педагогіки, 

методи науково-педагогічних досліджень в 

процесі виховання та навчання, категорії 

дидактики, психологічні та етичні аспекти 

спілкування, їх різновиди, спілкування в 

колективі, шляхи вирішення конфлікту, 

медичне законодавство, основи 

конституційного, адміністративного, 

фінансового, господарського, кримінального, 

трудового права та права соціального захисту; 

 

вміти використовувати набуті знання з 

педагогіки, психології, права у професійній 

діяльності. 

 

Педагогіка та методика викладання у 

вищій школі 

81 2,25 КСО.01;КСО.02;КСО.03; 

КСО.06;КСО.07;КСО.08; 

КСО.10;КІ.01;КІ.02;КІ.03; 

КІ.04;КІ.05;КЗН.01;КЗН.02; 

КЗП.30 

 

Основи психології 81 2,25 КСО.01;КСО.02;КСО.03 

КСО.06;КСО.08; КСО.10; 

КЗН.01;КЗН.02;КІ.01;КІ.02 

Правознавство і медичне 

законодавство 

81 2,25 КСО.01;КСО.02;КСО.03 

КСО.06;КСО.08;КЗН.02; 

КІ.01;КІ.02;КІ.03 

  Разом за циклом 243 6,75  

ПН ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки  

 

    

 У результаті вивчення циклу студент повинен:  

знати типи управління та роль менеджера в 

лабораторій службі різних форм власності, 

моделі лідера, специфіку та механізм дії 

економічних законів в сфері охорони  

Менеджмент в лабораторній 

медицині 

54 1,5 КСО.01;КСО.02;КСО.03; 

КСО.04;КСО.05;КСО.06; 

КСО.07;КСО.08;КЗН.03; 

КЗН.04;КЗН.05 
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1 2 3 4 5 6 

 здоров’я, особливості медичних послуг, 

вплив біоетики на ефективність діяльності 

органів і установ системи охорони здоров’я; 

 

вміти використовувати набуті знання у 

професійній діяльності. 

Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг 

54 1,5 КСО.01;КСО.02;КСО.03; 

КСО.04;КСО.05;КСО.06; 

КСО.07;КСО.08;КЗН.06;КЗН.08 

Медична статистика 54 1,5 КСО.01; КСО.07;КЗН.08; 

КЗН.09;КЗН.10 

 

Основи біоетики та біобезпеки 54 1,5 КСО.01;КСО.02;КСО.03; 

КСО.04;КСО.06;КСО.07; 

КСО.08;КСО.09;КСО.10; 

КСО.11;КЗН.11 

  
Разом за циклом 216 6  

ПП 

 

ІІІ. Цикл професійної та практичної 

підготовки  

    

 

У результаті вивчення циклу студент 

повинен: 

знати дотримуватись вимог 

протиепідемічного режиму та правил 

техніки безпеки в лабораторіях різного 

профілю, підготовку пацієнтів до різних 

видів досліджень, патоморфологічні та 

патофізіологічні зміни органів і систем, 

систему профілактичних заходів при 

хворобах цивілізації, порушення обмінів при 

різних патологічних станах, екстремальні 

стани, аномалії внутрішньоутробного 

розвитку з врахуванням спадкової патології, 

сучасні проблеми перинатології, сучасні 

методи діагностики різних захворювань із 

застосуванням найновіших технологій, які 

проводиться в гістологічній, цитологічній, 

санітарно-гігієнічній, молекулярно-

генетичній, імунологічній лабораторіях і  

лабораторії медико-генетичного 

консультування, правила та особливості 

пошуку і відбору науково-медичної 

літератури, патентної документації тощо 

Охорона праці в галузі 

 

  

 

 54 

 

 

 

1,5 

КІ.01;КІ.02;КЗП.01;КЗП.02; 

КСП.03;КЗП.04;КЗП.05; 

КЗП.06;КЗП.09;КЗП.19; 

КЗП.20;КЗП.22;КЗП.27; 

КЗП.28;КЗП.29;КЗН.07; 

КЗН.09;КЗН.10;КСП.68; 

КСП.74;КСП.75;КСП.76 

Клінічна фармакологія 

 

108 

 

3 

КЗП.13;КЗП.14;КЗП.15; 

КЗП.16;КЗП.17 

 

 

Моніторинг лікувальних препаратів 54 1,5 КЗП.18;КСП.75 

Хвороби цивілізації 
81 2,25 КЗП.19;КЗП.20;КЗП.21; 

КЗП.22;КЗП.23;КЗП.24 

Клінічна оцінка лабораторних 

досліджень 

81 2,25 
КЗП.25;КЗП.26; КСП.72;КСП.73 

Доказова медицина. Алгоритми і 

стандарти лабораторних досліджень 

108 3 
КЗП.27; КСП.73 

Судова медицини 81 2,25 КЗП.28;КЗП.29; КСП.73 

Методологія науково-дослідної 

роботи 

 

81 

 

2,25 КЗП.30;КЗП.31 

 

112 
 

 



 

ГСВОУ ____________11 
                         (позначення стандарту)

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з наступним аналізом; 

 

вміти виконувати всі види досліджень в 

лабораторіях різного профілю з 

інтерпретацією результатів досліджень при 

найрізноманітнішій патології в комплексі 

аналізів в кожному конкретному випадку 

відповідно до норм, здійснювати 

консультативний взаємозв’язок з лікарнями 

відділень стаціонару, поліклініки, СЕС, 

враховуючи особливості перебігу 

патологічного процесу віку, статі пацієнта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клінічна патогістологія 

 

189 

 

5,25 

КСП.01;КСП.02;КСП.03;КСП.04; 

КСП.05;СКП.06;КСП.07;КСП.08; 

КСП.09;КСП.10;КСП.11;КСП.124 

КСП.13;КСП.14;КСП.15; КСП.72; 

КСП.73;КСП.77 

Біохімія патологічних процесів 

 

135 

 

3,75 

КСП.16;КСП.17;КСП.18;КСП.19; 

КСП.20;КСП.21;КСП.22;КСП.23; 

КСП.24;КСП.25;КСП.26; КСП.72; 

КСП.73;КСП.77 

Клінічна імунологія та алергологія 

 

135 

 

3,75 

КСП.27;КСП.28;КСП.29;КСП.30; 

КСП.31;КСП.32;КСП.33;КСП.34; 

КСП.35;КСП.36;КСП.37; КСП.72; 

КСП.73;КСП.77 

Клінічна генетика 

 

135 

 

3,75 

КСП.38;КСП.39;КСП.40;КСП.41; 

КСП.42;КСП.43;КСП.44; КСП.45; 

КСП.72;КСП.73;КСП.77 

Цитологічна діагностика 

 

189 

 

5,25 

КСП.46;КСП.47;КСП.48;КСП.49; 

КСП.50;КСП.51;КСП.52;КСП.53; 

КСП.54;КСП.55;КСП.56;КСП.57; 

КСП.58;КСП.59;КСП.60;КСП.61; 

КСП.72; КСП.73;КСП.77 

Санітарно-гігієнічна експертиза 

 

108 

 

3 

КСП.62;КСП.63;КСП.64;КСП.65; 

КСП.66;КСП.67;КСП.68;КСП.69; 

КСП.70;КСП.71;КСП.72;КСП.73; 

КСП.77 

Цивільний захист 
54 1,5 

КСП.75; КСП.74;КСП.77 

Курси за вибором 
108 3 

 

 Практичне навчання:  
  

 

 

У результаті проходження педагогічної 

практики студент повинен: 

знати методи науково-педагогічних 

досліджень, категорії дидактики, види, 

форми та засоби навчання і виховання, 

психологічні основи спілкування, їх 

різновиди, спілкування в колективі; 

Педагогічна практика 108  КСО.01;КСО.02;КСО.03; 

КСО.06;КСО.07;КСО.08; 

КСО.10;КІ.01;КІ.02;КІ.03; 

КІ.04;КІ.05;КЗН.01;КЗН.02; 

КЗП.30;КЗП.31 

 

 

113 
 

 



 

ГСВОУ ____________11 
                         (позначення стандарту) 

 

вміти володіти методикою проведення 

лекційних, практичних і семінарських 

занять 

   
 

 

У результаті проходження переддипломної 

практики студент повинен: 

знати основи медичного законодавства  

України про охорону здоров’я, постанови і 

рішення уряду України з питань охорони 

здоров’я та навколишнього середовища:, 

НТД, нормативні документи з дотримання 

санітарно-протиепідемічного режиму, 

організації роботи,  правила техніки 

безпеки в лабораторіях різного профілю; 

основи  природничо-наукових і загально-

професійних   дисциплін, які необхідні для 

вирішення професійних завдань;  

 

вміти  виконувати всі види досліджень в 

гістологічній, цитологічній, санітарно-

гігієнічній, молекулярно-генетичній, 

імунологічній лабораторіях і лабораторії 

медико-генетичного консультування, 

інтерпретувати показники для оцінки 

ефективності лікування та стану здоров’я 

пацієнта з оформленням заключення; 

здійснювати консультативний 

взаємозв’язок з лікарями відділень 

стаціонару, поліклініки, СЕС, враховуючи 

особливості перебігу патологічного 

процесу, віку, статі пацієнта.  

 

 

 

 

 

 

Переддипломна практика 

 

540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗП.25;КЗП.26; КЗП.27; 

КЗП.28;КЗП.29; ЗП.30;КЗП.31; 

КСП.01;КСП.02;КСП.03;КСП.04; 

КСП.05;СКП.06;КСП.07;КСП.08; 

КСП.09;КСП.10;КСП.11;КСП.12 

КСП.13;КСП.14;КСП.15;КСП.16; 

КСП.17;КСП.18;КСП.19;КСП.20; 

КСП.21;КСП.22;КСП.23;КСП.24; 

КСП.25;КСП.26;КСП.27;КСП.28; 

КСП.29;КСП.30;КСП.31;КСП.32; 

КСП.33;КСП.34;КСП.35;КСП.36; 

КСП.37;КСП.38;КСП.39;КСП.40; 

КСП.41;КСП.42;КСП.43;КСП.44; 

КСП.45; КСП.46;КСП.47;КСП.48; 

КСП.49;КСП.50;КСП.51;КСП.52; 

КСП.53;КСП.54;КСП.55;КСП.56; 

КСП.57;КСП.58;КСП.59;КСП.60; 

КСП.61;КСП.62;КСП.63;КСП.64; 

КСП.65;КСП.66;КСП.67;КСП.68; 

КСП.69;КСП.70;КСП.71;КСП.72; 

КСП.73;КСП.77 

 

 

 

 

 

Магістерська робота 

Написання та оформлення магістерської 

роботи за визначеною темою та її захист. 

 

 

Магістерська робота 

 
324 

 

 

 Екзаменаційна сесія  54   

 Державна атестація  54   

  Разом  2781   

      

  Разом за ОПП 3240   
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ГСВОУ ____________11 
 (позначення стандарту) 

 
Додаток Д 

Нормативні форми державної атестації осіб,  

які навчаються у вищих навчальних закладах 

 

Нормативні форми державної атестації, що використовуються для встановлення рівня опанування особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, відповідних 

змістових модулів. 

Державний комплексний тестовий кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 8.12010007 «Лабораторна діагностика» та захисту магістерської роботи за визначеною темою 

з даної спеціальності. Тестова частина, що формує уміння зазначені в ОКХ лікаря-лаборанта. 

 

Тестова частина включає:   

3.01.01; 3.02.01; 3.02.02; 3.02.03; 3.02.04; 3.03.01;3.04.01; 3.04.02; 3.04.03;3.05.01;3.05.02; 3.06.01;3.06.02; 3.07.01; 3.07.02; 3.08.01; 3.08.02; 3.09.01; 3.09.02; 3.09.03; 3.09.04; 

3.09.05; 3.09.06; 3.09.07; 3.09.08; 3.09.09; 3.09.10; 3.09.11; 3.09.12; 3.09.13; 3.09.14; 3.10.01; 3.10.02; 3.10.03; 3.10.04; 3.10.05; 3.10.06; 3.10.07; 3.10.08; 3.10.09; 3.10.10; 3.10.11; 

3.10.12; 3.10.13; 3.10.14; 3.10.15; 3.10.16; 3.10.17; 3.10.18; 3.10.19; 3.10.20; 3.10.21; 3.10.22; 3.11.01; 3.11.02; 3.11.03; 3.11.04; 3.11.05; 3.11.06; 3.11.07; 3.11.08; 3.11.09; 3.11.10; 

3.11.11; 3.11.12; 3.11.13; 3.11.14; 3.11.15; 3.11.16; 3.11.17; 3.11.18; 3.11.19; 3.12.01; 3.12.02; 3.12.03; 3.12.04; 3.12.05; 3.12.06; 3.12.07; 3.12.08; 3.12.09; 3.12.10; 3.12.11; 3.12.12; 

3.12.13; 3.12.14; 3.13.01; 3.13.02; 3.13.03; 3.13.04; 3.13.05; 3.13.06; 3.13.07; 3.13.08; 3.13.09; 3.13.10; 3.13.11; 3.13.12; 3.13.13; 3.13.14; 3.14.01; 3.14.02; 3.14.03; 3.14.04; 

3.14.05; 3.14.06; 3.14.07; 3.14.08; 3.14.09; 3.14.10; 3.14.11; 3.14.12; 3.14.13; 3.14.14; 3.14.15; 3.15.01 
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