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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): 
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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; 

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.  

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. 

       спеціальні (фахові, предметні): 
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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. 

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. 

ФК12.4. Уявлення про роль імунної системи в розвитку протипухлинної 

резистентності організму та механізми уникнення пухлиною імунного нагляду.  

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.  

ФК15.4. Уявлення про принципи створення об’єктів промислового 

виробництва в сфері імунобіотехнології. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. Знати; 2. Вміти; 3. Комунікація) Форми та методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати основні типи клітин-

учасників специфічних імунних 

реакцій, ключові механізми 

процесингу і презентації антигену, 

розпізнавання антигену і механізми 

реалізації реакцій набутого 

імунітету. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1 та 7, 

звіт по 

лабораторній 

роботі 

8 

1.2 Знати класифікацію, будову та Лабораторні роботи, Модульна 8 
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основні властивості природних і 

синтетичних антигенів; властивості 

та методологію отримання 

поліклональних антисироваток та 

моноклональних антитіл; 

класифікацію та принципи 

проведення імунохімічних методів 

аналізу біологічних зразків. 

самостійна робота контрольна 

робота 2 та 7, 

звіт по 

лабораторній 

роботі 

1.3  Знати фундаментальні основи 

сучасної концепції місцевого 

імунітету (їх клітинні і гуморальні 

чинники). Знати загальну 

характеристику імунної системи 

слизових оболонок, включаючи 

механізми регуляції формування 

імунної відповіді локально. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота, 

реферат 

Модульна 

контрольна 

робота 3 та 7, 

звіт по 

лабораторній 

роботі 

8  

1.4. Знати прикладні аспекти 

імунобіології, основні 

методологічні підходи 

імунодіагностики, реєстрації різних 

форм імунної відповіді, принципів 

розробки і застосування засобів 

імунопрофілактики та імунотерапії. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота, 

реферат 

Модульна 

контрольна 

робота 4 та 7, 

звіт по 

лабораторній 

роботі 

8 

1.5 Знати основи класифікації різних  

реакцій гіперчутливості, основні 

класи алергенів, молекулярні 

механізмів реалізації основних 

типів гіперчутливості організму при 

різних захворюваннях 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота, 

реферат 

Модульна 

контрольна 

робота 5 та 7, 

звіт по 

лабораторній 

роботі 

8 

1.6 Знати методи визначення, 

класифікації, профілактики та 

відновлення різних видів ураження 

імунної системи внаслідок дії 

іонізуючого випромінювання різних 

видів   

Лабораторні роботи, 

самостійна робота, 

реферат 

Модульна 

контрольна 

робота 6 та 7, 

звіт по 

лабораторній 

роботі 

8 

2.1 Вміти виділяти мононуклеари 

периферичної крові з подальшим 

визначенням фенотипу і функцій 

цих клітин. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1 та 7, 

звіт по 

лабораторній 

роботі 

8 

2.2 Вміти виготовляти імуноген та 

розробляти схему імунізації 

відповідно до характеристик 

антигену; володіти способами 

введення імуногенів лабораторним 

тваринам та отримувати 

поліклональні антитіла та визначати 

ступінь їх специфічності і 

перехресної активності, а також 

кон’югувати поліклональні антитіла 

з ферментною міткою для 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2 та 7, 

звіт по 

лабораторній 

роботі 

8 
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подальшого використання в 

імунохімічному аналізі; 

користуватись серологічними 

методами аналізу (заснованими на 

реакції преципітації та реакції 

аглютинації) для кількісної і якісної 

характеристики біологічних рідин 

(та інших препаратів) на предмет 

наявності досліджуваних антигенів 

і антитіл; користуватись методами 

імуноферментного аналізу для 

кількісної і якісної характеристики 

біологічних рідин та інших 

розчинів на предмет наявності 

досліджуваних антигенів та антитіл. 

2.3 Сформувати уявлення про 

принципи сучасних методів 

вивчення місцевого імунітету; 

опанувати практичні навички при 

виконанні базових методів 

місцевого імунітету. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота, 

реферат 

Модульна 

контрольна 

робота 3 та 7, 

звіт по 

лабораторній 

роботі 

8 

2.4  Вміти визначати перелік тестів 

імунограми в нормі, при розвитку 

патологічних станів та на тлі 

застосування засобів імунокорекції. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота, 

реферат 

Модульна 

контрольна 

робота 4 та 7, 

звіт по 

лабораторній 

роботі 

8 

2.5 Вміти використовувати розроблені 

алгоритми  лабораторних методів 

досліджень для діагностики різних 

типів гіперчутливості в умовах 

лабораторії. 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота, 

реферат 

Модульна 

контрольна 

робота 5 та 7, 

звіт по 

лабораторній 

роботі 

8 

2.6 Вміти визначати особливості 

ураження імунної системи 

внаслідок дії радіації різних видів 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота, 

реферат 

Модульна 

контрольна 

робота 6 та 7, 

звіт по 

лабораторній 

роботі 

8 

3.1 Вміти працювати у групі, 

організовувати роботу для 

проведення експерименту 

Лабораторні роботи, 

самостійна робота, 

реферат 

Звіт по 

лабораторній 

роботі 

4 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання   
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 

ПР03. Використовувати теорії і закони 

математики, фізики, хімії та інших 

наук для вирішення завдань сучасної 

 +    +  +    + + 
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біології. 

ПР05. Використовувати знання і 

демонструвати дотримання положень 

біологічної етики, біологічної безпеки і 

біологічного захисту. 

   +  +    +  + + 

ПР06. Застосовувати принципи 

систематики, методи виявлення та 

ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот. 

  + +     + +    

ПР08. Демонструвати знання 

фундаментальних біологічних 

процесів, будови та функцій живих 

організмів. 

+ + + + + + + + + + + + + 

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. 

+ + + + + + + + + + + + + 

ПР15. Застосовувати у професійній 

діяльності методи визначення 

структурних та функціональних 

характеристик біологічних систем на 

різних рівнях організації. 

+ + + + + + + + + + + + + 

ПР16. Обирати методи, алгоритми 

планування та проведення польових, 

лабораторних, клініколабораторних 

досліджень, у т.ч. математичні методи 

та програмного забезпечення для 

проведення досліджень, обробки та 

представлення результатів. 

+ + + + + + + + + + + + + 

ПР19. Вирішувати прикладні задачі 

біології відповідними методами. 
      + + + + + +  

ПР21.4. Застосовувати імунологічні, 

фізико-хімічні та імунохімічні методи 

для дослідження біологічних явищ і 

процесів. 

      + + + + + + + 

ПР22.4. Вирішувати проблеми 

фундаментального і прикладного 

характеру в галузі імунології. 

+ + + + + + + + + + + + + 

ПР23.4. Застосовувати методи 

діагностики захворювань інфекційної 

етіології та імунозалежних патологій. 

+ + + + + + + + + + + + + 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1, 2.1  – 4 бали/2 бали; 

2. Модульна контрольна робота  2: РН 1.2, 2.2 – 4 бали/2 бали. 
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3. Модульна контрольна робота  3: РН  1.3, 2.3 – 4 бали/2 бали. 

4. Модульна контрольна робота  4: РН  1.4, 2.4 – 4 бали/2 бали.       

5. Модульна контрольна робота  5: РН 1.5, 2.5 – 4 бали/2 бали; 

6. Модульна контрольна робота  6: РН 1.6, 2.6  – 4 бали/2 бали; 

7. Модульна контрольна робота 7 (дистанційно): 1.1-2.6 – 40 балів/20 

балів 

8. Звіти по лабораторних роботах: РН 1.1 – 3.1 – 36 балів / 18 балів 

 

 - підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено залік, 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). Перескладання семестрового контролю з 

метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

Позитивну оцінку за залік (зараховано) студент отримує лише за умови 

написання всіх контрольних робіт та виконання лабораторних робіт. 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання звітів по лабораторних роботах здійснюється протягом 

аудиторного навчання, контрольна робота 1, 2, 3, 4, 5 та 6 проводиться після 

завершення лабораторних робіт відповідних розділів 1, 2, 3, 4, 5, 6 протягом 

аудиторного навчання. Модульна контрольна робота 7 проводиться 

дистанційно.  

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: Клітинний імунітет 

1 ТЕМА 1. Клітинний імунітет 6 50 

 

Лабораторна робота 1. Виділення органів і клітин 

імунної системи миші. 
2  

Лабораторна робота 2. Вивчення лейкоцитарної 

формули крові людини.  
2  

Лабораторна робота 3. Виділення лейкоцитів і 

мононуклеарів периферичної крові людини. 
1  

Самостійна робота. Імунофенотипування лімфоцитів. 
 12 

Самостійна робота. Реакція бласттрансформації 

лімфоцитів. 
 12 

Самостійна робота. Реакція гальмування міграції 

лейкоцитів периферичної крові людини. 
 12 

Самостійна робота Методи визначення функціональної 

активності Т-клітин.  14 

 Модульна контрольна робота  1 1  

Розділ 2: Імунохімія 

2 ТЕМА 2. Імунохімія 5 50 

 Самостійна робота.  Способи введення імуногенів 

лабораторним тваринам. 

 5 

Самостійна робота.  Отримання поліклональної 

антисироватки проти корпускулярних антигенів 

(бактерії). Тестування специфічності отриманих 

антисироваток в реакції бактерійної аглютинації.  

 

15 

Самостійна робота.  Отримання поліклональних 

антисироваток проти корпускулярних антигенів 

(ксеногенні еритроцити). Тестування специфічності 

отриманих антисироваток в реакції активної (прямої) 

гемаглютинації. 

 15 

Самостійна робота. Отримання поліклональних 

антисироваток проти розчинних антигенів. 

 5 

Лабораторна робота 4. Тестування специфічності 

поліклональних антисироваток у реакції активної 

(прямої) гемаглютинації. 

2 

 

Лабораторна робота 5. Тестування специфічності і 

титру отриманих поліклональних антисироваток проти 

розчинних антигенів у реакціях преципітації за 

Оухтерлоні та за Манчіні. 

               1  

Лабораторна робота 6. Опрацювання методу 

гетерогенного імуноферментного аналізу. 

1  
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Самостійна робота  Використання ад’ювантів у 

медицині і ветеринарії. Ад'юванти у складі 

профілактичних і терапевтичних вакцин. Автоматизація 

імуноферментного аналізу. Імуноферментні аналізатори.  

 10 

 

 Модульна контрольна робота  2 1  

Розділ 3: Місцевий імунітет   

3 ТЕМА 3. Методи вивчення місцевого імунітету 5 50 

 Лабораторна робота 7. Особливості визначення 

поглинальної активності нейтрофілів методом 

фагоцитозу в тканинах і рідинах. Отримання і обробка 

рідин і тканин. Визначення функціональної активності 

фагоцитуючих клітин жовчі. 

1  

Лабораторна робота 8. Визначення метаболічної 

активності нейтрофілів в спонтанному і стимульованому 

НСТ-тесті в тканинах і рідинах. Візуальна оцінка 

цитохімічних реакцій з використанням принципа Kaplow 

(1955) 

2  

Лабораторна робота 9. Місцевий гуморальний імунітет. 

Методичні особливості дослідження секретів. 

Діагностичні можливості слини. 

1  

Самостійна робота. Секреторні імуноглобуліни. Методи 

визначення (радіальна імунодифузія). 

 10 

Самостійна робота Групи крові 

сільськогосподарських тварин (ВРХ, коней, свиней, 

курей). Генетичні системи крові людини і 

імуногенетичні механізми асоціації з хворобами. 

 40 

 Модульна контрольна робота  3 1  

Розділ 4: Прикладна імунологія 

4 ТЕМА 4. Прикладні аспекти імунології: імунологічні 

методи дослідження в лабораторній практиці, оцінці 

імунного статусу організму, розробці 

імунопрофілактичних та імунотерапевтичних засобів. 

6 50 

 Лабораторна робота 10. Прикладні аспекти імунології: 

імунологічні методи дослідження в лабораторній 

практиці, оцінці імунного статусу організму, розробці 

імунопрофілактичних та імунотерапевтичних засобів. 

1  

Лабораторна робота 11. Визначення кількісних та 

функціональних показників вродженого імунітету. 

2  

Лабораторна робота 12. Визначення якісних і кількісних 

показників адаптивного імунітету. 

2  

Самостійна робота. Засоби імунопрофілактики: 

вакцини. Класифікація, основні види вакцин, календар 

щеплень. 

 20 

Самостійна робота. Методи імунодіагностики інфекцій 

в клінічній практиці. 

 15 

Самостійна робота Імунотерапія інфекційних 

захворювань, основні методологічні підходи. 

 15 

 Модульна контрольна робота  4 1  
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Розділ 5: Молекулярні механізми  алергічних реакцій 

5 ТЕМА 5. Реалізація реакцій гіперчутливості імунної 

системи при різних патологіях у людини. 

5 49 

 Лабораторна робота 13. Методи дослідження і 

стандартизації алергенів різного походження. Отримання 

алергенів для імунодіагностики. Алерговакцини. 

1  

Лабораторна робота 14. Специфічна імунотерапія 

алергічних захворювань у людини (СІТ). 

2  

Лабораторна робота 15. Основні методологічні підходи 

для діагностики  алергічних захворювань. 

1  

Самостійна робота. Реалізація реакцій гіперчутливості 

імунної системи при різних патологіях у людини. 

 49 

 Модульна контрольна робота  5 1  

Розділ 6: Радіоімунологія 

6 ТЕМА 6. Радіоімунологічні методи досліджень 5 48 

 Лабораторна робота 16. Методи дослідження імунної 

дисфункції та гіперчутливості до іонізаційного 

випромінювання 

2  

Лабораторна робота 17. Вивчення показників імунної 

системи при різних рівнях радіаційного ураження. 

1  

Лабораторна робота 18. Методи оцінки ефективності 

застосування імуномодуляції на фоні променевої 

хвороби. 

1  

Самостійна робота Одиниці основних фізичних 

величин, що використовуються в радіаційній імунології.  

Стан імунної системи у ліквідаторів наслідків 

радіаційних катастроф та жителів постраждалих від 

радіаційного ураження регіонів Світу. Основні 

нормативні документи, що визначають права осіб, які 

постраждали від радіаційного опромінення. 

 15 

 Самостійна робота Променева хвороба, класифікація, 

симптоматика, способи профілактики та лікування, 

методи діагностики. Патології, при яких використовують 

методи променевої терапії. Явище гормезису.   

 15 

 Самостійна робота Терапевтичні підходи та методи 

профілактики наслідків радіаційного ураження імунної 

системи. Методи в імунології, що ґрунтуються на 

використанні радіоактивних матеріалів.  

 18 

 Модульна контрольна робота  6 1  

 Модульна контрольна робота  7  1 

7 ВСЬОГО 32 297 

 

Загальний обсяг 330 год, в тому числі: 

Лабораторні – 32  год. 

Консультації – 1 год. 

Самостійна робота - 297 год. 

 

 



 13 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Вершигора А.Ю., Пастер Э.У., Колибо Д.В.,  Віхоть М.Є., Моложава О.С., 

Михальський Л.О., Позур В.К., Сківка Л.М., Холодна Л.С., Швець Ю.В. 

Імунологія. ВПЦ «Київський університет», 2011.  

2. Місцевий імунітет травного  тракту Навчальний посібник / Стасенко А,А., 

Саєнко В.Ф., Діброва Ю.А. та ін.(за  ред. А.А.Стасенко) Київ: Три крапки. 2005. 

– 216 с. 

3. Ярилин А.А. Иммунология, К. «Наукова думка», 2010. 4.Roitt I., Brostoff J., 

Male D. Immunology (Sixth edition), Elsevier Science (USA), 2010. 

4.Якобисяк. М. Імунологія /Переклад з польської за ред. проф. В.В. Чоп’як.- 

Вінниця: Нова книга, 2004.- 672 с. 

5. 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. 

6. Шварцман Я.С. , Хазенсон Л.Б. Местный иммунитет. – Л., 1978. – 223 с. 

7.Беляков И.М. Иммунная система слизистых. // Иммунология. – 1997. – №4. 

– С. 7-13. 

8.Кишкун А.А. Иммунологические и серологические исследования в 

клинической практике. – М.: ООО “Медицинское информационное агентство”, 

2006. – 536 с. 

9.Лаповець Л.Є., Луцик Б.Д. Посібник з лабораторної імунології – Львів. – 

2002. – 173 с. 

10. Abbas A.K., Lichtman A.H. Cellular and Molecular Immunology, Elsevier 

Science (USA) 2015.  

11. Радіоекологічні дослідження: Навч. посібник . Є.А. Іванов. - Львів : 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149с.  

12. Радиационная медицина: Учеб. пособие / А.Н. Стожаров, Л.А. Квиткевич, 

Г.А. Солодкая и др.  Под общ. ред. проф. А.Н. Стожарова. – Минск : МГМИ, 

2000 – 154с.   

Додаткова: 

1. Энциклопедия клинических лабораторных тестов. Под ред 

Н.Тица.Перевод с англ. Под ред. Меньшикова ВВ. М: изд-во «Лабинформ», 

1997, 960 с. 

2. Тлумачення лабораторних досліджень у клініці внутрішніх хвороб 

(методичний посібник). Асаулюк  І.К., Бойчак М.П. та ін.. К.: Медінформ, 2004 , 

96 с. 

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

369 p. 

4. Молекулярная клиническая диагностика. – Методы: Пер. с англ. / Под ред. 

С. Харрингтона, Дж. Макги. – М.: Мир, 1999. – 558 с. 
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5. Передерий В.Г., Земсков А.М., Бычкова Н.Г., Земсков В.М. Иммунный 

статус, принципы его коррекции иммунных нарушений. – К.: Здоров’я, 1995. – 

211 с. 

6. Потемкина Е.Е., Позднякова Р.З., Манукян Л.М. Пособие по лабораторной 

клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН, 2003. – 283 с. 

7. Справочник по иммунотерапии (для практического врача) / Под ред. А.С. 

Симбирцева. – Санкт-Петербург: Диалог, 2002. – 480с. 

8. Janeway C.A., Travers P., Walport M. and Capra J.D. Immunobiology, Fourth 

edition, 1999, Current Biology Publications, London UK. 

9. Местный иммунитет у детей: учебно-методические рекомендации. Томск- 

Краснодар, ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России - ГБОУ 

ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России, 2011. – 54 с. 

10. Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. Клиническая иммунология 

и аллергология с основами общей иммунологии.- М.:Гэотар-Медиа, 2011.- 

640 с. 

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

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

12.  Клиническая иммунология и аллергология/ Под ред. Г.Лолора-мл., 

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

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

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

768 с. 

14.  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. : 
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