ВСТУП
1. Мета освітнього компоненту «Навчальної практики з імунології» полягає
у закріпленні здобувачами освітніх послуг теоретичних та практичних знань,
отриманих при вивченні нормативного курсу «Імунологія з імунологічною
діагностикою», а також спеціальних курсів за період навчання та проведенні
науково-дослідної роботи згідно з індивідуальною програмою, результати якої
будуть основою для оформлення студентами звіту та захисту практики.
Студенти повинні ознайомитися з принципами організації імунологічної
лабораторії, оволодіти основними методологічними підходами щодо сучасних
імунологічних

науково-дослідних

досліджень,

навчитися

дослідження

імунограми,

та

самостійно
виконувати

лабораторно-діагностичних
планувати
науковий

методів

методологічний

алгоритм

експеримент,

проводити

статистичну обробку отриманих даних, а також самостійно проводити пошук
наукової літератури за обраною темою, готувати презентації і доповіді, складати
список літератури для огляду за темою роботи.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору освітнього компоненту:
1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Імунологія з імунологічною
діагностикою»,
«Клінічна
лабораторна
діагностика»,
«Біохімія»,
«Мікробіологія з мікробіологічною діагностикою», «Патоморфологія та
патофізіологія», «Техніка лабораторних робіт».
2. Вміння самостійно застосовувати знання із дисциплін «Імунологія з
імунологічною діагностикою», «Клінічна лабораторна діагностика»,
«Біохімія»,
«Мікробіологія
з
мікробіологічною
діагностикою»,
«Патоморфологія та патофізіологія»; працювати з навчальною, науковою
та науково-методичною літературою.
3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
3. Анотація освітнього компоненту:
Навчальна практика з імунології є складовою програми професійної
підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 22 «Охорона
здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування»
спеціалізація «Лабораторна діагностика» професійної кваліфікації «лаборант
(медицина)» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика». "Навчальна

практика з імунології" є обов’язковим освітнім компонентом, що висвітлює
питання методологічних основ застосування імунологічних методів дослідження
у різних галузях медицини, оцінки імунного статусу організму в системі
експериментальної
діагностики,

імунобіології,

оволодінню

клінічної

імунології

методологічними

основами

та

лабораторної

імунодіагностики

захворювань різної етіології. У фокусі уваги практики – оволодіння алгоритмами
оцінки стану вродженої та набутої ланок клітинного та гуморального імунітету.
«Навчальна практика з імунології» є логічним продовженням засвоєння
студентами знань та вмінь із профільних теоретичних і професійно-практичних
дисциплін (клінічної імунології, біологічної та біоорганічної хімії, фізіології,
педіатрії, епідеміології тощо).
4. Завдання (навчальні цілі):
1) сформувати уявлення про використання імунологічних методів у різних
галузях біології та медицини;
2) трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму
людини;
3)

засвоїти

теоретичні

знання

для

проведення

імунопрофілактики

інфекційних та неінфекційних хвороб, з урахуванням імунного статусу пацієнта;
4) визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з
виникненням найбільш поширених хвороб людини.
Згідно

вимог

проекту

Стандарту

вищої

освіти

України

перший

(бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я»,
спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація
«Лабораторна діагностика» дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти
наступних компетентностей:
інтегральної:
- здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог;
загальних:
ЗК06. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК09. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
спеціальних (фахових, предметних):
ФК02. Здатність здійснювати збір та верифікацію даних, прийом та обробку
зразків згідно з протоколами.
ФК03. Здатність проводити аналіз зразків та здійснювати валідацію результатів
згідно з існуючими протоколами.
ФК04. Здатність застосувати сучасні методи та технології дослідження тканин та
зразків різного походження у лабораторіях різного профілю та розуміння
принципів дії цих методів.
ФК05. Здатність інтерпретувати результати на основі наукового знання,
розуміючи взаємозв’язок між результатами аналізу, діагнозом, клінічною
інформацією та лікуванням, та представляти і повідомляти результати належним
чином та документувати конфіденційні дані.
ФК06. Здатність застосовувати та поширювати принципи управління якістю та
ефективного використання ресурсів; брати участь у внутрішньо-лабораторному
контролі якості.
ФК09. Здатність здійснювати організацію та керівництво роботою структурних
підрозділів лабораторій на основі вміння управління людськими, матеріальними,
фінансовими та інформаційними ресурсами.
ФК14. Готовність виконувати точно та якісно дослідження, удосконалювати
методики їх проведення та навчати інших.
ФК15. Здатність застосовувати сучасні методи роботи в біотехнологічних
лабораторіях

з

відповідною

апаратурою,

вимірювальними

приладами,

лабораторним посудом, інструментарієм тощо для одержання необхідних
аналізів.
ФК16. Здатність використовувати професійно-профільні знання, практичні
навички та уміння для роботи з клітинними культурами, для клонування клітин,
співкультивування різних типів клітин та моделювання патологічних станів in
vitro.

5. Результати навчання за освітнім компонентом:
На оволодіння освітнього компоненту відводиться 60 годин - 2,0 кредити ЄКТС.
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Код

Результат навчання

Знати
1.1 Сфери застосування різних
методів імунологічних досліджень
та базові принципи їхнього
використання.
1.2 Особливості діагностичних
підходів для дослідження
організації імунної системи
людини за фізіологічних умов та
патології.
1.3 Методи та методичні
рекомендації проведення
експериментальних та клінічних
досліджень для вирішення
типових ситуаційних задач.

2.1

2.2

2.3

3.1

Вміти
Планувати та проводити
експериментальні роботи із
застосуванням різних методів та
методичних прийомів для
вирішення конкретної науковопрактичної та клінікодіагностичної задачі.
З’ясовувати зв’язки між
причинами, можливими
механізмами розвитку і
наслідками відхилень від
фізіологічної норми
імунної відповіді при
гіперчутливості, автоімунних
та імунодефіцитних станах
організму людини.
Працювати із лабораторними
витратними матеріалами,
обладнанням та електронними
базами даних, порівнювати та
інтерпретувати отримані
результати.
Комунікація
Демонструвати спілкування з
колегами та цільовою аудиторією,
організовувати роботу на місцях
для проведення
експериментального вирішення
завдання.

Форми (та/або
Методи оцінювання Відсоток у
методи і технології)
та пороговий
підсумковій
викладання і
критерій оцінювання
оцінці з
навчання
(за необхідності)
дисципліни

Науковопрактичні
семінари

Робота на науковопрактичних
семінарах, звіт за
практикою

10

Науковопрактичні
семінари

Робота на науковопрактичних
семінарах, звіт за
практикою

10

Науковопрактичні
семінари

Робота на науковопрактичних
семінарах, звіт за
практикою

10

Консультації
наукового
керівника,
науковопрактичні
семінари

Робота на науковопрактичних
семінарах, звіт за
практикою

10

Консультації
наукового
керівника,
науковопрактичні
семінари

Робота на науковопрактичних
семінарах, звіт за
практикою

10

Консультації
наукового
керівника,
науковопрактичні
семінари

Робота на науковопрактичних
семінарах, звіт за
практикою

10

Тематичні
екскурсії до
науководослідних
установ

Робота на науковопрактичних
семінарах, звіт за
практикою

10

3.2 Представляти результати
наукового дослідження у формі
доповідей з використанням
сучасних технологій, вміти
підтримати наукову дискусію.
Автономність
4.1 Орієнтуватися в принципових
питаннях і теоріях загальної та
клінічної імунології; проводити
підбір та аналіз сучасної
літератури за напрямком
дослідження, використовувати її,
а також програми статистичної
обробки даних для планування,
отримання й інтерпретації
результатів власної науководослідної і науково-технічної
роботи.

Самостійна
робота,
науковопрактичні
семінари

Захист звіту про
практику

15

Самостійна
робота

Захист звіту про
практику

15

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни з програмними
результатами навчання

Результати навчання дисципліни 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1
Програмні результати навчання

ПРН 1. Проводити підготовку
оснащення
робочого
місця
та
особисту підготовку до проведення
лабораторних
досліджень,
з
дотриманням норм безпеки та
персонального
захисту,
забезпечувати
підготовку
до
дослідження
зразків
різного
походження та їх зберігання.

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- поточне оцінювання (поточний контроль):

1. Робота на науково-практичних семінарах: РН 1.1 -3.1. – 70 балів / 35 балів
2. Захист звіту про практику: РН 3.2., 4.1. – 30 балів / 15 балів
- підсумкове оцінювання: у формі диференційованого заліку

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за
яким встановлено диференційований залік, визначається як сума оцінок (балів) за
всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального
порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються.
Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і
вище та «зараховано») є оформлення належним чином щоденника практики,

+

підготовка та оформлення звіту по практиці, отримання оцінки виконання
студентом усіх передбачених програмою практики завдань від керівника практики,
представлення не менше 2 (двох) тем згідно тематичного плану науково-практичних
семінарів та захист звіту про практику.
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки
не допускається.
7.2 Шкала відповідності оцінок

Оцінювання виконання здобувачем освіти всіх передбачених практикою завдань,
оформлення згідно встановлених вимог щоденника практики, підготовка та
оформлення звіту практики проводиться наприкінці практики з врахуванням
особливостей блоку освітньої програми.
Захист звіту про практику проводиться по завершенні практики і науковопрактичних семінарів перед комісією у складі наукового керівника від кафедри
(оцінюється доповідь, побудова презентації, актуальність обраної теми, логічність та
коректність викладення матеріалу, повнота та аргументованість відповідей на
запитання).
Підготовка презентацій студентами відповідно до тематичного плану науковопрактичних семінарів актуальних проблем клінічної та загальної імунології
проводиться упродовж періоду практики.
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8. Структура освітнього компоненту
Номер і назва виду роботи

Кількість годин
У тому числі
Усього

Семінари

Семінар 1. Сучасні методи імунологічних
досліджень. ПЛР (кількісна, в реальному часі,
класична тощо). Імуноферментний аналіз
(ELISA): прямий, непрямий, конкурентний,
«сендвіч».
Імуноблот
аналіз.
Імунохроматографія.
Конфокальна
мікроскопія. Протокова цитофлуориметрія.
Реакція аглютинації (гемаглютинації) (пряма,
непряма). Реакція фіксації комплементу.
Алергічні тести.

2

2

Семінар 2. Лауреати Нобелівської премії з
хімії
та
фізіології
та
медицини:
імунологічний блок. Пасивна імунізація
проти дифтерії і правця (1901), Фагоцитоз,
клітинний
імунітет;
Теорія
гуморального імунітету
(теорія
бокових

2

2

Самостійна
роботa

ланцюгів) (1908), Імунологічна толерантність
(1960), Система НLА, Система Н-2, конгенні
лінії тварин (1980), «Терапевтичні вакцини»
(2011) тощо (на вибір студента).
Семінар 3. Стратегії розробки вакцинних
препаратів.
Інактивовані вакцини. Живі атенуйовані
вакцини. Вакцини на основі вірусних векторів.
ДНК-вакцини. РНК-вакцини. Субодиничні
вакцини. Вірусоподібні корпускули. Дендритні
вакцини.

2

2

Семінар 4. Виклики імунології, вірусології
та інфекційної мікробіології ХХ-ХХІ
століття.
Дифтерія. Поліомієліт. Менінгіт. Малярія.
Вірус грипу. Вірус імунодефіциту людини.
Гепатит С. Вірус Ебола. Коронавіруси: MERS,
SARS.

2

2

Семінар 5. Природа розвитку аутоімунних
захворювань та способів їх корекції.
Цукровий діабет І типу. Системний червоний
вовчак. Автоімунні енцефаліти. Розсіяний
склероз. Ревматоїдний артрит. Псоріаз.
Дифузний токсичний зоб. Міастенія Гравіс.
Хвороба Крона.

2

2

Семінар 6. Імунофармацевтичні препарати:
природного походження та штучно створені
молекули, що регулюють діяльність
імунної системи.
Інгібітори
ферментів
(обернене
та
необернене інгібування, «суіцидальні» ліганди),
Гормони та їх похідні. Інтерферони.
Антибіотики.
Антиметаболіти.
Бактеріоцини. Розчинні рецептори.

2

2

Семінар 7. Імунофармацевтичні препарати.
Моноклональні антитіла.
Технологія
отримання
моноклональних
антитіл. Химерні антитіла. Гуманізовані
антитіла. Біспецифічні антитіла. ScFvтехнологія. Приклади терапевтичних мАТ та
механізми їх дії.

2

2

Семінар 8. Адресна доставка лікарських
препаратів.
Ліпосоми
(імуноліпосоми).
Ліпоплекси.
Поліелектроліти. Наноміцели. Наночастинки:
циклодекстринові, протеїнові, частки золота,
магнітні, частки на основі графену.
Тематичні екскурсії до науково-дослідних
установ.

2

2

4

4

Виконання індивідуальних завдань.

30

30

Оформлення щоденника практики.

2

2

Підготовка та оформлення звіту по практиці.

6

6

Захист звіту про практику.

2

2

ВСЬОГО

60

16

44

Загальний обсяг 60 год., в тому числі:
Семінари – 16 год
Самостійна робота – 44 год.
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