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Робоча програма з  дисципліни “Клінічна імунологія та алергологія”  для 
підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти 
з спеціальності 222 Медицина. 
  
  
Розробники: завідувач кафедри доктор медичних наук Пострелко В.М. 
 
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри внутрішніх хвороб з курсом 
психіатрії та наркології 
Протокол №__1__ від «31» серпня 2022 р. 
 

 

Опис навчальної дисципліни: 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: Метою вивчення дисципліни клінічної імунології та алергології є формування 

у майбутніх лікарів уявлення про механізми функціонування імунної системи як єдиного 
комплексу; використання цих знань в практичній діяльності при вирішенні конкретних 
клінічних питань та нетипових ситуаційних задач, а також оволодіння методами клінічної 
та лабораторної діагностики, лікування, профілактики імунних порушень та 
імунодефіцитних захворювань, що лежать в основі рецидивуючих, хронічних інфекційних 
хвороб, алергічних, аутоімунних захворювань, онкопатології, лімфопроліферативних та 
інших процесів. 

Завдання: 
- отримати сучасне уявлення про клінічну імунологію та алергологію як про 

дисципліну в цілому; 
- сформувати уявлення про значимість імунопатологічних змін у розвитку різних 

захворювань і динаміку загальних закономірностей імунологічних параметрів на різних 
етапах імунної відповіді організму в нормі та при патології; 

- оцінювати імунний статус хворого за основними імунолабораторними методами та 
принципами трактування імунограм; 

- засвоїти сучасні принципи імунодіагностики алергічних захворювань; 
- засвоїти основні принципи імунопрофілактики, імунотерапії, ознайомитись з 

методами контролю ефективності імунотропного лікування, видами імунореабілітації. 

Найменування показників Характеристика навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

Загальна кількість: 
Кредитів - 2,5 Годин - 75 

Змістових підрозділів - 5 

Обов’язкова 
Рік підготовки 5 
Семестр I X - X  
Лекції 5 годин 
Практичні 35 години 
Самостійна робота 35 години 
У т.ч. індивідуальні завдання 0 
Форма підсумкового контролю Диференційний 

залік 
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Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 
компетентностей: 

ІК - Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної 
діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та 
вимог. 
ЗК1 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2 - Здатність знати та розуміти предметну область та професійну діяльність. 
ЗКЗ - Здатність спілкуватися державною мовою. 
ЗК4 - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, використовувати 
інформаційні і комунікаційні технології; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК5 - Здатність до адаптації та прийняття обґрунтованого рішення в новій ситуації. 
ЗК6 - Здатність працювати в команді. 
ЗК7 - Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
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3K8 - Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально, відповідально та 
свідомо. 
СК1 - Навички комунікації та клінічного обстеження пацієнта під час діагностики та 
лікування. 
СК2 - Здатність визначати необхідний перелік клініко-лабораторних та 
інструментальних досліджень та оцінювати їх результати під час діагностики та 
лікування. 
СКЗ - Здатність встановлювати попередній та клінічний діагноз. 
СК4 - Здатність визначати принципи лікування, необхідний режим праці та 
відпочинку і характер харчування. 
СК5 - Здатність діагностувати невідкладні стани 
СК6 - Здатність визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу. 
СК8 - Здатність виконувати медичні маніпуляції. 

Зміст навчальної дисципліни Імунний статус, принципи оцінки та 
шляхи корекції 

ТЕМА №1. Структура і принципи функціонування імунної системи. 
Визначення та види імунітету. Центральні і периферичні органи імунної 

системи. Фактори природженого імунітету: клітинні (моноцитарно-макрофагальна 
система, кілерні та гранулоцитарні клітини), гуморальні (система комплементу, цитокіни 
та ін.). Антигени та їх характеристики. Специфічний імунітет, його особливості, етапи 
формування та кооперація імунокомпетентних клітин, які беруть участь у формуванні 
імунної відповіді. Популяції (Т- і В-лімфоцити) та субпопуляції (Т- хелпери 1 і 2 типу, Т-
регуляторні, Т-ЦТЛ) лімфоцитів, етапи їх дозрівання та диференціації, їх функція. 
Імуноглобуліни, структура, функції. Тимусзалежний і тимуснезалежний механізм 
синтезу антитіл. Будова та властивості циркулюючих імунних комплексів. Головний 
комплекс гістосумісності: будова, властивості, функція. Регуляція імунітету. 

Особливості імунологічного анамнезу. Клінічні методи оцінки імунної системи. 
Інструментальні методи оцінки імунної системи. Лабораторні методи оцінки імунної 
системи. Гуморальні природжені фактори захисту. Оцінка клітинного імунітету. 
Комплексна оцінка місцевого імунітету. 

Комплексний підхід до оцінки імунного статусу людини. Імунограма, 
інтерпретація результатів. Можливості і обмеження імунологічних методів у клініці. 
Особливості постановки імунологічного діагнозу. 

Вікові особливості кісткового мозку, тимусу та периферійних лімфоїдних 
органів. Вікові особливості функціонування імунокомпетентних клітин. Вікові 
особливості продукції цитокінів. Вікові особливості розвитку запальних реакцій. 

Тимус і старіння. Імунорегуляторні процеси в похилому віці. Імунні 
теорії старіння. Імунопатологія у осіб похилого віку. 

ТЕМА №2. Імунологічні методи досліджень. Основні правила оцінки 
імунного статусу. 

Комплексний підхід до оцінки імунного статусу людини. Особливості 
імунологічного анамнезу. Клінічні методи оцінки стану імунної системи. 
Інструментальні методи оцінки стану імунної системи. Визначення основних симптомів 
та синдромів імунних порушень. 

Лабораторні методи оцінки стану імунної системи: гуморальні природжені 
фактори захисту; оцінка клітинного імунітету; комплексна оцінка місцевого імунітету. 

Імунограма, інтерпретація результатів. Можливості і обмеження імунологічних 
методів у клініці. Особливості постановки імунологічного діагнозу. 

Імунодефіцитні захворювання та Імунозалежна патологія 
ТЕМА №3. Природжені та набуті імунодефіцитні захворювання. 
Природжені імунодефіцитні захворювання: визначення, класифікація, 

механізми розвитку. Клінічні ознаки, імунодіагностика, тактика лікаря, підходи до 
лікування: комбіновані, Т - і В - залежні імунодефіцити, обумовлені порушенням 
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фагоцитарної ланки імунітету та дефіцитом білків комплементу. 
Набуті імунодефіцитні захворювання: визначення, причини, механізми 

розвитку, класифікація, діагностика. Роль набутих імунодефіцитних захворювань у 
патогенезі різних хвороб. Раннє виявлення в організмі вторинної імунологічної 
недостатності. Основні підходи до лікування і профілактики з урахуванням клінічних 
проявів і особливостей перебігу. 

Класифікація імунотропних препаратів, механізм дії, побічні дії. Принципи 
клінічного застосування імунотропних препаратів, показання та протипоказання до 
призначення. 

ТЕМА №4. Імунні аспекти аутоімунної патології 
Визначення поняття аутоімунних реакцій, аутоімунної хвороби. Механізми 

зриву імунологічної толерантності, роль генетичних факторів. Імунодіагностика, 
імунопатогенез. Роль імунологічних методів дослідження у ранній верифікації діагнозу 
аутоімунних захворювань. Аутоімунний компонент в імунопатогенезі різних захворювань 
людини. Сучасні підходи до застосування імунотропних препаратів нового покоління у 
лікуванні хворих з аутоімунною патологією. 

Алергічні захворювання. 
ТЕМА №5. Атопічні хвороби. 
Роль генетичних факторів і навколишнього середовища в імунопатогенезі 

алергії. Сучасні уявлення про алергію та атопію. Атопія як системне захворювання. 
Типи та основні стадії імунологічних реакції. Методи алергологічного 

обстеження (алергологічний анамнез, фізикальні обстеження, шкірні проби) Сучасні 
аспекти алергологічної діагностики. Скринінгові методи в оцінці алергії. Елімінаційні і 
провокаційні проби в алергології. 

Принципи лікування алергічних захворювань. Алергенспецифічна імунотерапія, 
показання та протипоказання. Особливості імунопатогенезу бронхіальної астми, полінозу, 
алергічного риніту, кропив’янки та ін. Медикаментозна алергія: причини, імунопатогенез, 
клініка, алергодіагностика та профілактика. 

ТЕМА №6. Алергічні (не атопічні) захворювання 
Класифікація реакцій гіперчутливості за Джелом та Кумбсом. Основні 

механізми виникнення і розвитку імунопатологічних станів, їх роль в розвитку різних 
захворювань. Механізми розвитку анафілактичних реакцій. Механізми розвитку 
гуморальних цитотоксичних реакцій. Механізми розвитку реакцій утворення імунних 
комплексів. Механізми розвитку патологічних імунних реакцій, опосередкованих Т- 
сенсибілізованими лімфоцитами. Механізми розвитку ауто сенсибілізації, обумовленої 
антитілами. 

Не атопічні захворювання види, імунопатогенез, імунодіагностика, клінічні 
прояви та диференціальна діагностика. Алергічні захворювання (сироваткова хвороба, 
екзогенний алергічний альвеоліт та ін.): імунопатогенез, клініка, імунодіагностика, 
імунотерапія. Диференціальна діагностика захворювань, обумовлених алергійними 
процесами та псевдо алергійними реакціями. Принципи антиалергійної терапії та 
імунотропних методів лікування в алергології. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Тема Лекції Практ. 

заняття 
СРС Індивід. 

робота 
Імунний статус, принципи оцінки та шляхи корекції 

Тема №1. Структура і принципи 
функціонування імунної системи. Тема 
№2. Імунологічні методи досліджень. 
Основні правіла оцінки імунного 
статусу 

3 10 

5 

15 
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Тема №3. Імунне запалення та 
інфекційні хвороби. ВІЛ-інфекція 

    

Імунодефіцитні захворювання та Імунозалежна патологія 
Тема № 4. Хвороби імунної системи. 

Імунодефіцитні захворювання. 
Принципи імунодіагностики, 
імунотерапії, імунореабілітації та 
імунопрофілактики. 

Тема №5. Основи трансплантаційного 
імунітету 

Тема №6. Імунологія пухлин Тема 
№7. Імунні аспекти аутоімунної 
патології 

 5 

3 
10 

10 

 

Алергічні захворювання 

Тема №8. Атопічні хвороби Тема №9. 
Алергічні (не атопічні) захворювання 

1 
1 

5 
5 

  

 

5. Теми лекційних занять 
№ 
п/п 

Тема Кількість годин 

1. Принципи функціонування імунної системи, клініко- 
лабораторна оцінка її розладів. 

3 

2. Алергічні захворювання. Класифікація, діагностика і 
лікування, клінічні приклади. 2 

Всього 5 
 

6. Теми практичних занять 
№ 

теми 
Назва теми Кількість 

годин 
1. Структура і принципи функціонування імунної системи. 10 

2. Імунологічні методи досліджень. Основні правіла оцінки 
імунного статусу 

5 

3. Природжені та набуті імунодефіцитні стани 5 
4. Імунні аспекти аутоімунної патології 3 
5. Атопічні хвороби 5 

6. Алергічні (не атопічні) захворювання 5 
 Підсумковий контроль 2 

Всього 35 
 

7. Самостійна робота 
№ 

теми 
Назва теми та її зміст Кількість 

годин 
1. Імунне запалення та інфекційні хвороби. ВІЛ - інфекція. 

Механізми імунного захисту при бактеріальних та вірусних інфекціях. 
Роль імунної системи в протигрибковому імунітеті та захисті від 
гельмінтів. Значення стану імунної системи в розвитку 

15 
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Не передбачено. 

9. Методи навчання 
Практичні заняття: бесіда, вирішення клінічних ситуаційних задач, відпрацювання 
навичок огляду пацієнта, тренувальні вправи з диференціальної діагностики та лікування 
імунних і алергічних захворювань. 
Самостійна робота: самостійна робота з підручником, самостійна робота з банком 
тестових завдань Крок-2, самостійне вирішення клінічних завдань. 

10. Методи контролю і критерії оцінювання результатів навчання Поточний 
контроль: усне опитування, тестування, оцінювання виконання практичних навичок, 
розв’язання ситуаційних клінічних завдань, оцінювання активності на занятті. Підсумковий 
контроль: диференційний залік 
Структура поточного оцінювання на практичному занятті: 

1. Оцінювання теоретичних знань з теми заняття: 
методи: опитування, вирішення ситуаційної клінічної задачі; 
максимальна оцінка - 5, мінімальна оцінка - 3, незадовільна оцінка - 2. 

2. Оцінювання роботи із пацієнтом з теми заняття: 
методи: оцінювання: а) комунікативних навичок спілкування з пацієнтом та його 
батьками, б) правільність призначення та оцінки лабораторних та інструментальних 
досліджень, в) дотримання алгоритму проведення диференціального діагнозу г) 
обгрунтування клінічного діагнозу, д) складання плану лікування максимальна оцінка 
- 5, мінімальна оцінка - 3, незадовільна оцінка - 2;  

 опортуністичних та протозойних інфекцій. Імунологічні методи в 
діагностиці інфекційних хвороб. 
Імунна відповідь при гострому запальному процесі. Динаміка 
показників лейкограми, протеінограми і імунограми при гострому, 
рецидивуючому і хронічному запаленнях. Види та особливості 
специфічної імунопрофілактики інфекційних хвороб. Імунозалежні 
реакції та ускладнення при вакцинації. 
Етіологія, імунопатогенез, імунодіагностика та імунотерапія 
ВІЛ/СНІДУ. Динаміка імунограми ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. 
Імунопрофілактика ВІЛ-інфекції. 

 

2. 
Основи трансплантаційного імунітету. Основні поняття, термінологія 
(ауто-, ало-, ксено- трансплантат). Передтрансплантаційний моніторинг. 
Механізм відторгнення алотрансплантату: надгострий, гострий та 
хронічний. Посттрансплантаційні інфекційні ускладнення, критерії 
діагностики. Імуносупресивна терапія: механізми дії, принципи 
призначення, ускладнення. Нові імунологічні методи діагностики і 
терапії в трансплантологи. 

10 

3. Імунологія пухлин. Антибластомні та пробластомні механізми 
взаємодії імунної системи організм "хазяїна" та "пухлини". Фактори 
імунологічної резистентності пухлини. Поняття про пухлиноасоційовані 
антигени. Імуносупресивна дія пухлин. Імунні зміни у онкологічних 
хворих. Імунодіагностика, в т. ч. диференціальна відповідно до CD- 
фенотипу пухлинних клітин. Сучасні підходи до імунотерапії хворого з 
онкологічними захворюваннями. 

10 

Всього 35 
8. Індивідуальні завдання 
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Підсумкова атестація До підсумкової атестації допускаються лише ті студенти, які 
не мають академічної заборгованості і мають середній бал за поточну навчальну діяльність 
не менше 3,00. Диференційований залік студента оцінюється за 4-бальною (традиційною) 
шкалою, проводиться шляхом опитування та виконання письмових завдань (ситуаційна 
задача, алгоритм лікування, оцінка імунограм або лейкограм, тестові завдання). Оцінка за 
диференційований залік є середньоарифметичної за відповіді на 2 теоретичних/практичних 
питання (по одному питанню з розділів: загальна імунологія; клінічна імунологія та 
алергологія) та виконання 2-х письмових завдань. 

11. Розподіл балів, які отримують здобувані вищої освіти 
Оцінка за дисципліну складається на 50,0% з оцінки за поточну успішність та на 50,0% з 
оцінки за іспит. 
Середній бал за дисципліну переводиться у національну оцінку та конвертується у 
бали за багатобальною шкалою. 
Конвертація традиційної оцінки за дисципліну у 200-бальну здійснюється інформаційно- 
обчислювальним центром університеті програмою «Контингент». 

 

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як у шкалу ECTS, так і у чотирибальну 
шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки. Подальші 
рахунки здійснює інформаційно-обчислювальний центр університету. 

	  

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті: 
«5» Студент вільно володіє матеріалом, приймає активну участь в обговоренні та 

вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено демонструє практичні навички під 
час огляду хворої дитини та інтерпритації даних клінічного, лабораторних та 
інструментальних досліджень, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє 
клінічне мислення. 

«4» Студент добре володіє матеріалом, приймає участь в обговоренні та вирішенні 
ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час огляду хворої 
дитини та інтерпритації даних клінічного, лабораторних та інструментальних 
досліджень з деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, 
демонструє клінічне мислення. 

«3» Студент недостатньо володіє матеріалом, невпевнено приймає участь в обговоренні 
та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички під час 
огляду хворої дитини та інтерпритації даних клінічного, лабораторних та 
інструментальних досліджень з суттєвими помилками. 

«2» Студент не володіє матеріалом, не приймає участь в обговоренні та вирішенні 
ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні навички під час огляду хворої 
дитини та інтерпритації даних клінічного, лабораторних та інструментальних 
досліджень. 

 

Таблиця конвертації традиційної оцінки у багатобальну: 
Національна оцінка за дисципліну Сума балів за дисципліну 

«5» 180-200 
«4» 150 -179 
«3» 120-149 

 

Конвертація традиційної оцінки з дисципліни та суми балів за шкалою ECTS 
Оцінка за шкалою ECTS Статистичний показник 

А Найкращі 10% студунтів 
В Наступні 25% студунтів 
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12. Перелік теоретичних питань до диференційного заліку 
1. Основні біологічні задачі та функції імунної системи організму. 
2. Класифікація органів імунної системи. Апоптоз (поняття і роль у 

функціонуванні організму). 
3. Відмінності між специфічною і неспецифічною імунною відповіддю. 
4. Основні фактори неспецифічної імунної відповіді. 
5. Основні фактори специфічної (адаптивної) імунної відповіді. 
6. Антигенпрезентація: роль у формуванні імунній відповіді. 

Антигенпрезентуючи клітини. 
7. Фагоцитоз: роль в реалізації неспецифічної і специфічної імунній відповіді. 

Фагоцитуючи клітини. 
8. Гуморальні фактори неспецифічного імунного захисту організму. 
9. Кілерні клітини: основні типи, їх функції та особливості. 
10. Гранулоцити: функції і роль в імунній відповіді. Діагностична значимість при 

різних патологічних станах. 
11. Агранулоцити: функції і роль в імунній відповіді. Діагностична значимість при 

різних патологічних станах. 
12. Система комплементу. Біологічні наслідки активації системи комплементу. 

Шляхи активації. 
13. В-лімфоцити: маркери і функції. Діагностична значимість при різних 

патологічних станах. 
14. Т-лімфоцити: види і основні маркери. Діагностична значимість при різних 

патологічних станах. 
15. Т-хелпери І та II типів: відмінності механізмів дії. 
16. Імуноглобуліни: структура, функція, класи. Діагностична значимість при 

різних патологічних станах Ig М та Ig G 
17. Імуноглобуліни: структура, функція, класи. Діагностична значимість при 

різних патологічних станах Ig Е та Ig А 
18. Клітинна та гуморальна імунна відповідь адаптивного імунітету: 

особливості та відмінності. 
19. Цитокіни: основні класи і їхні функції. 
20. Головний комплекс гістосумісності людини. Класи антигенів та їх роль у 

формуванні імунної відповіді. 
21. Головний комплекс гістосумісності людини. Поняття. Місце знаходження. 

Механізми наслідування. 
22. Фактори антибактеріального імунного захисту організму. Клітинна та 

гуморальна імунна відповідь. 
23. Противірусна імунна відповідь. 
24. Механізми захисту організму від багатоклітинних паразитів. 
25. Класифікація імунодефіцитних станів. Критерії діагностики. 
26. Класифікація імунодефіцитних станів. Первинні імунодефіцитні стани з 

порушеннями в гуморальній (В-клітинної) та Т-клітинній ланці: основні синдроми, 
особливості клінічного перебігу, діагностика, принципи терапії.  

с Наступні 30% студунтів 
D Наступні 25% студунтів 
Е Наступні 10% студунтів 
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27. Класифікація імунодефіцитних станів. Первинні імунодефіцитні стани з 
дефіцитом функцій фагоцитів, недостатністю системи комплементу та комбіновані 
первинні імунодефіцитні стани: основні синдроми, особливості клінічного перебігу, 
діагностика, принципи терапії. 

28. Вторинні імунодефіцитні стани: причини, класифікація, особливості 
клінічного перебігу, діагностика, принципи терапії. 

29. Класифікація трансплантатів. Механізми реакцій відторгнення. Типи 
реакцій відторгнення. 

30. Види реакцій відторгнення. Етапи реакцій відторгнення. Поняття про «перед 
існуючи» антитіла. 

31. Особливості перед- і пост трансплантаційного імунологічного моніторингу. 
32. Поняття канцероген, онкоген. Класифікація онкогенів. Причини виникнення 

пухлин. 
33. Поділ пухлин по чутливості до імунної відповіді. Послідовність імунної 

відповіді організму на наявність пухлини. 
34. Механізм клітино-обумовленої цитотоксичності (механізм дії кілерних 

клітин). 
35. Роль і механізми участі в протипухлинному захисті організму Т-кілерів, Т- 

хелперів І типу, натуральних кілерів, LAK-клітин, специфічних антитіл. 
36. Фактори імунорезистентності пухлин і пухлинних клітин. Антигени 

пухлинних клітин. Онкомаркери. 
37. Принципи імунотерапії пухлин: основні групи препаратів. 

Імунопрофілактика пухлин. 
38. Поняття імунної гіперчутливості. Класифікація за Джелом і Кумбсом. 
39. Поняття імунної гіперчутливості. Сучасна класифікація реакцій 

гіперчутливості. 
40. Механізми розвитку анафілактичних реакцій. Хвороби, викликані 

анафілактичними реакціями. 
41. Механізми розвитку цитотоксичних реакцій. Хвороби, викликані 

цитотоксичними реакціями. 
42. Механізми розвитку імунокомплексних реакцій. Хвороби, викликані 

імунокомплексними реакціями. 
43. Механізми розвитку клітино-опосередкованих реакцій. Хвороби, викликані 

клітино-опосередкованими реакціями. 
44. Механізми розвитку реакцій стимулюючого типу. Хвороби, викликані 

реакціями стимулюючого типу. 
45. Поняття - аутоімунна реакція і аутоімунне захворювання. Відмінності між 

ними. Класифікація аутоімунних захворювань. 
46. Методи діагностики аутоімунних захворювань. 
47. Принципи лікування аутоімунних захворювань. 
48. Причини формування алергічної патології. Стадії патогенезу алергічних 

реакцій. 
49. Класифікація алергенів. 
50. Псевдоалергія: поняття і причини. 
51. Алергологічний анамнез (складові частини). Клінічні прояви алергічних 

захворювань. Провокаційні тести з алергенами. 
52. Лабораторні методи діагностики алергічних захворювань. 
53. Шкірні алерготести: види; методика проведення; трактування результатів. 
54. Препарати для антиалергічної терапії: групи препаратів і основні 

представники. 
55. Антигістамінні препарати. Відмінність антигістамінних препаратів першого 

покоління від другого.  
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56. Глюкокортекостероїдні препарати для курсової терапії атопічних 
захворювань та невідкладної допомоги. 

57. Препарати для базової терапії бронхіальної астми: групи препаратів і 
основні представники. 

Перелік практичних навичок, засвоєння яких контролюється під час 
диференційного заліку 

1. Оцінка стану імунного статусу організму на основі даних лейкограми і 
імунограми. 

2. ВІЛ/СНІД: етіологія, особливості клінічного перебігу; діагностика; 
диференціальна діагностика; принципи терапії та профілактики. 

3. Клінічні критерії, що характеризують наявність первинних і вторинних 
імунодефіцитних станів. 

4. Сироваткова хвороба (клінічні прояви, діагностика, принципи лікування). 
5. Екзогенний алергічний альвеоліт (класифікація, клінічні прояви, діагностика, 

принципи лікування). 
6. Ревматичний артрит (клінічні прояви, критерії діагностики, принципи 

лікування). 
7. Системний червоний вовчак (клінічні прояви, критерії діагностики, принципи 

лікування). 
8. Критерії постановки діагнозу бронхіальна астма. 
9. Критерії постановки діагнозу інтермітуюча бронхіальна астма. 
10. Критерії постановки діагнозу легка персистуюча бронхіальна астма. 
11. Критерії постановки діагнозу персистуюча середньої важкості бронхіальна 

астма. 
12. Критерії постановки діагнозу важка персистуюча бронхіальна астма. 
13. Поняття контролю бронхіальної астми. Ступені контрольованості перебігу 

бронхіальної астми. Критерії. 
14. Призначте ступеневу терапію бронхіальної астми (ступінь І). 
15. Призначте ступеневу терапію бронхіальної астми (ступінь II). 
16. Призначте ступеневу терапію бронхіальної астми (ступінь III). 
17. Призначте ступеневу терапію бронхіальної астми (ступінь IV). 
18. Призначте лікування пацієнтові із загостренням бронхіальної астми на 

амбулаторному та стаціонарному етапах. 
19. Призначте обстеження і лікування хворому цілорічним алергічним ринітом 

(легкої і помірно-важкого ступеня). 
20. Призначте обстеження і лікування хворому сезонним алергічним ринітом (легкої 

і помірно-важкого ступеня). 
21. Алгоритм лікувальних заходів при анафілактичному шоці. 
22. Призначте лікування гострої місцевої алергічної реакції, яка виникла в 

результаті укусу комахи. 
23. Призначте лікування гострої системної алергічної реакції, яка виникла в 

результаті укусу комахи. 
24. Призначте невідкладну допомогу хворому з гострою алергічний кропив'янкою і 

набряком Квінке. 
25. Алгоритм медичної допомоги хворому з медикаментозною алергією з місцевою 

реакцією у вигляді переважного ураження шкіри. 
26. Оцініть результати лабораторних досліджень (лейкограма, імунограма) у 

хворого з атопічним захворюванням. 
27. Методика проведення пікфлуометрії та оцінка її результатів. Основні швидкісні 

спірографічні показники.  
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28. Виключення або обмеження яких продуктів передбачено гіпоалергенної дієтою. 

13. Методичне забезпечення: 
Робоча програма навчальної дисципліни Силабус навчальної дисципліни 
Навчальний посібник: Бажора Ю.И., Гончарук С.Ф. Клиническая иммунология и 
аллергология. Учебное пособие: изд. 4-е, дополи. // Одесса: Пресе - курьер, 2018. - 264 
с. 
Мультимедійні презентації Ситуаційні клінічні завдання Методичні розробки 
практичних занять 
Електронний банк тестових завдань за підрозділами з дисципліни. 

14. Рекомендована література 

Основна: 
1. Клінічна імунологія та алергологія. - Навчальний посібник медичних ВНЗ IV 

рівня акредитації та медичних факультетів університетів (за редакцією: О.М.Біловола, 
П.Г.Кравчуна, В.Д.Бабаджана, Л.В.Кузнецової). - Харків “Гриф”. - 2011. - 550 с. 

2. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология / Пособие для 
студентов, врачей — интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля 
всех специальностей. - 4 изд., доп. // Киев: - ООО «ПОЛИГРАФ ПЛЮС».-2011. - 482 с. 

3. Бажора Ю.И., Гончарук С.Ф. Клиническая иммунология и аллергология. 
Учебное пособие. 3-є изд., перераб. и дополи. /Ю.И.Бажора, С.Ф.Гончарук - Одесса: Пресе 
- курьер, 2015. - 288 с. 

4. Бажора Ю.И., Гончарук С.Ф. Клиническая иммунология и аллергология. 
Учебное пособие: изд. 4-е, дополи. // Одесса: Пресе - курьер, 2018. - 264 с. 
Додаткова література 

1. Основи клинической иммунологии (учебное пособие для медицинских вузов) 
/ пер. с англ. 3. Чепель, М. Хайни, С. Мисбах, Н. Сновден // М: ГЗОТАР-Медиа, 2013. -
416с. 

2. Рабсон А. Основи медицинской иммунологии: пер. а англ. // М: Мир,- 2016. - 
319 с. 

3. Довідник з алергології, 2-е вид., перероб. та допол. /Заред. проф. Б.М.Пухлика. - 
Київ: ТОВ «Доктор-Медіа», 2011. - 394 с. 

4. ЕААСІ European Academy of Allergy and Clinical Immunology White Paper on 
Research, Innovation and Quality Care. Published by the European Academy of Allergy and 
Clinical Immunology 2018 

5. Global Atlas of ALLERGY. Published by the European Academy of Allergy and 
Clinical Immunology 2014. 

6. GLOBAL ATLAS OF SKIN ALLERGY. Published by the European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology 2019. 

7. Basic immunology : functions and disorders of the immune system / Abul K. Abbas, 
Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai; Illustrations by David L. Baker, Alexandra Baker. — Fifth 
edition. 318 p.; cm. Includes bibliographical references and index. 

8. ISBN 978-0-323-39082-8 I. Lichtman, Andrew H., author. II. Pillai, Shiv, author. III. 
Title. [DNLM: 1. Immunity. 2. Hypersensitivity. 3. Immune System—physiology. 4. 
Immunologic Deficiency Syndromes. QW 504] QR181 616.07’9—dc23. 

9. 5th Edition of Clinical Immunology: Principles and Practice / Robert R. Rich. Elsevier -
2019. C.- 1323.  
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15. Електронні інформаційні ресурси 

http://moz.gov.ua 
https://elifesciences.orq/subiects/immunoloqv-inflammation 
https://www.eaaci.orq/ 
https://www.facebook.com/EAACI 
http://aalu.orq.ua/ 
https://allerqy.immunoloqvconferences.com/events-list/asthma 
https://www.immunopaedia.orq.za/ 
https://www.worldallerqv.orq/meetinqs 


