




1. Мета дисципліни – ознайомлення з методологічними основами застосування 

імунологічних методів дослідження в різних галузях біології і медицини, 

оцінки імунного статусу організму в системі експериментальної імунобіології 

та лабораторної діагностики.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів «Імунологія», «Біохімія», «Біотехнологія», 

«Цитологія», «Фізіологія та анатомія людини». 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з молекулярної біології, 

біохімії, цитології, фізіології, імунології та ін. дисциплін, працювати з 

науково-методичною літературою. 

3.Володіти елементарними навичками роботи з фізико-хімічними і 

біологічними методами дослідження.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

 Навчальна дисципліна «Прикладна імунологія» є складовою освітньої 

програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». 

 Дисципліна є базовою дисципліною, що висвітлює питання 

методологічних основ застосування імунологічних методів дослідження в 

різних галузях біології так медицини, оцінки імунного статусу організму в 

системі експериментальної імунобіології та клінічної імунології і лабораторної 

діагностики, оволодінню основами імунопрофілактики та імунотерапії 

захворювань різної етіології. 

Важливе місце відводиться питанням класифікації основних методів 

імунодіагностики, засобів імунопрофілактики та імунотерапії та основним 

принципам побудови імунограм.  Значна увага приділяється прикладним 

аспектам оволодіння основними методологічними алгоритмами щодо оцінки 

стану системи вродженого імунітету, визначенню кількісні та функціональні 

показники ефекторних клітин вродженого імунітету, способами якісної і 

кількісної характеристики гуморального  та клітинного адаптивного імунітету, 

а також викладенню основних прогностичних і діагностичних критеріїв для 

різних показників імунограми в нормі та за умов розвитку патологічних станів. 

 Вивчення прикладних аспектів імунології є актуальним для розробки 

ефективних засобів імунопрофілактики та імунотерапії захворювань різної 

етіології. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати уявлення про використання імунологічних методів в різних 

галузях біології та медицини; 

2) ознайомити з перспективами розвитку сучасних методів імунодіагностики, 

класифікаційними підходами щодо оцінки імунореактивності організму; 

2) показати важливість розробки сучасних методологічних алгоритмів для 

оцінки імунного статусу організму в нормі та при різних патологіях; 

3) навчитися застосовувати діагностичні та прогностичні критерії в трактуванні 

імунограм; 
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4) опанувати класифікація засобів імунопрофілактики та імунотерапії згідно 

сучасних уявлень про них; 

5) дати студентам уявлення про сучасні тенденції фундаментально-наукових і 

прикладних досліджень в галузі імунодіагностики, основні напрямки 

імунопрофілактики та імунотерапії для майбутньої професійної орієнтації. 

 

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 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 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

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

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): 

 ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та 

на межі предметних галузей. 

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. 

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. 

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних 

задач біології. 

ФК13.7. Знання принципів і методів вивчення імунозалежних патологій, 
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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. 

1. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

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

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати теоретичні основи застосування 

імунологічних методів в різних галузях 

біології та медицини. 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1,2  

20 

1.2 Знати сучасні методологічні алгоритми 

для оцінки імунного статусу організму 

в нормі та при різних патологіях. 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1,2 

20 

1.3 Знати класифікацію різних засобів 

імунопрофілактики та імунотерапії 

згідно сучасних уявлень. 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1,2 

реферат 

20 

1.4 Знати сучасні тенденції 

фундаментально-наукових і 

прикладних досліджень в галузі 

імунодіагностики. 

Самостійна робота Модульна 

контрольна 

робота 1, 2 

реферат 

10 

2.1 Вміти обрати методологічний алгоритм 

в умовах лабораторії для оцінки 

імунореактивності організму.  

Самостійна робота Модульна 

контрольна 

робота 1,2 

реферат 

10 

2.2 Вміти застосовувати діагностичні та 

прогностичні критерії в трактуванні 

імунограм. 

Самостійна робота Модульна 

контрольна 

робота 1,2 

реферат 

10 

3.1 Вміти працювати в групі при освоєнні 

імунологічних методів дослідження, 

аналізі отриманих лабораторних 

показників. 

Самостійна робота Модульна      

контрольна 

робота 1,2, 

реферат 

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 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, 

принципи, теорії і закони в галузі біологічних наук і 

на межі предметних галузей. 

+ + + + + + + 

ПР05. Використовувати знання і демонструвати 

дотримання положень біологічної етики, біологічної 

безпеки і біологічного захисту. 
+ + + + + + + 

ПР12. Демонструвати знання про будову та функції 

імунної системи, клітинні та молекулярні механізми 
+ + + + + + + 
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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. 

    + + + 

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. 

      + 

ПР22.4. Вирішувати проблеми фундаментального і 

прикладного характеру в галузі імунології. 
+ + + + + + + 

7. Схема формування оцінки. 

 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (дистанційно) – РН 1.1 – 3.1  – 30 балів 

/ 15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 3.1  – 50 балів/ 25 балів 

4. Реферат – РН 1.3 - 3.1 - 20 балів / 10 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). Позитивну оцінку за залік 

(зараховано) студент отримує лише за умови написання 2 модульних 

контрольних робіт (по кожній не менше 50% правильних відповідей) та 

реферативної роботи.  

 7.2 Організація оцінювання:  

Модульна контрольна робота 1 проводиться дистанційно, модульна 

контрольна робота 2 проводиться після завершення лекцій під час аудиторного 

навчання. Реферативна робота виконується під час семестру і надсилається 

викладачу.    

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



1. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний план лекцій  

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції СР* 

Розділ 1 

1 Тема 1. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ІМУННОЇ 

РЕАКТИВНОСТІ. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІМУНОГРАМ. 

6 37 

 Лекція 1. Методи якісної і кількісної характеристики клітинного та 

гуморального вродженого імунітету 

1  

Лекція 2. Методи якісної і кількісної характеристики адаптивного 

клітинного імунітету. 

2  

Самостійна робота. Методи імунодіагностики інфекційних 

захворювань. Історія та етапи розвитку методів імунодіагностики 

розладів імунологічної реактивності. Історія розвитку імунотерапії. 

Імунологічні методи дослідження, що викоистовують в лабораторній 

діагностиці різних патологій у людини.  

 20 

2 Лекція 3. Методи якісної і кількісної характеристики адаптивного 

гуморального імунітету. Принципи інтерпретації результатів 

імунограм.  

2  

 Самостійна робота. Форми запального процесу. Білки гострої фази та 

їх значення для прогнозування перебігу запального процесу.  

 16 

 Модульна контрольна робота 1 (дистанційна)  1 

Розділ 2  

3 Тема 3. ПРИНЦИПИ ЗА ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ 

ТА ІМУНОТЕРАПІЇ 
 46 

 
Самостіна робота. Засоби імунопрофілактики. Схеми 

імунопрофілактики інфекційних захворювань та неінфекційних 

хвороб. Перспективи розвитку вакцинології. Технології створення 

нових вакцин. 

 16 

 Самостійна робота.  Засоби специфічної та неспецифічної 

імунопрофілактики. Класифікація вакцин. Класифікція і 

характеристика основних методів імунопрофілактики. 

 15 

 Самостійна робота. Методи імунотерапії. Класифікація та 

характеристика методів імунотерапії. Засоби імунотерапії. Засоби 

гуморальної імунотерапії, замісна імунотерапія. Імунокорекція. 

 15 

 Модульна контрольна робота №2 1  

 ВСЬОГО 6 83 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Консультації - 1 год. 

Лекцій – 6 год. 

Самостійна робота – 83  год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Вершигора А.Ю., Пастер Є.У., Колибо Д.В., Позур В.К., Віхоть М.Є., Михальський Л.О., 

Швець Ю.В., Холодна Л.С., Моложава О.С. Імунологія. - Київ: Вища школа, 2005. – 599 с. 

2. Імунологія/ Переклад за редакцією проф. В.В.Чоп”як - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 672с. 

3. Lewis, B., Ghazvini, P. Applied Immunology for Pharmacy Students. Copley Custom Textbooks. 

2010: 101 - 131. 

4. Назар, Павло Степанович. Прикладна імунологія / Павло Степанович Назар, Олена 

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

5. 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. 

6. Иммунодефицитные состояния / В. Р. Гофман [и др.] ; ред. В. С. Смирнов, И. С. Фрейдлин. - 

СПб. : Фолиант, 2000. - 560 с.. 

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

disease: Fifth edition. 2002: Garlandpress, N-Y:732 p. 

 

Додаткова: 

1. Посібник з лабораторної імунології: навч. посіб. для лікарів-інтернів закл.(ф-тів) 

післядипломної освіти / Л. Є. Лаповець [и др.] ; МОЗ України, Центральний методичний 
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