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1. Мета навчальної дисципліни «Імунна система та алергічні реакції: від норми до 
патології»  є ознайомлення студентів із найсучаснішими методами діагностики та 

лікування алергічних захворювань та хвороб імунної системи, навчання володіти 

техніками проведення досліджень для виявлення цих патологічних станів, а також 

протоколам лікування при алергічних хворобах та різних захворюваннях імунної 
системи. За допомогою клінічних,  лабораторних та інструментальних методів 

обстеження оцінити дані імунологічного та алергологічного анамнезу, вміти 

правильно встановити діагноз, відслідковувати динаміку перебігу хвороби, 
правильно визначити адекватність результативності імунокоригуючої, біологічної  

та протиалергічної терапії, узагальнювати та застосовувати весь клінічний досвід 

попередніх навчальних курсів зі спеціальності для адекватності оцінювання 

патологічних станів імунної системи та різних алергічних захворювань. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична хімія», «Біологічна та 

біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», 

«Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Безпека життєдіяльності; 

основи біоетики та біобезпеки», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», 

«Пропедевтика внутрішніх хвороб», «Пропедевтика педіатрії». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з медичної хімії, біологічної та 

біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, фізіології, 

мікробіології, вірусології та імунології, безпеки життєдіяльності; основи біоетики та 

біобезпеки, патоморфології, патофізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх 

хвороб, пропедевтики педіатрії та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-

практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Імунна система та алергічні реакції: від норми до патології» є 

складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 

«Медицина». «Імунна система та алергічні реакції: від норми до патології» є вибірковою 

дисципліною, яка охоплює вивчення клінічних,  лабораторних та інструментальних методів 

обстеження та встановлення їх адекватності та ефективності для діагностики, лікування та 

профілактики алергічних захворювань та патологічних станів імунної системи.  

Навчальна дисципліна «Імунна система та алергічні реакції: від норми до патології» 

навчає студентів методам клінічного, лабораторного,  функціонального обстеження імунної 

системи, визначенню характеру, принципам діагностики і лікування імунологічних та 

алергологічних порушень у хворих з різною патологією, виявленню клінічних, гематологічних 

та імунологічних ознак імунних порушень у хворих з гострою, рецидивуючою та хронічною 

патологією, постановці клінічного діагнозу, призначенню адекватної терапії та оцінці її 

ефективності при алергічних захворюваннях та патологічних станах імунної системи.  
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4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Вивчити методи клінічної,  лабораторної та інструментальної діагностики, що 

використовуються у клінічній імунології та алергології та їх інформаційну цінність. 

2. Вміти скласти план обстеження хворого при імунодефіцитних, пухлинних, 

аутоімунних та алергічних захворюваннях та їх ускладненнях. 

3. Оволодіти методиками клінічного, лабораторного, та різних видів специфічного 

імунологічного  та алергологічного обстеження.  

4. Інтерпретувати результати імунологічних методів дослідження з урахуванням 

імунологічних процесів, віку хворого, стану здоров'я, пори року. 

5. Виявляти взаємозв'язок патогенезу захворювання та його клінічних  проявів із 

порушеннями у різних ланках імунної системи.  

6. Класифікувати симптоми та синдроми імунологічних порушень. Проводити 

диференційну діагностику спадкових та набутих імунних порушень при різній 

патології на підставі імунологічного анамнезу, аналізу генеалогічного дерева, даних 

клінічного та лабораторного обстеження  хворого. 

7. Вивчити принципи призначення імунокоригуючої, біологічної та протиалергічної 

терапії та вміти оцінити їх ефективність.  

Навчальна дисципліна «Імунна система та алергічні реакції: від норми до патології» 

формує засади для подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін та вміння 

застосовувати клінічне мислення для подальшого навчання та у професійній діяльності. 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Імунна система та алергічні реакції: від норми 

до патології» забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

- інтегральна:  
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.  

- загальні: 

o Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

o Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

o Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

o Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

o Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

o Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

- спеціальні (фахові, предметні): 
o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 

данні. 

o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

o Навички виконання медичних маніпуляцій. 

o Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/ або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання  

Знати 
1.1. Знати основні відомості про 

структуру й функції імунної 

системи людини, поняття 

«імунітет», особливості фагоцитозу, 

шляхи активації системи 

комплементу, Т- і В- лімфоцитарні 

системи. 

Самостійна 
робота 

Проміжний контроль1, 
2; 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

6 

1.2. Знати поняття про імунодефіцити, їх 

класифікацію, клінічні симптоми й 

синдроми вроджених і набутих 

імунодефіцитів, сучасні лабораторні 

методи оцінки імунного статусу 

людини та основні показники 

нормальної імунограми. 

Практичне 
заняття,  

самостійна 
робота 

Проміжний контроль1, 
2; 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

6 

1.3. Знати поняття про «імунне 

запалення», схеми основних етапів 

імунної відповіді на вірусну, 

бактеріальну, грибкову, протозойну 

інфекції. Імунопатологію сепсису та 

дисбактеріозу. Синдром гарячки 

невідомого генезу. 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль1, 
2; 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

6 

1.4. Знати зміни в імунному статусі у 

онкологічних хворих, сучасну 

біологічну терапію пухлин, 

імунологічні аспекти вагітності, 

трансплантаційний імунітет.  

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль1, 
2; 

оцінювання презентації 
/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

6 

1.5. Знати типи алергічних реакцій, 

загальні принципи діагностики та 

лікування алергічних захворювань, 

особливості проведення 

алергоспецифічної імунотерапії.  

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль1, 
2; оцінювання 

виконання практичних 
робіт; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 
відповідей / доповнень 

10 

1.6. Механізми зриву толерантності в 

розвитку аутоімунної патології. 

Імунодіагностику, імунопатогенез 

ревматоїдного артриту, системного 

Практичне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль1, 
2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт; 
оцінювання презентації 

6 
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червоного вовчака, міастенії гравіс. /доповіді; усних 
відповідей / доповнень 

Вміти 
2.1. Обґрунтовувати застосування 

основних діагностичних методів, що 

застосовуються в клінічній 

імунології, алергології, визначати 

показання та протипоказання для їх 

проведення. 

Аналізувати зміни показників 

імунного статусу з урахуванням віку 

хворого, стану здоров’я та пори року. 

Самостійна 
робота 

Оцінювання 
презентації / доповіді 

10 

2.2. Інтерпретувати дані лейкограми та 

імунограми з урахуванням клінічних 

даних, стадії імунної відповіді, 

імунологічного анамнезу, проводити 

опитування та фізикальне обстеження 

пацієнтів із імунними порушеннями, 

Проводити опитування та фізикальне 

обстеження пацієнтів з 

природженими та набутими 

імунодефіцитів. Проводити 

диференціальну діагностику, 

обґрунтовувати та формулювати 

діагноз при основних 

імунодефіцитних синдромах на 

підставі аналізу даних лабораторного 

та інструментального обстеження. 

Практичне 
заняття 

Проміжний контроль1, 
2; 

оцінювання виконання 
практичних робіт 

10 

2.3. Визначати особливості розвитку 

противірусного, антибактеріального  

та протигрибкового імунного захисту. 

Аналізувати імунологічні показники, 

які характеризують фактори 

антибластомного захисту у пацієнта з 

підозрою на наявність пухлини. 

Інтерпретувати дані визначення 

пухлинасоційованих антигенів для 

ранньої діагностики пухлин різної 

локалізації, для оцінки ефективності 

лікування та для визначення 

наявності метастазів. Обґрунтовувати 

застосування імунотропної терапії 

(моноклональних антитіл, вакцин, 

препаратів інтерферону та ін.) у 

пацієнтів з пухлинами;  

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль1, 
2; 

оцінювання виконання 
практичних робіт 

10 
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2.4. Вміти використовувати клініко - 

імунологічні критерії в діагностиці 

аутоімунної патології, визначати 

основні імунологічні механізми в 

розвитку різних аутоімунних 

захворювань, обґрунтовувати 

застосування імуносупресивної 

терапії у пацієнтів з аутоімунними 

захворюваннями.  

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль1, 
2; 

оцінювання виконання 
практичних робіт 

10 

2.5. Інтерпретувати основні методи 

алергологічних досліджень 

(лабораторні тести, шкіряні проби, 

провокаційні тести та ін..), складати 

план обстеження хворих з 

алергологічними захворюваннями, 

обґрунтовувати застосування 

основних діагностичних методів,  

визначати показання та 

протипоказання для їх проведення, 

можливі ускладнення, виявляти різні 

варіанти перебігу та ускладнень 

алергічних захворювань, визначати 

прогноз, проводити первинну та 

вторинну профілактику при 

алергічних захворюваннях, 

проводити диференційну діагностику 

між алергічними та 

псевдоалергічними захворюваннями 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Проміжний контроль1, 
2; 

оцінювання виконання 
практичних робіт 

10 

Комунікація 
3.1 Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову; іноземну мову у професійній 

діяльності; встановлювати 

міжособистісні зв’язки для ефек-

тивного виконання завдань та 

обов’язків 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

Автономність та відповідальність 
4.1. Дотримуючись етичних та юри-

дичних норм, нести відповідальність 

за прийняття обґрунтованих рішень і 

дій щодо правильності встановленого 

синдромного діагнозу захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 
5 
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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 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Збирати інформацію про загальний 

стан пацієнта, оцінювати 

психомоторний та фізичний 

розвиток пацієнта, стан органів та 

систем організму, на підставі 

результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень 

оцінювати інформацію щодо 

діагнозу (за списком 4). 

+  + +   +  + + + +  

Призначати та аналізувати 

додаткові (обов’язкові та за 

вибором) методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, 

функціональні та/або 

інструментальні ) за списком 4, 

пацієнтів із захворюваннями 

органів і систем організму для 

проведення диференційної 

діагностики захворювань (за 

списком 2). 

+ +   + + +  +  +  + 

Аналізувати та оцінювати 

державну, соціальну та медичну 

інформацію з використанням 

стандартних підходів та 

комп’ютерних інформаційних 

технологій. 

 +  + +  + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

 

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1 – 1.6, 2.2 – 2.5  – 12 балів / 6 балів 

2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1 – 1.6, 2.2 – 2.5  – 12 балів / 6 балів 

3. Оцінювання презентації / доповіді – РН 1.1 – 2.1, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів 

4. Оцінювання усних відповідей / доповнень – РН 1.1 – 1.6, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних завдань – РН 1.5 – 1.6; 2.2 – 2.5  – 56 балів / 28 балів 

 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено 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 відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 
 

7.2. Організація оцінювання: 

Проміжні контролі 1 і 2 проводяться після завершення курсу лекцій та практичних 

занять відповідно з розділів 1 і 2. Оцінювання практичних завдань здійснюється по 

закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього 

захисту, усних відповідей / доповнень проводиться упродовж семестру.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план   

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
  

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

Змістовний модуль 1 

1.  
Лекція 1. Структура та функції імунної системи. 

Імунологічні методи дослідження.  
2    

2.  

Практичне заняття 1. Принципи функціонування 

імунної системи, клініко-лабораторна оцінка її 

розладів, основні показники імунограми в нормі. 
 2   

3.  

Самостійна робота. Діагностичні методи, що 

застосовуються в клінічній імунології, алергології, 

визначення показань та протипоказань для їх 

проведення. Аналіз змін показників імунного статусу 

з урахуванням віку хворого, стану здоров’я та пори 

року.   

   4 

4.  Практичне заняття 2.. Вроджені імунодефіцитні 

захворювання, класифікація, діагностика, сучасні 

підходи до лікування. Аналіз імунограм хворих із 

первинними імунодефіцитами. 

 2   

5.  
Самостійна робота. Диференціальна діагностика, 

первинних імунодефіцитів.  
   4 

6.  Практичне заняття 3. Вторинні імунодефіцитні 

захворювання, класифікація, діагностика, сучасні 

підходи до лікування. Аналіз імунограм хворих із 

набутими імунодефіцитами.  

 2   

7.  Самостійна робота. ВІЛ/СНІД: клініка, діагностика, 

лікування. 
   4 

8.  

Лекція 2. Первинні та вторинні імунодефіцити: 

етіологія, патогенез, клініка, основні підходи до 

лікування. 

2    

9.  Практичне заняття 4. Основи трансплантаційного 

імунітету. Імунологічні показання та протипоказання 

до трансплантації органів і тканин. Селекція пари 

донор-реципієнт.  

 2   

10.  Самостійна робота. Особливості перед- і 

післятрансплантаційного імунологічного 

моніторингу. Типи кризу відторгнення, їх клініко-

імунологічна характеристика та прогнозування.  

   4 
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11.  Практичне заняття 5. Імунологія репродукції, 

Iмунозалежнi форми неплiддя в шлюбних парах. 

Причини та механізми утворення аутоантитiл до 

статевих клітин у чоловiкiв i жінок. Імунопатогенез 

безпліддя,  пiдходи до його лiкування.  

 2   

12.  Самостійна робота. Iмунний статус вагiтних. 

Iмунологiя лактацiї. Імунологія запліднення. 
   4 

13.  
Лекція 3. Протипухлинний імунітет: основні про- та 

протибластомні фактори імунної системи. Біологічна 

терапія пухлин 

2    

14.  Практичне заняття 6. Імунне запалення та 

інфекційні хвороби. Основні етапи імунної відповіді 

на вірусну, бактеріальну, грибкову, протозойну 

інфекції. 

 2   

15.  Самостійна робота. Імунопатологію сепсису та 

дисбактеріозу. Синдром гарячки невідомого генезу. 

 

   5 

16.  Практичне заняття 7. Імунологія пухлин. Імунні 

зміни в онкологічних хворих. Імунодіагностика в 

онкології. Сучасні підходи до iмунотерапiї хворих з 

онкологічними хворобами. 

 

 2   

Проміжний контроль 1  1   

Змістовний модуль 2 

17.  
Лекція 4. Аутоімунні реакції. Клініко-імунологічні 

аспекти аутоімунних захворювань. 
2    

18.  Практичне заняття 8. Механізми зриву 

толерантності, генетичнi передумови розвитку 

аутоімунних хвороб. Імунопатогенез, 

імунодіагностика, імунотерапія аутоімунних 

захворювань (системний червоний вовчак, 

ревматоїдний артрит, міастенія гравіс).  

 2   

19.  Самостійна робота. Лабораторні критерії 

імунодіагностики аутоімунних захворювань. 
   4 

20.  Практичне заняття 9. Алергія та атопія. 

Класифікація алергенів. Причини та механізми 

формування алергічних реакцій. 
 2   

21.  Самостійна робота. Стадії розвитку алергічних 

реакції, інсектна алергія, алергія на латекс. 
   4 

22.  
Лекція 5.  Алергічні захворювання, класифікація, 

клініка, сучасні підходи до лікування 
2    

23.  Практичне заняття 10.  Методи діагностики 

алергій: лабораторні методи, шкірні тести та 

провокаційні проби. Основи молекулярної 

 2  
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алергології. 

24.  Самостійна робота. Постановка та оцінка методів 

визначення алергенів.  
   4 

25.  Практичне заняття 11. Принципи терапії 

алергічних захворювань. Класифікація та принципи 

застосування антигістамінних, антилейкотрієнових, 

антиінтерлейкінових препаратів, 

глюкокортикостероідів та цитостатиків. 

 2   

26.  Самостійна робота. Алергоспецифічна 

імунотерапія, механізм, показання та 

протипоказання, прогноз ефективності. 

   4 

27.  
Лекція 6. Невідкладні стани в алергології 

(анафілактичний шок, кропив’янка, 

ангіоневротичний набряк). 

2    

 Практичне заняття 12. Поняття алергія та 

псевдоалергія, диференційна діагностика. 

Гістамінлібераційні механізми розвитку 

псевдоалергічних реакцій. Принципи лікування. 

Розвиток псевдоалергічних реакцій при порушеннях 

активації системи комплементу та метаболізму 

арахідонової кислоти. Принципи лікування. 

 2   

 Самостійна робота. Харчова алергія, 

медикаментозна алергія: імунопатогенез, клініка, 

алергодіагностика, лікування, профілактика. 

   4 

 Практичне заняття 13. Алергічні реакції негайного 

типу: анафілактичний шок, кропив’янка, 

ангіоневротичний набряк. Етіологія, патогенез, 

клініка, невідкладна допомога 

 2   

 Самостійна робота. Спадковий ангіоневротичний 

набряк: імунопатогенез, клініка, діагностика, 

лікування 

   5 

Проміжний контроль 2  1   

 
Всього: 90 годин / 3 кредити 12 28 0 50 

  * За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 12 год. 

Практичні заняття – 28 год. 

Самостійна робота – 50 год. 

 

 



13 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

         Основна 
1. «Клінічна імунологія та алергологія» Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка.-

К.:Здоров’я, 2006.-888 с.  

2. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія.- Вінниця: НОВА 

КНИГА.-2006.-528 с. 

3. Біловол О.М., Кравчун П.Г.,Бабаджан В.Д., Кузнецова Л.В. Клінічна імунологія та 

алергологія Харків «Гриф», -2011,-550 с. 

4. Алергологія: підручник за ред.. Вороненка Ю.В., Кузнецової Л.В.-К., 2008.-366 с. 

5. Анафілаксія // Монографія за редакцією Кузнецової Л.В. та співавторів//Київ 2014—

228 с. 

 

Додаткова 

 
1. Андрейчин Μ.Α., Чоп'як Β.Β., Господарський І.Я. Клінічна імунологія та алергологія.- 

Тернопіль "Укрмедкнига", 2005.- 372 с. 

2. Рабсон А. Основы медицинской иммунологии: пер. а англ. М: Мир,- 2006, - 319 с. 
3. Чоп’як В.В., Потьомкіна Г.О., Гаврилюк А.М. та ін. Клінічна імунологія та 

алергологія: навчальний посібник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) Львів: вид. «Медицина», 2017.-

224 с. 
4. Соколенко В.Л., Соколенко С.В. Прикладна імунологія. Навчально-методичний 

посібник – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 60 с. 
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