
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Техніка лабораторних робіт» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

2 кредити / 60 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Поняття, термінологія, принципи, методи, методичні підходи та 

теорії класичних та сучасних клініко-діагностичних методів, які 

передбачають використання лабораторних технологій. В ході 

вивчення дисципліни наводиться чи демонструється значення та 

практичне застосування лабораторних методів дослідження для 

забезпечення діяльності в системі охорони здоров’я. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Інтегральна, міждисциплінарна, базисна дисципліна, метою якої є 

навчання студентів теорії та практиці аналізу, поглиблення знань 

з різних видів лабораторних методів, з урахуванням професійної 

направленості, необхідних майбутньому спеціалісту для 

засвоєння і розвитку практичних навичок при проведенні 

лабораторних досліджень 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми під час професійної діяльності в галузі лабораторної 

медицини та в освітньому процесі, що передбачає застосування 

теоретичних засад і методів лабораторної діагностики з метою 

комплексної оцінки. Здатність забезпечити організацію роботи в 

лабораторіях різного профілю та їх структурних підрозділах, 

застосовувати сучасні методи роботи;  здатність до оцінювання 

результатів наукових досліджень. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Базові знання фундаментальних розділів математики, здатність 

використовувати математичні методи в обраній професії; базові 

знання фундаментальних наук, в обсязі, для освоєння загально-

професійних дисциплін; здатність використовувати практичні 

навички в галузі неорганічної, аналітичної, органічної, 

фармацевтичної хімії для дослідження фармацевтичних об’єктів; 

здатність використовувати знання й уміння в галузі біології, хімії; 

здатність використовувати математичний апарат для освоєння 

теоретичних основ і практичного використання методів 

оброблення хімічних, фізичних, технологічних, організаційних 

даних і моделювання фармацевтичних процесів. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Лабораторії різного профілю, їхнє 

призначення та структурні підрозділи. Вимоги до приміщень 

лабораторій (клініко-діагностичної, мікробіологічної, біохімічної, 

санітарно-гігієнічної, імуноферментної та ін.) та їх обладнання. 

Перша медична допомога при порізах, термічних опіках, опіках 

кислотами та лугами. Техніка безпеки під час роботи в 

лабораторіях. Організація робочого місця. Права, обов’язки 

бакалаврів-лаборантів (медицина), лабораторна документація, 

санітарно-епідеміологічні режими. Основні етапи клінічно-

лабораторного аналізу. Матеріали з яких виготовляється 

лабораторний посуд, їх властивості. Лабораторний посуд із скла 

та спеціальних полімерних матеріалів. Вироби з металів та інші 

засоби для лабораторних робіт (тиглі, капіляри і т.д.) Зберігання 

лабораторного посуду. Миття, стерилізація, сушка скляного 

посуду. Перевірка чистоти. Особливості догляду за полімерними 

та металевими виробами. Хімічні реактиви, їх зберігання, правила 

використання. Методи очистки реактивів: Кристалізація, 

фільтрування, центрифугування, дистиляція та ін. Терези для 

грубого, точного та дуже точного (аналітичні) зважування, 

напівавтоматичні, торсійні та електронні ваги. Розчини: 

приготування, способи вираження концентрацій, виправлення. 

Типи піпеток та бюреток, автоматичні піпетки та дозатори. 

Методики піпетування. Титрування при мікровизначеннях. 

Потенціометричний метод визначення рН та вмісту іонів в 

рідинах. Улаштування іономерів. Буферні розчини, індикатори. 

Кондуктометрія. Вольтамперометрія. Класифікація мікроскопів. 

Влаштування мікроскопа. Препарати та їх підготовка. Техніка 

мікроскопіювання. Догляд за мікроскопом та його зберігання. 

Світло та його взаємодія з речовиною. Абсорбційна фотометрія. 

Оптичні вимірювальні прилади. Нефелометричний аналіз: 

імунотурбидиметрія, лазерна нефелометрія, агрегатометрія та 

коагулометрія. Емісійний спектральний аналіз (флуорометрія, 

полум’яна фотометрія, люмінометрія). Центрифугування, 

електрофорез, хроматографія. Імунофлюорисцентний та 

імуноферментний аналіз. Проточна цитофлуориметрія. Оцінка 

результатів лабораторного дослідження за оптичною 

характеристикою розчину, що фотометрується. Розрахунок 

результатів за формулою та в умовних одиницях. Методологія 

контролю якості лабораторних досліджень. Сучасні технології та 

аналізатори для виконання лабораторних досліджень у 

напівавтоматичному й автоматичному режимах. Виконання 

екстрених мануальних і автоматизованих клінічних лабораторних 

досліджень. (співзвучно з тематикою в робочій програмі 

навчальної дисципліни) 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна (на 

основі ПЗСО) 

Пререквізити Знання з хімії, отримані на базі повної середньої освіти 



Пореквізити Знання техніки лабораторних робіт можуть бути використані під 

час вивчення аналітичної та фармацевтичної хімії, технології 

ліків в наступному семестрі.  

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Гирина Н. П., Шляніна А. В., Ковальчук І.С. Техніка 

лабораторних робіт: посібник. К.: ВСВ «Медицина», 2019. 304 с.  

Аналітична хімія: навчально-методичний посібник / Бойчук І.Д., 

Шляніна А.В., Гирина Н.П., Туманова І.В. К.: Медицина, 2017. 

88 с.  

Юзик Г.Ю. Техніка лабораторних робіт: навч. посіб. К.: 

Медицина, 2007. 144 с.  

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження 

цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Лабораторія аналітичної та фармацевтичної хімії №2, 

набори хімічних реактивів та лабораторного устаткування 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

  

ЧЕТВЕРТАК ТЕТЯНА ЮРІЇВНА 

Посада: викладач 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: shafranskaja@ukr.net 

МИХАЙЛЮК ЮЛІЯ ІГОРІВНА  

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: jimihayluk@gmail.com 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник Т. Ю. Четвертак 
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