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1. Мета дисципліни – формування у студентів загальних знань та вмінь щодо методів, 
які використовуються вивчення стану імунної системи, а також методів оцінки 
клітинного і гуморального імунітету та методів діагностики імунопатологій. Під час 
лабораторних робіт студенти опановують основні методи оцінки стану імунної системи 
та методи імунодіагностики. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична хімія», «Клінічна 
лабораторна діагностика», «Епідеміологія», «Імунологія», «Вірусологія з 
вірусологічною діагностикою», «Інфекційні хвороби з оцінкою результатів 
досліджень», «Клінічна хімія». 

2. Вміння застосовувати знання та навички, набуті під час опанування 
клінічної хімії, імунології, клінічної лабораторної діагностики, знати засади 
сучасних методів лабораторних досліджень, проводити пошук та аналіз 
наукової літератури. 

3. Володіння базовими принципами лабораторних методів досліджень.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Методи дослідження імунної 

системи» є теоретичні засади основних методів, які використовуються для 
дослідження імунної системи в нормі та за умов різних захворювань. Дисципліна 
висвітлює лабораторні методи оцінки імунного статусу, серологічні методи 
визначення антигенів та антитіл, а також методи імунохімічного аналізу 
(імуноферментний аналіз, Вестерн-блот, імуноелектрофорез, імунодифузія, 
імунофлуоресцентні методи, імуногістохімія). Докладно аналізуються методи аналізу 
клітинного імунітету (проточна цитофлуориметрія, методи розділення клітин 
периферійної крові, методи оцінки проліферативної активності імунних клітин, 
клітинної цитотоксичності, фагоцитозу) та гуморального імунітету. Розглядаються 
принципи імунолабораторного обстеження, принципи інтерпретації імунограми. 
Приділено увагу практичним підходам діагностики імунопалотогій чи хвороб, що 
супроводжуються з імунологічними порушеннями (інфекційних хвороб, первинних і 
вторинних імунодефіцитів, алергічних захворювань, аутоімунних захворювань, 
безпліддя). Відповідно до теоретичного матеріалу розроблено лабораторні роботи, 
присвячені основним методам імунохімічного аналізу, а також найбільш важливим 
тестам оцінки стану клітинної та гуморальної ланки імунітету. 

Знання, засвоєні під час вивчення даної дисципліни, є необхідними медичними 
працівникам, які спеціалізуються у галузі лабораторної діагностики, оскільки вона 
створює уявлення про діагностику імунітету взагалі та сприяє теоретичному та 
практичному засвоєнню не тільки методів оцінки стану імунної системи, а також 
імунологічних методів, придатних для визначення різноманітних клінічних 
показників.  

4. Завдання (навчальні цілі): 
Сформувати у здобувача освіти  
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1. чітке уявлення про методи вивчення імунної системи з метою аналізу її стану за 
різних клінічних ситуацій для застосування в клінічній діагностиці, принципи 
імунолабораторного обстеження; 

2. знання про методи оцінки імунного статусу, що використовуються в 
діагностичних лабораторіях, зокрема методи імунохімічного аналізу 
(імуноферментний аналіз, імуноблотинг, імунофлуоресцентні методи), методи 
аналізу стану клітинного й гуморального імунітету, методи діагностики 
імунопатологій 

3. вміння та практичні навички щодо основних методів дослідження імунної системи 
та діагностики її порушень. 

 
Згідно з описом Освітньої програми «Лабораторна діагностика» та вимогами 
Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь 
знань № 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 224 «Технології медичної діагностики 
та лікування» за програмою «Лабораторна діагностика» дисципліна забезпечує набуття 
студентами наступних компетентностей:  

загальних: 
- цінування та повага до різноманітності та мультикультурності. 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

спеціальних (фахових, предметних): 
1. здатність застосовувати навички наукового дослідження для аналізу, 

оцінювання або розв’язання проблем. 
2. готовність до безперервного професійного розвитку. 
3. здатність комбінувати поєднання різних технологічних прийомів лабораторних 

досліджень для вирішення професійних завдань. 
4. готовність виконувати точно та якісно дослідження, удосконалювати методики 

їх проведення та навчати інших.  
здатність застосовувати сучасні методи роботи в біотехнологічних 
лабораторіях з відповідною апаратурою, вимірювальними приладами, 
лабораторним посудом, інструментарієм тощо для одержання необхідних 
аналізів.  
 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 4. автономність та 
відповідальність) 

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 

 Знати    

1.1. Принципи та алгоритми методів 
оцінки імунного статусу, що базуються 
на визначенні антигенів та антитіл 
(імуноферментний аналіз, Вестерн-
блот, імунофлуоресцентні методи, 
імуногістохімія та ін.); 

Лекція 
Самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота, 
оцінювання 
презентації / 
доповіді, 
поточних 

10 
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контрольних 
робіт /усних 
відповідей 

1.2. Основи та принципи використання у 
галузі діагностики методів оцінки 
клітинного імунітету (проліферативної 
активності імунних клітин, клітинної 
цитотоксичності, фагоцитозу та ін.) та 
гуморального імунітету (реакцій 
преципітації та аглютинації, 
імунодифузії та імуноелектрофорезу, 
реакції зв’язування комплементу та 
ін.); 

Лекція 
Самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота, 
оцінювання 
презентації / 
доповіді, 
поточних 
контрольних 
робіт /усних 
відповідей 

20 

1.3. Принципи та алгоритм відбору 
лабораторних тестів для імунограми за 
певного захворювання, підходи до 
діагностики імунопатологій та 
стратегії призначення певних 
імунолабораторних тестів для їх 
діагностики та контролю терапії. 

Лекція 
Самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота, 
оцінювання 
презентації / 
доповіді, 
поточних 
контрольних 
робіт /усних 
відповідей 

10 

 Вміти    

2.1. Вірно аналізувати доцільність 
застосування методів оцінки 
клітинного та гуморального імунітету 
з індивідуальним підбором для 
кожного пацієнта підбирати 
діагностичні маркери тестів для 
аналізу імунограми для пацієнта з 
урахуванням клінічної картини 
захворювання;; 

Лекція 
Лабораторна 
робота 
Самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота 

20 

2.2. Обґрунтовано пояснювати 
необхідність використання 
відповідних методів імуноаналізу у 
певних діагностичних ситуаціях та 
підбирати діагностичні маркери тестів 
для аналізу імунограми для пацієнта з 
урахуванням клінічної картини 
захворювання; 

Лекція 
Лабораторна 
робота 
Самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота, 
оцінювання 
виконання 
лабораторних 
робіт 

10 

2.3. Практично виконувати  базові методи 
імунодіагностики в умовах клінічної 
лабораторії та відбирати найбільш 
інформативні методи для проведення 
імунолабораторного обстеження 
захворювання, пов’язаного з 
порушенням імунного статусу. 

Лекція 
Лабораторна 
робота 
Самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота, 
оцінювання 
виконання 
лабораторних 
робіт 

20 

 Комунікація    

3.1. Вміти працювати в групі, оцінюючи 
дані при виборі спектра діагностичних 
методів для аналізу порушень 

Лекція, 
Лабораторна 
робота 

Оцінювання 
виконання 
лабораторних 

10 
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клітинної та гуморальної ланки 
імунітету, що виникли в організмі за 
даного захворювання. 

Самостійна робота робіт, 
презентації, 
доповіді, усні 
відповіді 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 

        
Визначати якісний та кількісний склад 
речовин та їх сумішей. Демонструвати 
використання знань про морфологічні зміни 
тканин і органів для діагностики патологічних 
станів, виявляти помилкові результати та 
вживати заходи щодо їх корекції 

+ + +   + + 

Верифікувати результати лабораторних 
досліджень для діагностики дитячих хвороб 
(норма / патологія).   

  + + + + + 

Верифікувати результати лабораторних 
досліджень для діагностики захворювань 
хірургічного профілю (норма / патологія). 

  + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.5 (блок Розділу 1) – 24 бали/ 12 балів 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 2.5 (блок Розділу 2) – 24 бали/ 12 балів 
3. Підготовка презентації / доповіді РН 3.1 –10 балів/ 5 балів 
4. Поточні контрольні роботи / усні відповіді РН 1.1 – 2.5 – 22 бали / 11 балів 
5. Захист лабораторних робіт - РН 1.1 – 2.5 - 20 балів / 10 балів 
 

Залік виставляється за сумою всіх форм семестрового оцінювання за умови успішного 
виконання завдань 2 модульних контрольних робіт (по кожній не менше 50% правильних 
відповідей), успішного проміжного тестування (не менше 50% від максимально можливої 
кількості балів) та за умови виконання і захисту усіх лабораторних робіт.  Позитивну 
оцінку «зараховано» студент отримує, якщо сума позитивно оцінених форм семестрового 
оцінювання (не менше 50% максимально можливої кількості балів) перевищує 60 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Поточні контрольні роботи проводяться упродовж лекційного курсу. Модульні контрольні 
роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з відповідних розділів робочої програми 
курсу. Оцінка доповідей і презентацій проводиться упродовж лекційного курсу. 

Виконання та оформлення лабораторних робіт проводиться упродовж курсу на 
лабораторних заняттях. Захист лабораторних робіт у формі опитування проводиться 
після відповідного розділу практичного курсу. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
 
 



8. Структура  навчальної  дисципліни. 
Тематичний  план 

 

№ 
п/п 

Назва  тем 

Кількість годин 

лек-
ції 

лабо
ра-
тор-

ні 
заня
ття 

СР* 

1. Розділ 1. Лабораторні методи оцінки імунного статусу та 
серологічні методи визначення антигенів та антитіл 

4 8 24 

2. 
Тема 1. Імунохімічні методи визначення антигенів та антитіл та 
їх застосування у діагностиці. 

   

3. Лекція 1. Імуноферментний аналіз та радіоімунний аналіз.  2   

4. 
Лабораторна робота 1. Визначення антитіл та антигенів 
методом імуноферментного аналізу.  6  

5. 

Самостійна робота. Методи посилення сигналу в 
імуноферментному аналізі. Гомогенний імуноферментний 
аналіз. Застосування  імуноферментного аналізу для діагностики 
інфекційних захворювань. 

  12 

6. 
Лекція 2. Вестерн-блот, імунофлуоресцентні методи та 
імуногістохімія.  2   

7. 
Лабораторна робота 2. Виявлення антигенів та антитіл методом 
імуноафінної хроматографії  2  

8. 
Самостійна робота. Застосування методу Вестерн-блот для 
визначення субкласів імуноглобулінів. Методи аналізу імуно- та 
електрофореграм.  

  12 

9. Модульна  контрольна  робота 1    

10. 
Розділ 2. Методи діагностики стану клітинного і 
гуморального імунітету, методи інтерпретації імунограми 
та діагностики імунопатологій. 

8 18 26 

11. 
Тема 2. Методи діагностики клітинного і гуморального 
імунітету.  

   

12. 

Лекція 3. Вивчення клітинного імунітету кількісними і 
функціональними методами: методи виділення імунних клітин, 
метод проточної цитофлуориметрії та визначення субпопуляцій 
лімфоцитів. 

2   

13. 
Лабораторна робота 3. Виділення імунних клітин з лімфоїдних 
органів тварин та оцінка їх життєздатності. 

 2  

14. 
Лабораторна робота 4. Виділення перитонеальних макрофагів 
тварин. 

 4  

15. 

Самостійна робота. Поняття норми у функціонуванні імунної 
системи. Нормативи імунологічних показників здорових людей. 
Відмінності імунологічних показників у дітей раннього віку і у 
підлітків.  

  8 

16. 

Лекція 4. Методи діагностики клітинного імунітету: оцінка 
проліферативної активності імунних клітин, оцінка клітинної 
цитотоксичності, оцінка фагоцитозу, визначення продукції 
цитокінів. 

2   
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17. 
Лабораторна робота 5. Аналіз популяцій імунних клітин крові 
за лейкограмою, розрахунок лейкоцитарних індексів.  

   

18. 
Лабораторна робота 6. Визначення фагоцитарної активності 
макрофагів. 

 2  

19. 
Лабораторна робота 7. Визначення функціональної активності 
макрофагів за допомогою НСТ-тесту 

   

20. 
Самостійна робота. Вивчення реакції гіперчутливості 
сповільненого типу, метод локального гемолізу в гелі 

   

21. 
Лекція 8. Діагностика гуморального імунітету: отримання 
імунних сироваток, реакції преципітації, аглютинації та  
зв’язування комплементу, імуноелектрофорез, імунодифузія.  

2   

22. 
Лабораторна робота 8. Вивчення місцевого імунітету: 
визначення секреторних імуноглобулінів. 

 4  

23. 
Лабораторна робота 9. Метод преципітації: визначення вмісту 
циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові 

 2  

24. 
Лабораторна робота 10. Метод аглютинації – визначення групи 
крові та резус-фактору. 

 2  

25. 
Самостійна робота. Методи отримання імунних антисироваток. 
Методи визначення інтерферонового статусу людини.  

  8 

26. 
Тема 3. Принципи імунолабораторного обстеження та оцінки 
імунограми, діагностика імунопатологій 

   

27. Лекція 6. Імунограма та її інтерпретація. 2   

28. 
Лабораторна робота 11. Латекс-аглютинація: визначення білків 
гострої фази. 

 2  

29. 

Самостійна робота. Показання до призначення оцінки 
імунограми, показники імунограми у здорових людей різного 
віку, принципи постановки імунологічного діагнозу, схема 
динаміки імунограм під час запального процесу. 
Імунодіагностика інфекційних та онкологічних захворювань, 
імунодефіцитів, алергії та аутоімунних захворювань, 
імунодіагностика безпліддя. 

  10 

30. Модульна  контрольна  робота 2    

 ВСЬОГО 12 26 50 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 12 год. 
Семінари – немає. 
Практичні заняття – немає. 
Лабораторні заняття – 26 год. 
Тренінги – немає. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 50 год. 
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