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 ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Онкологія з оцінкою результатів досліджень» складена     
 
відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) освітнього рівня «Бакалавр» 
 

галузі знань   _______1201 «Медицина 
                                                   (шифр і назва галузі знань) 

напрям підготовки    120102__Лабораторна діагностика 
                                                 (код і найменування спеціальності) 
освітня програма _____Лабораторна діагностика _____________ 
                                                                  (найменування освітньої програми) 

 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Навчальна дисципліна «Онкологія з оцінкою результатів 
досліджень» охоплює вивчення основних концепцій клінічної онкології та принципів фундаментальних 
досліджень пухлин, ідентифікації діагностичних, прогностичних та предиктивних біомаркерів пухлинного 
процесу, індивідуалізації лікування та ін. В рамках викладання дисципліни детально розглядаються питання 
патогенетичних основ та механізмів розвитку злоякісних новоутворень, молекулярно- генетичних 
особливостей їхньої прогресії та метастазування. В ході викладання дисципліни особлива увага приділяється 
висвітленню прикладних аспектів фундаментальної онкології, наводиться та/або демонструється можливість 
практичного застосування і значення окремих  лабораторних методів для ранньої діагностики солідних пухлин 
та лімфопроліферативних захворювань.  

Предмет навчальної дисципліни  «Онкологія з оцінкою результатів досліджень»  охоплює 
вивчення понять, принципів, методів, методичних підходів фундаментальної та клінічної онкології і суміжних 
наук. В ході вивчення дисципліни наводиться чи демонструється можливість практичного застосування і 
значення окремих лабораторних методів, понять і теорій в галузі науки та в інших сферах суспільної 
діяльності. Особлива увага зосереджена на ролі фундаментальних та новаторських досліджень для 
діагностики та лікування раку. 

Міждисциплінарні зв’язки: базується на вивченні студентами цитоморфології, біохімії, біофізики, 
імунології та молекулярної біології пухлинного росту, а також інтегрується з цими дисциплінами; закладає 
основи вивчення студентами трансляційної медицини, передбачає інтеграцію викладання з цією дисципліною 
та формування умінь застосувати знання з клінічної онкології в процесі подальшого навчання й у професійній 
діяльності. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з сучасним станом та принципами фундаментальних 

досліджень в клінічній онкології з урахуванням концепції про взаємовідносини пухлини та організму, 

молекулярно-генетичних та патофізіологічних основ розвитку пухлинного процесу. 
. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Онкологія з оцінкою результатів досліджень» є: 

 формування уявлення про суть основних понять фундаментальної та клінічної онкології, 
основні теорії канцерогенезу, біологію пухлинного росту, геном людини та молекулярні 
маркери при проведенні діагностики злоякісних новоутворень; 

 формування уявлення про основні напрямки фундаментальних та прикладних 
досліджень у клінічній онкології; 

 засвоєння основних діагностичних методів досліджень біологічного матеріалу 
(гематологічних, біохімічних, імунологічних, цитоморфологічних, молекулярно-
біологічних та ін.) для діагностики онкологічних захворювань та їхнього моніторингу; 

 формування уявлення про сучасні тенденції розвитку онкології та суміжних з нею наук 
для майбутньої професійної орієнтації. 
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1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з 
нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів 
навчання у Стандарті). 
 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей:  

 інтегральна:  

- здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог; 

  загальні: 

  здатність застосовувати знання з онкології в практичних ситуаціях; 
  знання та розуміння предметної області онкології; 
  здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії; 
  здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись 

іншою мовою; 
  навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим; 
  здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 
  визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 спеціальні (фахові, предметні): 
  здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень. 
 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці 
компетентностей» 

 
Матриця компетентностей 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 
1. Здатність 

застосовувати 
знання 
онкології в 
практичних 
ситуаціях 

Мати 
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, набуті 
у процесі 
навчання. 

Вміти 
розв’язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності. 

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 
висновків, знань 
та пояснень, що 
їх 
обґрунтовують 
до фахівців та 
нефахівців. 

Відповідати за  
прийняття 
рішень у  
складних 
умовах 

2. Знання та 
розуміння 
предметної 
області 
онкології  

Мати глибокі 
знання із 
структури 
професійної 
діяльності. 

Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідальність  
за професійний  
розвиток, 
здатність  
до подальшого  
професійного  
навчання  
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з високим 
рівнем  
автономності. 

3 Здатність до 
вибору стратегії 
спілкування; 
здатність 
працювати в 
команді; 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Знати тактики 
та стратегії 
спілкування, 
закони та 
способи 
комунікативної 
поведінки 

Вміти обирати 
способи та 
стратегії 
спілкування для 
забезпечення 
ефективної 
командної 
роботи 

Використовувати 
стратегії 
спілкування та 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Нести 
відповідальність  
за вибір та 
тактику  
способу 
комунікації 

4 Здатність 
спілкуватися 
рідною мовою 
як усно, так і 
письмово; 
здатність 
спілкуватись 
другою мовою 

Мати досконалі 
знання рідної 
мови та базові 
знання 
іноземної мови 

Вміти 
застосовувати 
знання рідної 
мові, як усно так 
і письмово, 
вміти 
спілкуватись 
іноземною 
мовою. 

Використовувати 
при фаховому та 
діловому 
спілкуванні та 
при підготовці 
документів рідну 
мову. 
Використовувати 
іноземну мову у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідальність  
за вільне 
володіння  
рідною мовою, 
за розвиток  
професійних  
знань. 

5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

Мати глибокі 
знання в галузі 
інформаційних 
і 
комунікаційних 
технологій, що 
застосовуються 
у професійній 
діяльності 

Вміти 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
галузі, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідальність 
за розвиток  
професійних 
знань та умінь. 

6 Здатність до 
абстрактного 
мислення, 
аналізу та 
синтезу, 
здатність 
вчитися і бути 
сучасно 
навченим. 

Знати способи 
аналізу,синтезу 
та подальшого 
сучасного 
навчання 

Вміти 
проводити 
аналіз 
інформації, 
приймати 
обґрунтовані 
рішення, вміти 
придбати 
сучасні знання 

Встановлювати 
відповідні 
зв’язки для 
досягнення 
цілей. 

Нести 
відповідальність  
за своєчасне  
набуття  
сучасних знань. 

7 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість 
виконаних 
робіт. 

Знати методи 
оцінювання 
показників 
якості 
діяльності.  

Вміти 
забезпечувати 
якісне 
виконання робіт. 

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт. 

Нести 
відповідальність  
за якісне 
виконання  
робіт. 

8 Визначеність і 
наполегливість 
щодо 
поставлених 
завдань і взятих 
обов’язків  

Знати 
обов’язки та 
шляхи 
виконання 
поставлених 
завдань 

Вміти визначити 
мету та завдання 
бути 
наполегливим та 
сумлінним при 
виконанні 
обов’язків 

Встановлювати 
міжособистісні 
зв’язки для 
ефективного 
виконання 
завдань та 
обов’язків 

Відповідати за  
якісне  
виконання  
поставлених  
завдань 
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1 Здатність до 

оцінювання 
результатів 
лабораторних 
досліджень 

Мати 
спеціалізовані 
знання про 
основні напрямки 
фундаментальних 
та прикладних 
досліджень у 
клінічній 
онкології, знати 
основні методики 
проведення 
лабораторних 
досліджень для 
діагностики раку 

Вміти 
аналізувати 
результати 
лабораторних 
досліджень та 
на їх підставі 
оцінювати 
інформацію 
щодо діагнозу 
хворого  

Обґрунтовано 
призначати та 
оцінювати 
результати 
лабораторних 
досліджень  

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення щодо 
оцінювання 
результатів 
лабораторних 
досліджень 

 
Результати навчання:  
Сформованість у студента компетентності у галузі онкології, що включає:  
- вміння оцінювати інформацію щодо діагнозу в умовах закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу, використовуючи знання щодо спадковості та мінливості людини, на підставі 
результатів лабораторних досліджень; 

- вміння самостійно працювати з науковою та навчально-методичною літературою, здійснювати 
пошук та узагальнювати наукову інформацію, готувати звіти (реферати) на задану тему; 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них 14 годин 

лекційних занять, 28 години лабораторних занять, 2 години консультації та 46 годин самостійної 
роботи. 

Викладання дисципліни «Онкологія з оцінкою результатів досліджень» включає два модулі: 
Модуль 1. Загальна та теоретична онкологія.  
Модуль 2. Прикладні напрямки онкології. 
 

         3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. 
с. 
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальна та теоретична онкологія 
 

Тема 1. Основи 
фундаментальної 
онкології 

29 4  0  25       

Тема 2. Загальні 
принципи діагностики 
та лікування хворих на 
злоякісні 
новоутворення 

12 2  4  4       

Разом за змістовим 
модулем 1 

41 6  4  29       

Змістовий модуль 2. Прикладні напрямки онкології 
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Тема 3. Стандартні 
методи лабораторної 
діагностики раку 

20 4  11  5       

Тема 4. Роль 
молекулярно-
генетичних досліджень 
в діагностиці та 
лікуванні онкологічних 
захворювань 
захворювань. 

22 2  10  10       

Тема 5. Метаболічні 
аспекти онкологічних 
захворювань  

7 2  3  2       

Разом за змістовим 
модулем 2 

49 8  24  17       

Усього годин  90 14  28  46       
 

         4. Теми лекцій    
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 Вступ до онкології. Історія розвитку. Основні поняття. 2 
2 Молекулярно-біологічні характеристики пухлинного росту. 2 
3 Клінічні стадії і морфологія раку. Основні діагностичні підходи. 

Лікування злоякісних пухлин.   
2 

4 Пухлинні маркери в лабораторній діагностиці раку . 2 
5 Цитоморфологічна та імуногістохімічна діагностика злоякісних 

новоутворень. 
2 

6 Генетичні та епігенетичні маркери в діагностиці онкологічних 
захворювань. 

2 

7 Клініко-метаболічні особливості хворих на злоякісні новоутворення 2 
 
        7. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1. Клінічні та біохімічні показники крові у хворих на злоякісні 

новоутворення 
2 

2. Значення пухлино -асоційованих біомаркерів для діагностики 
раку  

2 

3. Модульна контрольна робота 1 2 
4. Цитоморфологічні особливості злоякісних клітин 3 
5. Діагностична імуноцитохімія пухлин  3 
6. Імуногістохімічна діагностика в клінічній онкології  3 
7. Перспективи використання методу полімеразної ланцюгової 

реакції для діагностики та терапії злоякісних новоутворень  
4 

8. Проточна цитометрія в діагностиці онкогематологічних 
захворювань  

2 

9. Проточна цитометрія в діагностиці та прогнозуванні перебігу 
солідних злоякісних новоутворень  

2 

10. Визначення генетичних порушень асоційованих з пухлинним 
процесом 

2 

11. Лабораторна діагностика паранеопластичного синдрому та інших 
метаболічних порушень у хворих на злоякісні новоутворення. 

1 

12. Модульна контрольна робота 2 2 
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        8. Самостійна робота (46 год) 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Сучасні класифікації солідних злоякісних новоутворень 2 
2 Хімічний та радіаційний канцерогенез. 2 
3 Гормональний канцерогенез 2 
4 Вірусний канцерогенез та його молекулярні основи 2 
5 Особливості біології пухлинної клітини 2 
6 Онкогени та гени супресори пухлинного росту 2 
7 Неоваскуляризація і пухлинний ріст 2 
8 Механізми метастазування злоякісних пухлин 2 
9 Епітеліально-мезенхімальний перехід 2 

10 Навколишнє середовище і рак 1 
11 Пухлинні стовбурові клітини 2 
12 Запалення і рак 2 
13 Імунологія пухлин та механізми пухлинної резистентності 2 
14 Основні методи лікування хворих на злоякісні пухлини 2 
15 Основні принципи профілактики пухлинної хвороби 2 
16 Методи лабораторної діагностики онкогематологічних 

захворювань 
2 

17 Мінімальна залишкова хвороба 2 
18 Спільні та відмінні ознаки доброякісного та злоякісного 

пухлинного процесу 
1 

19 Молекулярні методи діагностики злоякісних новоутворень 2 
20 Мінімальна залишкова хвороба 2 
21 Роль епігенетичних процесів при розвитку пухлинної хвороби 2 
22 Цитогенетика та генетика пухлин 2 
23 Медико-генетичне консультування 1 
24 Сучасні нанотехнології в діагностиці та лікуванні злоякісних 

новоутворень 
1 

25 Паранеопластичний синдром 2 
 

9. Індивідуальні завдання: написання рефератів, підготовка презентацій, виготовлення наочних 
засобів навчання (таблиці, постери, цитоморфологічні, імуноцито-та імуногістохімічні препарати). 
 

10. Завдання для самостійної роботи: підготовка рефератів або презентацій на теми з Таблиці 8 
«Самостійна робота». 

 

11. Методи навчання: роз’яснення ключових питань теми, опитування студентів, відповіді на 
запитання студентів, набуття практичних навичок. При вивченні дисципліни «Онкологія з оцінкою 
результатів досліджень» використовуються методи проблемного викладу, евристичного, 
дослідницького, інтерактивного навчання, що створює умови для підвищення мотивації студентів, 
прийняття ними творчих рішень, стійкої активності протягом виконання завдань. 

 

13. Методи контролю: вирішення задач, тестовий контроль, усне опитування, письмова відповідь на 
запитання викладача 
Поточний контроль здійснюється на кожному лабораторному занятті відповідно до його конкретних 
цілей. На всіх лабораторних заняттях застосовуються види стандартизованого контролю теоретичної 
підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: виконання практичних завдань, включаючи 
компетентнісно-орієнтовані, вирішення задач, тестовий контроль, усне опитування, письмова 
відповідь на запитання викладача. Студенти отримують оцінку за кожне практичне заняття, яка є 
комплексною та включає контроль як теоретичної, так практичної підготовки студента. Самостійна 
робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного 
контролю теми на відповідному занятті. 
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13. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних навичок 
(вирішення задач, складання родоводів, робота з мікроскопом, аналіз препаратів хромосом, 
електронних мікрофотографій), тестовий контроль, письмова відповідь на запитання з білета. 
 
14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:  

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модуля 
(залікового кредиту ECTS) - 30. 

 
Номер 

змістового 
модуля, 
кількість 

навчальних 
годин/кількість 

кредитів 

 
 

Кількість 
тем, їхні 
номери 

 
 

Кількість 
лабораторних 

занять 

Максимальна кількість балів  
 
Мінімальна 
кількість  
балів 

За написання 
модульних та 

поточних 
контрольних робіт 

на заняттях 

При 
виконан- 

ні індивід. 
завдань 
та сам. 
роботи 

20 
Змістовий 
модуль 1. 

60/1 

2 (№№1-2) 6 10 10 

Змістовий 
модуль 2. 

60/2 

3 (№№3-5) 8 20 10 10 

Єдина шкала оцінок для студентів 
Оцінка  ЕCTS Статистичний показник 
А 
B 
C 
D 
E 

Найкращі 10%  студентів 
Наступні 25 % студентів 
Наступні 30 % студентів 
Наступні 25 % студентів 
Останні 25 % студентів 

FX 
F 

Повторне перескладання 
Обов’язковий повторний 
курс навчання 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 
Відмінно / Excellent 90-100 А 

Добре / Good 75-89 В, С 
Задовільно / Satisfactory 60-74 D, E 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 FX 
Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

F 

 
15. Методичне забезпечення (навчальний контент): конспект або розширений план лекцій, плани 
практичних  занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та 
підсумкового контролю знань і вмінь студентів    
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16. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 
1. Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. - К.: 
2. Здоров‘я України, 2010. - 768 с. 
3. Канцерогенез / Под ред. Д.Г. Заридзе. - М.: Научный мир, 2004. - 420 с. 
4. Онкологія / За ред. І.Б. Щепотіна. - К.: Книга плюс, 2006. - 495 с.  
5. Системы генетических и эпигенетических маркеров в диагностике онкологических 

заболеваний / Под ред. М.А. Пальцева, Д.В. Залетаева. - М.: Медицина, 2009. - 384 с. 
6. Молекулярная диагностика опухолей: фундаментальные основы и практическое применение / 

Осинский С.П., Глузман Д.Ф., Клифф Й. и др. / Под ред.В.Ф. Чехуна. - К.: ДИА, 2007. - 246 с.  
7. Злокачественные новообразования гемопоэтичесой системы / Под ред.В.Ф. Чехуна, О.В. 

Понамаревой. - К.: Доктор Медиа, 2012. - 590 с. 

8. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Надгорная В.А. Диагностическая онкогематология / Под ред. 
Д.Ф. Глузмана. - К.: ДИА, 2011. - 256 с. 

9. Ошибки в клинической онкологии. Руководство для врачей / Под ред.В.И. Чиссова, А.Х. 
Трахтенберга. - М.: Медицина, 2001. - 542 с. 

10. Ганцев Ш.Х. Руководство к практическим занятиям по онкологии / Ш.Х. Ганцев. – М.: ООО 
«Медицинское информационное агентство», 2007. – 416 с. 

11. Клиническая онкология: справ. пособие / С.З. Фрадкин, И.В. Залуцкий, Ю.И. Аверкин и др.; 
под ред. С.З. Фрадкина, И.В. Залуцкого. – Мн.: Беларусь, – 784 с. 

Додаткова: 

1. Лекции по фундаментальной и клинической онкологии / под ред. проф. В.М. Моисеенко, 
проф. А.Ф. Урманчеевой, акад. РАМН К.П. Хансона. – СПб.: ООО 

2. «Издательство Н-Л»,2004 – 704 с. 

3. Минимальные клинические рекомендации европейского общества медицинской онкологии 
(ESMO) / редакторы русского перевода: проф С.А. Тюляндин, канд. мед. наук Д.А. Носов, 
проф. Н.И. Переводчикова. – М.: Издательская группа РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2008. – 
218 с. 

4. Онкологія / за ред. В.П. Баштана, А.Л. Одабаш’яна, П.В. Шелешка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 
2003. – 316 с. 

5. Онкология: пер. с англ. / под ред. Д. Касчиато. – М.: Практика, 2008. – 1039 с. 

6. Онкология: национальное руководство / под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа,2008. – 1072 с. 

7. Практическая онкология: избранные лекции / под ред. С.А. Тюляндина и В.М. Моисеенко. –
 Санкт-Петербург:Центр ТОММ, 2004. – 784 с. 

8. Трапезников Н.Н., Шайн А.А. Онкология: учебник / Н.Н. Трапезников, А.А. Шайн.– М.: 
Медицина, 1992. – 400 с. 

9. Шайн А.А. Онкология: учебник для студентов медицинских вузов / А.А. Шайн – Тюмень: 
Издат. Центр «Академия», 2004 – 554 с. 

10. Черенков В.Г. Клиническая онкология: руководство для студентов и врачей / В.Г. Черенков. – 
М.: ВУНЦ МЗ РФ, 1999. – 384 с. 

11. Введение в молекулярную медицину / Под ред. М.А. Пальцева. - М.: ОАО Медицина, 2004. - 
496 с. 
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Інформаційні ресурси 
 

1. Coleman, William B., and Gregory J. Tsongalis, eds. Diagnostic Molecular Pathology: A Guide to 
Applied Molecular Testing. Academic Press, 2016.  

https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=mdLUBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Diag
nostic+Molecular+Pathology+A+Guide+to+Applied+Molecular+Testing&ots=4hcKD7igN0&sig=h
BFDjKIL2R0qNTCUaHCmxss8mns&redir_esc=y#v=onepage&q=Diagnostic%20Molecular%20Pat
hology%20A%20Guide%20to%20Applied%20Molecular%20Testing&f=false 

2. Dabbs, David J. Diagnostic Immunohistochemistry E-Book. Elsevier Health Sciences, 2013.  

https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=KZazAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Diagn
ostic+Molecular+Pathology+1st+Edition+A+Guide+to+Applied+Molecular+Testing&ots=7zXbkEK
Ovg&sig=JFUWCgWVznE6AaGz33E48gi99Xg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

3. Coleman, W. B., & Tsongalis, G. J. (Eds.). (2007). Molecular diagnostics: for the clinical 
laboratorian. Springer Science & Business Media 
https://books.google.com.ua/books?id=NajTBwAAQBAJ&pg=PR2&dq=Molecular+diagnostics:+fo
r+the+clinical+laboratorian&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwikgcGflNrYAhUlP5oKHcdEB9YQ6AEIJ
jAA#v=onepage&q=Molecular%20diagnostics%3A%20for%20the%20clinical%20laboratorian&f=f
alse 

 


