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Денна форма навчання 

2020/21 2 3  3д  ао 2 5 150 38 20 18  112 

              

2021/22               
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2020/21 2 3  3д  кнр 2 5 150 10 6 4  140 
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2023/24               

              
 

  



1. Мета засвоєння дисципліни 

 

Метою курсу «Імунохімічні методи досліджень» є поглиблення 

теоретичних знань з використання імунохімічних методів дослідження в 

лабораторній практиці, поглиблення знань з обґрунтування вибору методу і 

оптимізації до власних досліджень. Програма спрямована на засвоєння 

основних методів, які використовуються в імунохімічних дослідженнях. На 

теоретичних заняттях паралельно розбираються практичні питання сучасних 

методів дослідження і обговорюються питання використання останніх для 

діагностики захворювань.  

Аудиторні заняття з даної дисципліни проводяться з використанням 

інтерактивних технологій викладання з урахуванням особливостей 

майбутньої професійної діяльності випускників. 

Дана дисципліна включена до Циклу професійної підготовки ОНП 091  

Біологія  до вибіркових освітніх компонент і засвоюється на 2 курсі у 4 

семестрі. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни (за наявності) 

Перед вивченням дисципліни «Імунохімічні методи досліджень» 

необхідно опанувати дисципліну «Біохімія» або дисципліну «Фізіологія 

людини та тварини» та дисципліну «Імунологія». 

 

3. Компетенції аспірантів, які формуються в результаті 

засвоєння  дисципліни 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК.01. Здатність працювати автономно  

ЗК 02 Здатність бути критичними і самокритичними. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК.02. Здобуття мовних компетентностей, достатніх 

для представлення та обговорення результатів своєї 

наукової роботи іноземною мовою (англійською або 

іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній 

та письмовій формі, а також для повного розуміння 

іншомовних наукових текстів з біології. 

ФК 04. Здобуття глибинних знань із спеціальності 

«Біологія», за якою аспірант проводить дослідження, 

зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння 

теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та 

сучасного стану наукових знань за спеціальністю 

«Біологія», оволодіння термінологією з 

досліджуваного наукового напряму.  

ФК.08. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

 

 



4. Програмні результати навчання  

ПР.01. Виконувати індивідуальні та самостійні завдання за навчальною 

дисципліною. 

ПР.02.Вміти критично аналізувати та оцінювати рівень наявних знань, 

удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний, загальнокультурний та 

науковий рівень. 

ПР.04 Вміти виявляти наукову проблему в галузі біології, пропонувати 

робочі гіпотези та адекватні методи для її вирішення,  що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики. 

ПР 08. Розуміти іншомовні наукові тексти з біології; вміти спілкуватись 

в діалоговому режимі, презентувати результати власного наукового 

дослідження іноземною мовою, описувати отримані результати. 

ПР 10. Демонструвати глибокі знання із спеціальності «Біологія», 

зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння сучасних теоретичних і 

практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за 

спеціальністю «Біологія», оволодіння термінологією з досліджуваного 

наукового напряму.  
 

В результаті засвоєння освітньої компоненти здобувач повинен знати: 

- різноманіття імунохімічних методів, що використовуються у 

лабораторній практиці;  

- техніки проведення імуноферментного аналізу, імуноелектрофорезу, 

імуногістохімії;  

- основні методи імунохімічних досліджень, що використовуються в 

нейрохімії.  

вміти:  

- підібрати метод до відповідного дослідження;  

- обґрунтувати вибір методу до певного дослідження;  

- оптимізувати вибраний метод до умов своєї лабораторії;  

- навчитися використовувати знання взаємодії антиген-антитіло для 

розробки і вдосконалення методів аналізу;  

- використовувати сучасні імуноферментні, імуноелектрофоретичні, 

імуногістологічні методи аналізу в лабораторній практиці. 

демонструвати здатність та готовність: 

- кваліфіковано підбирати різні імунохімічні методи на практиці;  

- пропонувати нові підходи до вирішення задач в межах лабораторних 

досліджень. 

 

 

 

 

 



5.  Програма навчальної дисципліни  

Тема 1. Основи імуноферментного аналізу.  

Теоретичні  основи ІФА. Класифікація методів ІФА. Основні типи тест-

систем в залежності від використовуваних антигенів. Перспективи і розвиток 

методу 

Тема 2. Імуноелектрофорез.  

Іммуноелектрофорез. Електроімунний аналіз. Зустрічний електрофорез. 

Споріднені методи. 

Тема 3. Імуногістохімічні техніки.  

Прямий імуногістохімічний метод. Непрямий імуногістохімічний метод. 

Способи маркування антитіл. Практичне застосування ІГХ методу. 

Тема 4. Імунологічні методи визначення структури і функцій 

імуноглобулінів.  

Тема 5. Імунохімічні методи в нейрохімії. Практичні аспекти. 

Використання в медицині для встановлення діагнозів.  

 

 

6. Структура навчальної дисципліни  

 

3 семестр 
Форма навчання ___денна ___ 

 
№ 

п/п 

Номер і назва теми  Кількість годин* Примітки** 
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3 семестр 

1 Тема 1. Основи 

імуноферментного аналізу.  

4 4  30     

2 Тема 2. Імуноелектрофорез. . 4 4  30     

3 Тема 3. Імуногістохімічні 

техніки.  

4 4  20     

4 Тема 4. Імунологічні методи 

визначення структури і 

функцій імуноглобулінів.  

4 3  20     

5 Тема 5. Імунохімічні методи в 

нейрохімії. 

4 3  12     

 ВСЬОГО 20 18  112     

 

 

 

 



 

 

3 семестр 
Форма навчання ___заочна ___ 

 
№ 

п/п 

Номер і назва теми  Кількість годин* Примітки** 
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3 семестр 

1 Тема 1. Основи 

імуноферментного аналізу.  

1 2  30     

2 Тема 2. Імуноелектрофорез. . 1 2  35     

3 Тема 3. Імуногістохімічні 

техніки.  

1   20     

4 Тема 4. Імунологічні методи 

визначення структури і 

функцій імуноглобулінів.  

1   20     

5 Тема 5. Імунохімічні методи в 

нейрохімії. 

2   35     

 ВСЬОГО 6 4  140     

 

Примітки: 

* Години зазначають  для денної, заочної та вечірньої форм навчання в окремих таблицях (у разі 

потреби) 

** Зазначається збільшення (зменшення) годин за темами у разі потреби. 

(Наприклад: +2л, -4пр. 

 

  



7. СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАЧА З КУРСУ 

                 ІМУНОХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Навчальний результат 

курсу 

Якою є практика студента, 

щоб вони досягнули 

результату? 

Коли та як часто 

оцінюється їхній прогрес? 

В який спосіб студенти 

усвідомлюють зв'язок 

завдань курсу з 

очікуваними 

результатами? 

В який спосіб студенти 

будуть демонструвати 

очікувані результати 

курсів і як їх будуть 

оцінювати? 

Виконувати індивідуальні 

та самостійні завдання за 

навчальною дисципліною 

для демонстрації глибоких 

знань із спеціальності 

«Біологія», 

переосмислення наявних і 

створення нових цілісних 

знань та для демонстрації 

навички працювати 

автономно  

Виконання 

індивідуальних завдань 

для самостійної роботи 

Під час здачі 

індивідуальних завдань 

Під час отримання 

завдання, виконання та 

консультацій 

Здача виконаних 

індивідуальних завдань 

Оцінювання результатів – 

в балах 

Вміти критично 

аналізувати та оцінювати 

рівень наявних знань, 

удосконалювати і 

розвивати свій 

інтелектуальний, 

загальнокультурний та 

науковий рівень 

Опитування на початку, 

під час аудиторних занять 

та у кінці  вивчення курсу. 

Аудиторні заняття - 

дискусії та виконання 

самостійної роботи 

Упродовж аудиторних 

занять та після виконання 

самостійної роботи 

Під час отримання 

завдання, виконання та 

консультацій 

Підготовка презентації на 

обрану тему, підготовка 

завдання для самостійного 

вивчення за даним 

питанням. А також під час 

презентації власних 

досліджень на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 



викладацької практики, 

під час представлення 

дисертаційної роботи на 

науковому семінарі та під 

час захисту. 

Оцінювання: наскрізне 

оцінювання процесу 

навчання, колегіальне, 

бальне 

Розуміти іншомовні 

наукові тексти з біології; 

вміти спілкуватись в 

діалоговому режимі, 

презентувати можливість 

використати набуті знання 

з курсу при виконанні 

наукової роботи 

українською та 

англійською мовами, 

оцінити чи знадобились 

знання з курсу для 

описання отриманих 

результатів. 

Робота з 

англійськомовними відео, 

які демонструють методи 

імунохімічниих 

досліджень, відповіді на 

запитання щодо 

переглянутого матеріалу, 

самостійна робота над 

індивідуальним 

завданням, з 

рекомендованою 

літературою, коротка 

презентація англійською 

мовою можливості 

використати набуті знання 

з курсу при виконанні 

наукової роботи на 

засіданні наукового 

гуртка,  

опитування наприкінці 

Упродовж аудиторних 

занять, після виконання 

самостійної роботи, на 

засіданні наукового 

гуртка, наприкінці 

навчання в аспірантурі. 

Під час отримання 

завдання, виконання та 

консультацій, роботи 

наукового гуртка, 

наприкінці навчання в 

аспірантурі. 

Перегляд відеофільмів, 

діалог-бесіда англійською 

мовою, коротка 

презентація англійською 

мовою можливості 

використати набуті знання 

з курсу при виконанні 

наукової роботи на 

засіданні наукового гуртка 

Оцінювання: робота без 

бального оцінювання, 

колегіальне. 



навчання в аспірантурі. 

Демонструвати глибокі 

знання із спеціальності 

«Біологія», зокрема 

засвоєння основних 

концепцій, розуміння 

сучасних теоретичних і 

практичних проблем, 

історії розвитку та 

сучасного стану наукових 

знань за спеціальністю 

«Біологія», оволодіння 

термінологією з 

досліджуваного наукового 

напряму.  

Відвідування аудиторних 

занять (лекцій та 

практики), відвідування 

консультацій, доповідь на 

засіданні наукового 

гуртку, виступи на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 

викладацької практики. 

Упродовж аудиторних 

занять, після виконання 

самостійної роботи, на 

засіданні наукового 

гуртка, наприкінці 

навчання в аспірантурі. 

Під час отримання 

завдання, виконання та 

консультацій, роботи 

наукового гуртка, під час 

презентації власних 

досліджень на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 

викладацької практики, 

наприкінці навчання в 

аспірантурі, 

Виконати завдання до 

практичних робіт: 

Скласти протоколи стадій 

імунофорезу, які показані 

в учбовому фільмі. 

Скласти таблицю 

порівняння 2 методів: 

електрофорезу та 

імунофорезу. 

Описати стадії 

імуногістохімічного 

аналізу, що показані у 

відеоролику. 

Скласти карту-схему 

імунологічних методів 

визначення структури і 

функцій імуноглобулінів. 

Схематично показати 

особливості дослідження 

клінічного матеріалу за 

допомогою імунохімічних 

методів. 

Підготовка презентації на 

обрану тему, підготовка 

завдання для самостійного 

вивчення за даним 

Вміти виявляти наукову 

проблему в галузі біології, 

пропонувати робочі 

гіпотези та адекватні 

методи для її вирішення,  

що передбачає глибоке 

переосмислення наявних 

та створення нових 

цілісних знань та/або 

професійної практики. 

Відвідування аудиторних 

занять (лекцій та 

практики), відвідування 

консультацій, доповідь на 

засіданні наукового 

гуртку, виступи на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 

викладацької практики. 

Упродовж аудиторних 

занять, після виконання 

самостійної роботи, на 

засіданні наукового 

гуртка,  наприкінці 

навчання в аспірантурі. 

Під час отримання 

завдання, виконання та 

консультацій з науковим 

керівником, роботи 

наукового гуртка, під час 

виконання наукового 

дослідження та його 

обговорення, під час 

презентації власних 

досліджень на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 

викладацької практики, 

наприкінці навчання в 



аспірантурі. питанням, а також під час 

презентації власних 

досліджень на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 

викладацької практики, 

під час представлення 

дисертаційної роботи на 

науковому семінарі та під 

час захисту. 

Оцінювання – бальне, 

колегіальне. 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Використані методи під час аудиторних занять: розбір ділової пошти (необхідно ознайомитись з матеріалом, який запропонований  до 

конкретної лекції, та запропонувати послідовність його аудиторного  викладання. 

Після перегляду англомовного відеоролика сформувати по 5 запитань і надати 5 відповідей англійською мовою.  

Контекстне навчання -  засвоєння знань шляхом виявлення зв’язків між конкретним знанням та його використанням: скласти карту-

схему імунологічних методів визначення структури і функцій імуноглобулінів; схематично показати особливості дослідження клінічного 

матеріалу за допомогою імунохімічних методів. 

Проектна технологія – збір, розподіл та систематизація матеріалу за обраною темою в результаті якої складається проект – проблемна 

лекція- презентація. 

Критичне мислення - коротка презентація англійською мовою можливості використати набуті знання з курсу при виконанні наукової 

роботи, підготовка завдання для самостійного вивчення за даним питанням з посиланням на літературу. 

Виконання завдання до практичних робіт. 

Оволодіння імунохімічними методами – описання 2 методів.  



 

9. Критерії та засоби оцінювання 

 

9.1 Шкала відповідності оцінювання в балах: 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 82-89 

75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 

9.2 Форми та організація оцінювання:  

Анкетування, наскрізне, колегіальне, бальне 

 

 

9.3. Поточне бальне оцінювання : 

пропонується такий перелік форм оцінювання, який може бути 

доповнено (скорочено) 

Поточне оцінювання денна форма навчання : 

3 семестр 

 

Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів (кількість завдань 

помножене на кількість 

балів) 

 

Виконання практичних  робіт  1-18 тижні 9х5=45 

Оцінювання індивідуальних 

завдань (АО) (підготовка 

презентацій  після опрацювання 

матеріалів для самостійного 

опрацювання) 

17 1х35=35 

Оцінювання рівня виконання 

завдань для самостійної 

роботи (коротка презентація 

англійською мовою  можливості 

викорисання імунохімічних 

методів для вирішення питань за 

темою наукового дослідження,  

описання 2 методів, 

запропонованих на практичних 

роботах, складання схем) 

15 1х20=20 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання    100 

 

 



Підсумкове оцінювання (денна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Диференційований залік  

(за результатами поточного 

оцінювання) 

19 100 

 

 

Поточне оцінювання заочна форма навчання : 

3 семестр 

 

Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів (кількість завдань 

помножене на кількість 

балів) 

 

Виконання практичних  робіт За розкладом сесії 2х10=20 

Оцінювання індивідуальних 

завдань (АО) (підготовка 

презентацій  після опрацювання 

матеріалів для самостійного 

опрацювання) 

За розкладом сесії 1х50=50 

Оцінювання рівня виконання 

завдань для самостійної 

роботи (коротка презентація 

англійською мовою  можливості 

викорисання імунохімічних 

методів для вирішення питань за 

темою наукового дослідження,  

описання 2 методів, 

запропонованих на практичних 

роботах, складання схем) 

За розкладом сесії 1х30=30 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання    100 

 

Підсумкове оцінювання (заочна форма навчання): 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Диференційований залік  

(за результатами поточного 

оцінювання) 

За розкладом 3 

семестру 
100 

 

 



9.4. ДОДАТОК ДО СТРУКТУРИ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО  

ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Початковий контроль рівня підготовки студентів до засвоєння курсу «Імунохімічні 

методи дослідження» здійснюється шляхом перевірки їх знань з питань біології  та 

біохімії, які є базовими для вивчення  даного курсу,   використовується  усне 

опитування. Для оцінки очікуваного результату навчання пропонуються анкети. 

2. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і включає 

перевірку знань, вмінь та контроль опанування студентами практичних навичок, 

які передбачені методичними розробками занять з відповідних тем, з 

використанням усного та письмового опитування. 

3. Проміжний  контроль здійснюється під час  перевірки індивідуальних та 

самостійних завдань за критеріями, які, схвалені на засіданні методичної комісії 

кафедри біохімії та фізіології. 

4. При визначенні загальної (підсумкової) оцінки враховуються результати поточного 

та проміжного контролю. 

 

Критерії оцінювання 

 

Відповіді 

на 

практични

х заняттях  

0-5 балів 

На кожному практичному занятті викладач  оцінює виконання завдання до 

практичних робіт 

Завдання 

для 

самостійно

ї роботи  

0-10 балів 

Оцінюється рівень виконання завдань для самостійної роботи 

– коротка презентація англійською мовою  

– описання 2 методів, 

 складання 2 схем 

Індиві-

дуальні 

завдання 

(АО)  

0-20 балів 

 

 

Оцінюється рівень виконання індивідуальних завдань (АО): 

 - презентації проблемна лекція; 

- матеріали для самостійного опрацювання  

У разі невиконання завдання (відсутності виконаного завдання) на занятті 

студент одержує 0 балів; відповідно, після виконання завдання, кількість 

балів за нього визначається як (0+ оцінка виконання завдання)  

 

                    Критерії оцінювання  індивідуального завдання 

 

При оцінюванні враховується  

− характер засвоєння матеріалу: обсяг, повнота, правильність та точність знань, 

рівень  осмислення, міцність засвоєння, систематизованість, навички та вміння 

засвоювати вивчене на практиці в типових та змінених ситуаціях; 

− якість відповіді: обґрунтованість, логічність, послідовність викладу, ступінь 

самостійності в судженнях, культура мовлення; 

− вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати 

− якість виконання роботи . 

 



Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях 

 

 

При оцінюванні враховується  

− обсяг, повнота, правильність та точність  

− осмислення, систематизованість,  

− обґрунтованість, логічність, послідовність викладу, ступінь самостійності в 

судженнях, культура мовлення; 

− вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати 

− якість виконання роботи . 

 

  

Відмінно  

− Повні відповіді на усі запитання 

− Уміння аналізувати відповідні положення, поняття, твердження;  

− Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний; 

− Застосування схем та графічних методів подання інформації у 

поєднанні з вербальним описом 

− Вміння аналізувати-узагальнювати-порівнювати. 

− Самостійне, творче, ініціативне застосування знань; 

− Поєднання повноти відповіді та лаконічності 

− Достатня старанність і вправність застосування набутих знань. 

− Відмінна якість оформлення 

 

Добре 

− Повні відповіді усі запитання 

− Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний; 

− Самостійне репродуктивне застосування знань за вказівками 

викладача; 

− Старанність і вправність застосування набутих знань. 

− Добра якість оформлення 

 

Задовільно − Відповіді на більшість запитань 

− Механічність, фрагментарність відповідей 

−  Порушення логіки та послідовності відповіді, недостатня 

самостійність мислення. 

− Задовільна якість оформлення 

 

 

Незадовільно  

− Відсутність виконання всіх завдань 

− Неповні відповіді на запитання 

− Фрагментарність відповідей; 

− Незадовільна якість оформлення 

 

 

Критерії оцінювання завдання для самостійної роботи 

 

0 балів  Завдання не виконано. 

1-2  бали Завдання виконано неправильно або недбало. 

3-4 бали Виконана правильно частина завдання, використовується з 

конспектів. 

5-6 балів  Завдання виконане правильно, але є неточності з окремих питань. 

7-8 балів  Завдання виконане правильно. 

9-10 балів  Завдання виконане правильно, творчо. Правильно виконані додаткові 

завдання за власною ініціативою студента. 

 



10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби).  

Для проведення лекцій - демонстраційні таблиці, фільми та презентації зі 

схемами та ілюстраціями за основними темами дисципліни: Ноутбук 

SumsungNP-R20Y (2018 h) Мультимедійне обладнання (проектор Acer x1160 

FSV1101) з підключенням до Internet. Зона WiFi ауд. 402, 413. 

Програмне забезпечення для організації дистанційного навчання і 

комп’ютерного тестування Windows 10 Pro, Windows 7 Pro. Пакети 

прикладних програм: Microsoft Office 2007, 2016 (MS Word, Exel, Power point, 

.Adobe Reader; Google Chrome; Office 365. (безкоштовні програми). 

Для практичних занять - лабораторне обладнання БЕФ та НДІ біології. 
 

11. Питання для самостійного опрацювання в рамках лекційних  

тем з курсу 

 

Тема 1. Основи імуноферментного аналізу.  

Теоретичні  основи ІФА. Фізико-хімічні основи взаємодії. Взаємодія 

антигену з субпопуляцією антитіл. Каталітичні  властивості ферментів. 

Експериментальні методи визначення ферментативної активності. 

Фотометричний метод. Флуориметричний метод. Біолюмінесценція і 

хемілюмінесценція. Електрохімічний метод. Ферменти, які 

використовуються в  ІФА як мітки. 

Класифікація методів ІФА. Гетерогенний ІФА в мікропланшетному 

форматі. Прямий ІФА. Непрямі ІФА: непрямий неконкурентний ІФА та  

«сендвіч». Конкурентні: прямий та непрямий конкурентні ІФА. Гомогенний 

ІФА. Особливості і проблеми ІФА 

Основні типи тест-систем в залежності від використовуваних антигенів 

Перспективи розвитку ІФА методу. 

Тема 2. Імуноелектрофорез.  

Імуноелектрофорез і родинні методи. Електроімунний аналіз. 

Зустрічний електрофорез. Імуноелектрофорез в агарових або агарозних 

гелях. Іммуноелектрофорез на ацетаті целюлози.  

Імунофіксація. Електросінерез (зустрічний електрофорез, 

електроімуноосмофорез). Електроімуноаналіз (електроімунодифузія, 

ракетний імуноелектрофорез). Перехресний іммуноелектрофорез 

(перехресний електрофорез в системі антиген-антитіло). Мікромодіфікаціі 

перехресного імуноелектрофореза в агарозному гелі. Імуноаналіз і 

перехресний імуноелектрофорез на плівках з ацетату целюлози. Способи 

посилення преципитаціі при електроімуноаналізі і перехресному 

імуноелектрофорезі. 

Конкуренція з радіоактивним антигеном у імуноферментному методі.  

Метод Уанье. Феномен лізису. Феномен цитотоксичності. Реакція 

зв'язування комплементу. Феномен специфічної затримки. Реакція 

нейтралізації токсинів феномен опсонізації. 

Тема 3. Імуногістохімічні техніки.  



Завдання, які вирішуються, можливості і недоліки ІГХ методів.  Основні 

принципи методів.  Загальний опис методик. Приготування фіксуючого 

розчину параформальдегіду.  Імуногістохімічне забарвлення матеріалу.  

Протокол непрямого імуногістохімічного маркування. Імунохімічне 

маркування тканин нервової системи. Імуногістохімічні маркери 

новоутворень. Практичні можливості імуногістохімічного дослідження. 

Тема 4. Імунологічні методи визначення структури і функцій 

імуноглобулінів.  

Молекулярні основи гуморального відповіді. Визначення загального 

рівня імуноглобулінів класу G і М в сироватці крові. Визначення в сироватці 

крові антитіл різних класів. Визначення інтерлейкіну-2. Визначення в слині 

імуноглобуліну А. 

Тема 5. Імунохімічні методи в нейрохімії.  

Використання методів імунохімічного аналізу в практиці клініко-

діагностичних лабораторій для ідентифікації та кількісної детекціі 

біомаркерів захворювань різного генезу. Переваги імунохімічних методів -  

поєднання високої чутливості і специфічності (імунохімічного аналізу, 

експресності і простоти виконання). Різні модифікації твердофазного 

імуноферментного, іммуносенсорного та  іммунохроматографіческого 

аналізів з використанням тест-смужок. Впровадження імунохімічних методів 

визначення біомаркерів – як один із способів ранньої діагностики 

небезпечних хвороб. Позитивні моменти використання імунохімічних 

методів: можливість значно знизити витрати на лікування, скоротити 

смертність, збільшити тривалість життя населення і підвищити її якість. 
 

12. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

Бабаджана В.Д., Літус В.І. Імунологія. Національний підручник / За ред. 

Кузнецової Л.В.,– Київ. ˗ 2015. ˗ 584 с 
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