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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів систему знань з основ будови і 

властивостей антигенів та антитіл, а також механізмів і наслідків їх взаємодії in vivo 

та in vitro. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичного та практичного матеріалу 

навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр»: «Фізіологія та анатомія людини і тварин», «Імунологія», 

«Мікробіологія», «Біохімія», «Анатомія і морфологія лімфоїдної системи» 

тощо. 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з основ анатомії, гістології та 

цитології, загальної імунології, фізіології та біофізики, біохімії та інших 

дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з 

науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння базовими навичками системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Імунохімія» є складовою освітньої програми професійної 

підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». Дисципліна є вибірковою та 

присвячена вивченню будови та властивостей антигенів і антитіл, механізмів та 

наслідків їх взаємодії у ході імунної реакції та в імунохімічому аналізі. Навчальна 

дисципліна «Імунохімія» охоплює розгляд будови, класифікації та характеристики 

антигенів, будову, механізм біосинтезу імуноглобулінів, синтез та властивості 

антитіл різних ізотопів, антигенні властивості антитіл. Вивчаються антитілозалежні 

клітинні та гуморальні імунні реакції. Особлива увага приділяється імунохімічному 

аналізу. Проводиться огляд класичних серологічних методів дослідження, а також 

імунохімічний аналіз антигенів та антитіл, заснований на непрямій реєстрації 

імунних комплексів: імуноферментний, імунофлуоресцентний та радіоімунний. 

Окремо розглядаються принципи проведення імуноцитохімічного, 

імуногістохімічного аналізу та імунохімічного аналізу біологічних рідин. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) сформувати уявлення про основні характеристики (будову, механізм та 

регуляцію синтезу, ізотипові властивості) антитіл; 

2) сформувати уявлення про будову властивості та принципи класифікації 

антигенів; 

3) сформувати уявлення про антитіло залежні клітинні та гуморальні імунні 

реакції; 

4) сформувати уявлення про властивості, методологію отримання та застосування 

в імунологічному аналізі поліклональних та моноклональних антитіл; 

5) сформувати навички вибору імунохімічних методів аналізу для якісного та 

кількісного дослідження субстанцій з антигенними властивостями та антитіл у 

зразках біологічного матеріалу. 
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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. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

спеціальні (фахові, предметні): 

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. 

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.  

ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних 

систем. 

ФК13.4. Знання  принципів  і  методів  вивчення імунозалежних     патологій,     

особливостей нейроімунних механізмів взаємодії в нормі  та при різних 

патологіях. 

ФК14.4. Знання  основних  методів  детекції  і діагностики захворювань 

інфекційної етіології. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати будову та принципи 

класифікації антигенів. 

Лекція, 

самостійна робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3, 

іспит 

20 

1.2 Знати будову, механізм біосинтезу 

та антигенні властивості антитіл. 

Лекція, 

самостійна робота  

Модульні 

контрольні 

20 
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роботи 1, 2 та 3, 

іспит 

1.3 Знати механізми антитілозалежних 

клітинних та гуморальних імунних 

реакцій. 

Лекція, 

самостійна робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3, 

іспит 

20 

1.4 Знати властивості та методологію 

отримання поліклональних та 

моноклональних антитіл. 

Лекція, 

самостійна робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3, 

іспит 

10 

2.1 Вміти проводити якісне та 

кількісне визначення антигенних 

субстанцій та антитіл у зразках 

біологічного матеріалу з 

використанням серологічних 

методів.  

Лекція, 

самостійна робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3 

10 

2.2 Вміти проводити якісний та 

кількісний аналіз антигенних 

субстанцій та антитіл у зразках 

біологічного матеріалу з 

використанням імунохімічних 

методів. 

Лекція, 

самостійна робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3 

10 

3.1 Вміти працювати в групі при 

проведенні аналізу результатів 

імунохімічних досліджень, 

підготовці рефератів, аналізі та 

узагальненні літературних даних.  

Самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 та 3 

10 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із 

програмними результатами навчання  

 
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 

ПР03. Використовувати теорії і закони математики, 

фізики, хімії та інших наук для вирішення завдань 

сучасної біології. 

+ + + + + +  

ПР07. Демонструвати  знання  про  структурну 

організацію  біологічних  систем  на  молекулярному 

рівні організації. 

+ + + + + +  

ПР12. Демонструвати знання про будову та функції 

імунної системи, клітинні та молекулярні механізми 

імунних   реакцій,   їх   регуляцію,   генетичний 

контроль; види імунітету та методи оцінки імунного 

статусу організму. 

+ + + + + +  

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. 

+ + + + + + + 

ПР21.4. Застосовувати імунологічні, фізико-хімічні 

та імунохімічні методи для дослідження біологічних 

явищ і процесів. 

+ + + + + + + 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1.   Модульна контрольна робота  1 (дистанційно): РН 1.1 - 3.1  –20/ 10 балів; 

2.   Модульна контрольна робота  2 (дистанційно): РН 1.1 - 3.1 – 20/ 10 балів; 

3.   Модульна контрольна робота  3: РН 1.1- 3.1 - 20/ 10 балів. 

 - підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма 

успішно оціненими результатами навчання (дистанційно та під час проведення 

аудиторних занять; оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не 

додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту.  

Формою оцінювання є письмовий іспит з тестовими завданнями. Результатами 

навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.4. Максимальна кількість 

балів, яка може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 

100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання всіх модульних контрольних 

робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 

ніж 20 балів. 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 та 2 проводяться дистанційно, модульна контрольна 

робота 3 – після завершення лекцій під час аудиторного навчання. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  занять.  

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції констультації 
Самостійна 

робота 

Розділ 1 Будова і  і властивості антигенів та антитіл. Антитілозалежні імунні реакції.  

1 
Тема 1. Етапи розвитку та основні поняття 

імунохімії 
  7 

 
Самостійна робота. Етапи розвитку імунохімії як 

науки. Основні поняття в імунохімії. 
  7 

2 
Тема 2. Класифікація, структура і специфічність 

антигенів 
  8 

 

Самостійна робота. Структурні властивості та 

класифікація антигенів. Поняття імунного 

портрету антигена. 

  4 

Самостійна робота Способи очищення імуногенів. 

Методі дослідження антигенних 

детермінант.. 

  4 

3 

Тема 3. Структурна характеристика молекул 

імуноглобулінів. Антигенні властивості 

антитіл. Біосинтез імуноглобулінів. 

  14 

 

Самостійна робота. Структурна організація 

молекули імуноглобуліну. Антигенні 

властивості антитіл. 

  4 

Самостійна робота. Біосинтез молекули 

імуноглобуліну. Джерела різноманітності 

імуноглобулінового репертуару організму. 

  4 

Самостійна робота Антитілоутворення у різних 

видів тварин. Порушення механізму 

соматичних гіпермутацій та його наслідки. 

  4 

 Модульна контрольна робота 1   2 

4 
Тема 4. Ізотипове переключення. Розподіл функцій 

імуноглобулінів різних ізотопів. 
  12 

 

Самостійна робота. Механізм switch-рекомбінацій 

та його регуляція. 
  4 

Самостійна робота. Поширення та розподіл функцій 

імуноглобулінів різних ізотопів в організмі. 
  4 

Самостійна робота Особливості сигналінгу Fc-

рецепторів різних типів. 
  4 

5 Тема 5. Антитілозалежні імунні реакції.   14 

 

Самостійна робота. Ефекторні функції антитіл, що 

опосередковуються Fc-фрагментом. 

Антитілозалежні клітинні імунні реакції. 

 

  4 

Самостійна робота. Антитілозалежні гуморальні 

імунні реакції.. 
  4 

Самостійна робота Антитілозалежні імунні реакції 

у проти інфекційному та протипухлинному захисті 

організму. 

 

  4 

 Модульна контрольна робота 2   2 

Розділ 2. Отримання і властивості поліклональних анти сироваток та моноклональних антитіл. 

Методи аналізу, засновані на взаємодії антиген-антитіло. 

6 Тема 6. Властивості та отриманні 2  8 
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поліклональних анти сироваток. 

Серологічні методи аналізу антигенів та 

антитіл. 

 

Лекція 1. Характеристика та методологія 

отримання поліклональних анти сироваток. 

Полі-, оліго- та моно специфічні 

поліклональні антитіла. 

2   

Самостійна робота..  Серологічні методи 

досліджень антигенів та антитіл, 

засновані на реакціях аглютинації та 

преципітації. 

  4 

Самостійна робота Застосування серологічних 

методів у клінічній лабораторній діагностиці. 
  4 

7 

Тема 7.Властивості та отримання 

моноклональних антитіл. Методи аналізу 

антигенів та антитіл, засновані на непрямій 

реєстрації імунних комплексів. 

3  20 

 

Лекція 2. Гібридомна технологія отримання 

моноклональних антитіл. 
2   

Лекція 3. Мітки в імунохімічному аналізі. Методи 

імобілізації антигенів та антитіл. 
1   

Самостійна робота.. Радіоімунний та 

імунофлюоресцентний аналіз антигенів та антитіл. 
  4 

Самостійна робота. Принципи проведення та 

класифікація методів імуноферментного аналізу. 

Гетерогенний ІФА. 

  4 

Самостійна робота. Гомогенний імуноферментний 

аналіз. Імуноферментний аналіз, заснований на не 

ковалентному введенні мітки до складу імунного 

комплексу. 

  8 

Самостійна робота Терапевтичне застосування 

моноклональних антитіл. 
  4 

 Модульна контрольна робота 3 1   

 ВСЬОГО 6 1 83 

* - за наявності змін до графіку навчального процесу (див. додаток 1) 
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Консультації - 1 год. 

Самостійна робота – 83 год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Імунологія. Підручник. Вершигора АЮ, Пастер ЄУ, Колибо ДВ. та ін.  К.: Видавничо-

поліграфічний центр»Київський університет», 2011, 559с. 

2.  Jeneway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik M Immunology: the immune system in health & 

disease: Fifth edition: New York and London:Garland Publishing; 2002:732 р. 

3. Burmester GR, Pezzutto A. Color atlas of immunology. N.Y.: Thieme, 2007, 369 p.  

4. Якобисяк М.  Імунологія  (підручник) / Під редакцією Чоп’як В.В. (переклад)// Нова Книга.-

Вінниця.-2004.-672 с. 
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5. Мікробіологія, вірусологія, імунологія/ Ситник І.О., Климнюк С.І., Творко М.С.. – 

Т.:Видавництво мед універ.,2009.-392с.  

6. Основи імунології/ Творко М.С., Климнюк С.І.,Ткачук Н.І.- Т.:Видавництво мед універ.,- 

2009.- 297с.  

7.  Галактионов В.Г. Иммунология. – М.: РИЦ МДК. – 2000. – 488 с. 

8.  Ганнонг В.Ф. Фізіологія людини. – Л.: Бак. – 2002. – 784 с. 

9. Хаитов Р.М. Физиология иммунной системы. – М.: ВИНИТИ РАН. - 2001. – 247 с.  

Додаткова: 

1. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія/ Під ред. В.П. Широбокова — Вінниця : 

Нова Книга, 2011. — С. 194-195. 

2. Basic Immunology by Abul K. Abbas and Andrew H. Lichtman, Saunders, 2001. 309 pages. 

3. William E.Paul, Fundamental Immunolgy/ Philadelphia, Pa, USA, Lippincott Williams & Wilkins. 

– 2013. - 1267 P. 

4. Cellular and Molecular immunology/ AbulK.Abbas, Andrew H.Lichtmann, Shiv. Pillai, Updated 6-

th edition . – Pe, USA, Saunreds Elsevier. – 2009. – 543 p.. 

5. Julius M.Cruse, Robert E.Lewis. – Illustrated Dictionary of Immunology, 3-rd edition / NW, 

USA, CRC Press. – 2009. – 806 p.  

6. Alberts, B. Molecular Biology of the Cell. / B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis [et al]. – N.Y., 2013. 

7. R. A. Goldsby, T. J. Kindt, and B. A. Osborne. Kuby Immunology, 4th edition, W. H. Freeman 

and Co., , 2000, 609 р. 

8. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергия. – М.: МИА, 2003. – 378 с. 

9. Lodish, H.  Molecular cell biology. / H. Lodish, A. Berk, A. Kaiser [et al] – N.Y., 2013. 

10. Сапин МР, Билыч ГЛ. Анатомия человека.М.: Высш.шк. . –1989. – 544 с. 
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