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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про сучасні 

імунологічні методи, а також навички володіння сучасними методами та 

методичними прийомами планування, проведення та аналітичної оцінки 

результатів імунологічних досліджень, що проводяться у різних галузях біології 

та/або у певній біологічній галузі для вирішення конкретної науково-практичної 

задачі, а також можуть бути застосовані у суміжних із біологією галузях таких 

як селекція, біотехнологія, хімія тощо. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичним та практичним матеріалом 

навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр».   

2. Знання теоретичних основ біохімії, цитології та гістології, зоології, 

мікробіології, імунології, вірусології, фізіології, біофізики. 

3. Знання базових принципів основних біологічних методів.  

4. Володіти елементарними навичками цільового застосування 

лабораторного обладнання та/ або реагентів.  

5. Володіти елементарними навичками планування та проведення 

експериментального дослідження у певній галузі біології з метою вирішення 

конкретної науково-практичної задачі.  

6. Володіти елементарними навичками проведення аналітичної оцінки 

результатів досліджень, що проводяться у різних галузях біології та/або у 

певній біологічній галузі для вирішення конкретної науково-практичної задачі.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з імунології» є складовою 

освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня 

«Бакалавр». Дисципліна є базовою дисципліною, що висвітлює питання 

розвитку сучасних методів імунологічних досліджень, покликана окреслити 

коло методів та методичних прийомів досліджень, що проводяться у різних 

галузях імунології та/або у певній біологічній галузі для вирішення конкретної 

науково-практичної задачі, та які можуть застосовуватися при постановці 

дослідів у суміжних науках.  

Дисципліна покликана узагальнити уявлення студента про основні методи 

роботи із біологічними об’єктами різного рівня організації (від окремих 

молекул до цілих організмів та їхніх популяцій), а також надати можливість 

студенту оволодіти навичками планування та проведення експериментальних 

робіт із застосуванням різних методів та методичних прийомів для вирішення 

конкретної науково-практичної задачі, статистичної обробки отриманих даних 

та інтерпретації результатів експерименту (як отриманих власноручно, так і 

наданих науковими лабораторіями і/або опублікованих в науковій літературі).  

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати у студента уявлення про основні методи біологічних 

досліджень, що застосовуються у різних галузях імунології та/або у певній 

біологічній галузі для вирішення конкретної науково-практичної задачі; 
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2) сформувати у студента навички володіння методами та методичними 

прийомами планування та проведення досліджень, а також аналітичної оцінки 

отриманих результатів; 

3) сформувати у студента вміння адаптувати сучасні методи імунологічних 

досліджень для вирішення конкретної науково-практичної задачі в рамках 

власного експериментального проекту; 

4) сформувати у студента уявлення про сучасні теоретичні моделі, що лежать 

в основі конкретного методу імунологічних досліджень; 

5) забезпечити досягнення таких загальних компетентностей як здатність до 

аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 

09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття 

студентами таких компетентностей: 

інтегральна: Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук  за  

відповідною  спеціалізацією  і  на  межі предметних  галузей,  що  передбачає  

застосування теорій   та методів   природничих   наук   і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

загальні:  

ЗК01. Знання  та  розуміння  предметної  області (біології) та області 

професійної діяльності. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК03. Навички  використання  інформаційних  і комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність  вчитися і  оволодівати  сучасними знаннями. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК08 Здатність  оцінювати  та  забезпечувати  якість виконаних робіт.  

ЗК09. Здатність  працювати  як  самостійно,  так  і  в команді. 

ЗК10. Дотримання  морально-етичних аспектів професійної  діяльності  й  

інтелектуальної  чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту. 

ЗК12.Здатність  зберігати  та  примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства  на  основі  розуміння  історії  та 

закономірностей  розвитку  предметної  області,  її місця  у  загальній  системі  

знань  про  природу  і суспільство  та  у  розвитку  суспільства,  техніки  і 

технологій,  використовувати  різні  види  та  форми рухової  активності  для  

активного  відпочинку  та ведення здорового способу життя. 

       фахові:  

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі  біологічних  наук  

та  на  межі  предметних галузей. 

ФК02. Здатність  застосовувати  знання  та  вміння  з математики, фізики, 

хімії та інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної біології.  
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ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички  в  галузі  

біологічних  наук  та  на  межі предметних галузей для дослідження різних 

рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів. 

ФК04. Здатність  здійснювати  збір  і  реєстрацію даних   біологічного   

аналізу   за   допомогою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і 

лабораторних умовах і звітувати про результати.  

ФК05. Уміння  застосовувати  знання  і  розуміння основних  біологічних 

законів, теорій  та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів  

життєдіяльності,  систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних 

форм життя, прокаріот і еукаріот упродовж онто-та філогенезу. 

ФК09. Здатність  до  визначення  та  аналізу результатів  взаємодії  

біологічних  систем  різних рівнів  організації,  їхньої  ролі  у  біосфері  та 

можливості   використання   у   різних   галузях господарства, біотехнологіях,  

медицині  та  охороні навколишнього середовища. 

ФК10. Демонстрування   знання   механізмів підтримання гомеостазу 

біологічних систем. 

ФК11.  Здатність застосовувати  відповідні методи вирішення прикладних 

задач біології. 

ФК12.7. Уявлення  про  роль  імунної  системи  в розвитку  протипухлинної  

резистентності  організму та  механізми  уникнення  пухлиною  імунного 

нагляду.  

ФК13.7. Знання  принципів  і  методів  вивчення імунозалежних     

патологій,     особливостей нейроімунних механізмів взаємодії в нормі  та при 

різних патологіях. 

ФК14.7. Знання  основних  методів  детекції  і діагностики захворювань 

інфекційної етіології. 

ФК15.7.Уявлення про принципи створення об’єктів промислового     

виробництва     в     сфері імунобіотехнології. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми та методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати  фундаментальні основи 

сучасної концепції механізмів 

вродженого імунітету (їх клітинні і 

гуморальні чинники; взаємозв’язок, 

регуляцію). Знати роль дендритних 

клітин в формуванні 

протипухлинної і проти інфекційної 

імунної відповіді. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, звіт по 

лабораторній 

роботі 

 

12 

1.2 Знати умовно-патогенних 

представників роду Staphylococcus, 

що індукують патологічні стани у 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2, звіт по 

12 
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людей, особливості їх метаболізму, 

методи біохімічної ідентифікації 

тих видів стафілококів, що частіше 

за все можна виділити з різних 

порожнин тіла людини. Знати 

фактори патогенності та методи 

визначення патогенних 

властивостей виділених штамів 

стафілококів, а також визначення 

чутливості виділених штамів 

стафілококів до антибіотиків.  

лабораторній 

роботі 

1.3 Знати основні категоріії вакцин, 

сироваткових препаратів для 

профілактики та лікування вірусних 

і бактеріальних інфекцій. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 3, звіт по 

лабораторній 

роботі 

12 

1.4. Знати основи класифікації різних  

реакцій гіперчутливості, основні 

класи алергенів, молекулярні 

механізмів реалізації основних 

типів гіперчутливості організму при 

різних захворюваннях 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 4, звіт по 

лабораторній 

роботі 

12 

2.1 Вміти користуватись набутими 

знаннями, застосовувати отримані  

імунологічні знання в наукових 

дослідженнях 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, звіт по 

лабораторній 

роботі 

10 

2.2 Вміти на основі біохімічних тестів 

визначати належність виділених 

штамів стафілококів до виду, 

визначати антибіотикочутливість 

виділених штамів стафілококів. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2, звіт по 

лабораторній 

роботі 

10 

2.3 Вміти застосовувати методи 

отримання різних видів вакцин та 

дотримуватись вимог GMP до їх 

виробництва. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 3, звіт по 

лабораторній 

роботі 

10 

2.4 Вміти використовувати розроблені 

алгоритми  лабораторних методів 

досліджень для діагностики різних 

типів гіперчутливості в умовах 

лабораторії. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 4, звіт по 

лабораторній 

роботі 

10 

3.1 Вміти працювати у групі, 

організовувати роботу для 

проведення експерименту; 

проводити самостійне вивчення 

наукової літератури та аналізу 

даних наукових джерел; 

демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1-4, звіт 

по лабораторній 

роботі, реферат/ 

доповідь 

12 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР01. Демонструвати  спілкування  в  діалоговому режимі з колегами та цільовою 

аудиторією, ведення професійної   наукової   дискусії,   письмово відображувати  та  

презентувати  результати  своїх досліджень українською мовою. 
        + 

ПР02. Виявляти можливість спілкування іноземною мовою в діалоговому режимі з 

колегами та цільовою аудиторією.         + 

ПР03. Використовувати теорії і закони математики, фізики, хімії та інших наук для 

вирішення завдань сучасної біології. 
+ + + + + + + + + 

ПР04. Розуміти  основні  терміни,  концепції, принципи, теорії і закони в галузі 

біологічних наук і на межі предметних галузей. 
+ + + + + + + + + 

ПР07. Демонструвати  знання  про  структурну організацію  біологічних  систем  на  

молекулярному рівні організації. 
+ + + + + + + + + 

ПР08. Демонструвати  знання  фундаментальних біологічних  процесів,  будови  та  

функцій  живих організмів. 
+ + + + + + + + + 

ПР09. Демонструвати  знання  про  спадковість  і мінливість,  молекулярні  механізми  

збереження  та реалізації  генетичної  інформації  та  значення  в еволюційних процесах. 
   +    + + 

ПР10. Встановлювати  закономірності  взаємодії живих   організмів   різних   форм   

структурної організації  між  собою,  особливості  впливу  різних чинників на живі 

організми та оцінювати їх роль у біосферних  процесах  біотичної  трансформації речовин і 

енергії. 

+ + + + + + + + + 

ПР11. Аналізувати  форми  взаємовідносин  між мікро-та  макроороганізмами  з  

визначенням основних напрямів цих процесів. 
+ + +  + + +  + 

ПР13. Аналізувати  дані  біологічної  науки  для розуміння ролі еволюційної ідеї 

органічного світу 
 + + +  + + + + 

ПР14. Використовувати  знання  і  розуміння  основ загальної   екології,   принципів   

оптимального природокористування й охорони природи. 
 +    +   + 

ПР15. Застосовувати  у  професійній  діяльності методи визначення структурних та 

функціональних характеристик біологічних систем на різних рівнях організації. 
+ + + + + + + + + 
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ПР16. Обирати  методи,  алгоритми  планування  та проведення  польових,  лабораторних,  

клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. математичні методи та  програмного  

забезпечення  для  проведення досліджень, обробки та представлення результатів. 

    + + + + + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання  та  сучасні  методи  

експериментальних досліджень  для  вирішення  проблемних  завдань біології. 
        + 

ПР18. Демонструвати  знання  основних  принципів збереження  й  зміцнення  здоров’я,  

формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя. 
+ + + + + + + + + 

ПР19. Реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського    (вільного    демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства  права,  прав  і  свобод  людини  і громадянина в Україні. 

        + 

ПР20.Зберігати  та  примножувати  моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на  основі  розуміння  історії  та  закономірностей розвитку  предметної  

області,  її  місця  у  загальній системі  знань  про  природу  і  суспільство  та  у розвитку  

суспільства,  техніки  і  технологій, використовувати  різні  види  та  форми  рухової 

активності  для  активного  відпочинку  та  ведення здорового способу життя 

        + 

ПР22. На  основі  базових  знань  з  природничих  та математики наук формувати загальні 

уявлення про закономірності  індивідуального  та  історичного розвитку  біологічних  

систем  на  різних  рівнях організації  та  особливості  їхньої  кооперативної взаємодії. 

+ + + + + + + + + 

ПР24.7. Вирішувати проблеми фундаментального і прикладного характеру в галузі 

імунології. 
+ + + + + + + + + 

ПР25.7.Застосовувати   методи   діагностики захворювань інфекційної етіології та 

імунозалежних патологій. 
+ + + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1, 2.1, 3.1  – 15 балів/7,5 балів. 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.2, 2.2, 3.1 –  15 балів/7,5 балів. 

3. Модульна контрольна робота 3: РН  1.3, 2.3, 3.1 – 15 балів/7,5 балів. 

4. Модульна контрольна робота 4: РН  1.4, 2.4, 3.1 – 15 балів/7,5 балів.       

7. Звіт по лабораторній роботі: РН 1.1 - 3.1 – 30 балів/15 балів. 

8. Реферат/доповідь: РН 3.1 - 10 балів/5 балів 

 

 - підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумковою формою контролю, за яким встановлено залік, визначається як 

сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами; оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. Позитивну 

оцінку за залік (зараховано) студент отримує лише за умови написання всіх 

модульних контрольних робіт, підготовки рефератів/доповідей, відпрацювання 

всіх лабораторних робіт.  

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання звітів по лабораторним роботам здійснюється протягом 

семестру, модульні контрольні роботи 1, 2, 3, 4 проводяться після завершення 

лабораторних робіт відповідних розділів 1, 2, 3, 4. Оцінювання 

рефератів/доповідей проводиться на лабораторних роботах протягом семестру.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  

Тематичний  план  лабораторних  занять 

 

№ 

п/п Номер і назва  теми 

Кількість годин 

Лабораторні 

 

Самостійна 

робота 

Розділ 1: Механізми вродженого імунітету 

1 
Тема 1. Методи оцінки механізмів вродженого 

імунітету 
18 25 

 

Лабораторна робота 1 Антибактеріальні механізми 

активованих макрофагів. Методи оцінки фагоцитарної 

активності клітин. Нейтрофільна функціональна 

неоднорідність: виявлення конкурентного фагоцитозу. 

Механізми ухилення бактерій від фагоцитозу. 

6  

Лабораторна робота 2 Методи оцінки метаболічної 

активності клітин. Спонтанний і стимульований НСТ-

тест. Нейтрофільні зовнішньоклітинні пастки. 

6  

Лабораторна робота 3 Механізми активації і 

цитолітичної дії NK-клітин. Методи оцінки клітинної 

цитотоксичності. Гетерогенність NK-клітин в тесті на 

дегрануляцію. 

5  

Самостійна робота. Сигнальні шляхи дендритних 

клітин. Подвійна роль нейтрофілів в реалізації 

протипухлинного захисту. Роль дендритних клітин в 

формуванні протиінфекційної  імунної відповіді. 

 25 

 
Модульна контрольна робота 1 

1  

Розділ 2: Біологічні основи інфекційних процесів 

2 ТЕМА 2. Біологічні основи інфекційних процесів 30 26 

 Лабораторне заняття 4. Посів зразків біологічного 

матеріалу (змиви рук, верхніх дихальних шляхів, 

ротоглотки) з метою дослідження мікробіоценозів 

мікробіотопів тіла людини.  

6 

 

Лабораторне заняття 5. Бактеріоскопічний аналіз та опис 

представників мікробіоти з біологічного матеріалу. 

Ідентифікація стафілококів за морфологічними ознаками. 

Посів мікроорганізмів з метою виділення чистої культури. 

6 

 

Лабораторне заняття 6. Біохімічна ідентифікація 

виділених мікроорганізмів з метою визначення належності 

до роду Staphylococcus та ідентифікації виділених бактерій 

до виду. 

6 

 

Лабораторне заняття 7. Постановка диско-дифузійного 

методу визначення антибіотикочутливості виділених 

ізолятів мікроорганізмів. 
6  

Лабораторне заняття 8. Врахування результатів 

проведених біохімічних реакцій та реакцій визначення 

антибіотикочутливості. 
5  

Cамостійна робота. Фактори патогенності представників 

мікробіоти організму людини.Сучасні методи ідентифікації 

представників мікробіоти та збудників інфекційних хвороб 

бактеріальної етіології. 

 26 

 Модульна контрольна робота 2 1  

Розділ 3: ВАКЦИНОЛОГІЯ 
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3 ТЕМА 3. Вакцинологія 12 25 

 Лабораторна робота 9. Технологія приготування 

бактеріальної аутовакцини на основі бактерицидної 

рідини до захворювань спричинених стафілокаками, 

ентеробактеріями та мікроорганізмами роду Candida 

ssp.  

4  

Лабораторна робота 10. Ознайомлення з науково-

методичною інформацією щодо індивідуалізації 

вакцинації, рекомендованих схем уведення 

аутовакцин.  Показники ефективності вакцин: 

імунологічна, профілактична, протиепідеміологічна  

ефективність вакцин. 

4  

Лабораторна робота 11. Ознайомлення з технологією 

виробництва вакцин для профілактики інфекційних 

захворювань на основі дифтерійного та правцевого 

анатоксинів  

3  

Самостійна робота. Вакцини майбутнього та етика 

вакцинопрофілактики. 

 25 

 Модульна контрольна робота 3 1  

Розділ 4: Молекулярні механізми алергічних реакцій  

4 ТЕМА 4. Реалізація реакцій гіперчутливості імунної 

системи при різних патологіях у людини. 

18 25 

 Лабораторна робота 12. Методи дослідження і 

стандартизації алергенів різного походження. 

Отримання алергенів для імунодіагностики. 

6  

Лабораторна робота 13. Специфічна імунотерапія 

алергічних захворювань (СІТ).  

5  

Лабораторна робота 14. Основні методологічні 

підходи для діагностики алергічних захворювань. 

6  

Самостійна робота. Розробка вакцин для лікування 

алергічних захворювань. Рослинні вакцини. 

 25 

 Модульна контрольна робота 4 1  

5 ВСЬОГО 78 101 

 

Загальний обсяг 180 год, в тому числі: 

Лабораторні – 78  год. 

Консультації – 1 год. 

Самостійна робота - 101 год. 
 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

 

1. Швець Ю.В. Методичні рекомендації до лабораторного 

практикуму зі спецкурсу "Біологічні основи інфекційних процесів" - Київ, 2019 

- 56 с. 

2. Стасенко А.А. «Місцевий імунітет» Методичні рекомендації. 

Київ - 2018. - 54 с. 
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3. Ахматова Н.К.,  Киселевский М.В. Врожденный иммунитет: 

противоопухолевый и противоинфекционный. – М.: Медицина, 2008. – 256 с. 

4. Гариб Ф.Ю., Ризопулу А.П.  Взаимодействия патогенных 

бакторий с врожденными иммунными реакциями хозяина // Инфекция и 

иммунитет. - 2012, Т. 2, № 3, с. 581–596. 

5. Муругин В. В. Комплекс методов исследования NK-клеток в норме и 

при патологии Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук.- Москва-2012 – 134 с. 

6. Медуницын Н. В. Вакцинология. – М. : Триада-Х, 2004.  

7. Таточенко В. К., Озерецковский Н. А., Федоров А. М. Иммуно- 

профилактика. – М. : Медицина, 2009. – 176 с.  

8. Хаитов Р.М., Пинегин Б.В. Современные иммуномодуляторы: основные 

принципы их применения // Иммунология. – 2000. – № 5. – С. 4-7. 

9. Murray R.P., Rosenthal K.S., Pfaller M.A. Medical microbiology, eights 

edition. Elsevier Inc. 2016.  

10. Воробьев А.А. Медицинская микробиология, вирусология, 

иммунология. М., «МИА», 2004.  

11. Вершигора А.Ю., Пастер Є.У., Колибо Д.В. та ін.  Імунологія. 

Підручник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. 

- 911 с.  

12. Михайленко А.А., Коненков В.И., Базанов Г.А., Покровский В.И. 

Руководство по клинической иммунолгии, аллергологии, иммуогенетике и 

иммунофармакологии. (для врачей общеклинической практики) Под общей ред. 

В.И. Покровского в 2 томах, Том ІІ. - М: Издательство ООО «Издательство 

«Триада», 2005. – 559 с.  

13. Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. Клиническая 

иммунология и аллергология с основами общей иммунологии.- М.:Гэотар-

Медиа, 2011.- 640 с. 

 

Додаткова: 

1. Пащенков М. В., Пинегин Б. В. Основные свойства дендритных клеток // 

Иммунология.—2001.—№ 4.—С. 7-15. 

2.  Фрейдлин И.С.  Взаимосвязи врожденного и приобретенного иммунитета 

при инфекциях (ревизия классических догм) // Инфекция и иммунитет. - 

2011, Т. 1, № 3, с. 199–206. 

3. Цитокины и воспаление. Издательство "Цитокины и воспаление" (Санкт-

Петербург) https://elibrary.ru/contents.aspплекс ?id=33966354 

4. Медуницын Н. В. Вакцинология. – М. : Триада-Х, 2004.  

5. Таточенко В. К., Озерецковский Н. А., Федоров А. М. Иммуно- 

профилактика. – М. : Медицина, 2009. – 176 с.  

6. Хаитов Р.М., Пинегин Б.В. Современные иммуномодуляторы: основные 

принципы их применения // Иммунология. – 2000. – № 5. – С. 4-7. 

7. Чепель Э.,Хейни М., Мисбах С., Сновден Н.Основы клинической 

иммунологии.-М:ГЕОТАР-Медиа, 2010. – 736 с. 

http://www.biblion.ru/author/163345/
http://www.biblion.ru/author/184483/
http://www.biblion.ru/author/246424/
http://www.biblion.ru/producer/65650/
http://www.biblion.ru/producer/65650/
https://elibrary.ru/contents.aspплекс
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8. Клиническая иммунология и аллергология/ Под ред. Г.Лолора-мл., 

Т.Фишера, Д.Адельмана. Пер. с англ. - М.: Изд-во "Практика", 2000. - 806 

с. 

9. Паттерсон Р., Грэммер Л.К., Гринбергер П.А. Аллергические болезни: 

диагностика и лечение: Пер с англ.- М.: Из-во "ГЭОТАР Медицина", 2000. 

-768 с. 

10.  Посібник з лабораторної імунології: навч. посіб. для лікарів-інтернів 

закл.(ф-тів) післядипломної освіти / Л. Є. Лаповець [и др.] ; МОЗ України, 

Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти України, 

Львівський національний медичний ун-т ім. Данила Галицького. - Л. : 

Видавець ПП Сорока Тарас Богданович, 2008. - 268 c.\ 

11.  Тлумачення лабораторних досліджень у клініці внутрішніх хвороб 

(методичний посібник). Асаулюк  І.К., Бойчак М.П. та ін.. К.: Медінформ, 

2004 , 96 с. 

12. Назар, Павло Степанович. Прикладна імунологія / Павло Степанович 

Назар, Олена Олександрівна Шевченко.– К. : Сталь, 2013.– 625 с. 

13.  Каплін М. М. Імунна система: фізіологія і патологія: Навч. посібник для 

студ. вищ. мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. М. Каплін ; 

Сумський держ. ун-т. - Суми : Видавництво СумДУ, 2002. - 133 с. 

14.  Соколенко В. Л. Прикладна імунологія: навч.-метод. посіб. / В. Л. 

Соколенко, С. В. Соколенко ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького, Каф. біології та біохімії. - Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. 

Богдана Хмельницького, 2012. - 59 с. 

15.  Burmester GR, Pezzutto A. Color atlas of immunology. N.Y.: Thieme, 2007, 

369 p. 

16.  Клиническая и лабораторная иммунология. А.Б.Полетаев. – М: 

Медицинское информационное агенство, 2007.  – 184 с. 

17.  Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики. М: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 798 с. 

Періодичні видання:  

Nature Immunology,  

Nature Reviews Immunology,  

Microbiology,  

Nature Microbiology Reviews. 

http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/118103/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/118103/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/118103/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/83762/source:default

