
СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА УСПІХИ 
КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА 

КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА 
АЛЕРГОЛОГІЇ. 25 РОКІВ ДОСВІДУ



Підводячи підсумки сумлінної праці колективу кафедри загальної та 
клінічної імунології та алергології, слід зазначити, що за 25 років штат 
кафедри змінився як кількісно, так і якісно. На сьогодні на кафедрі 
працюють: 

 5 докторів медичних наук, професорів;
 21 кандидат медичних наук, у тому числі 18 доцентів; 
 25 асистентів без наукового ступеню. 





На кафедрі викладається 7 
навчальних дисциплін, серед 

яких:

мікробіологія, вірусологія та 
імунологія (2-3 курс);
дерматовенерологія (4 курс);
фтизіатрія (4 курс);
клінічна імунологія (5 курс);
епідеміологія (5 курс);
інфекційні хвороби (5 та 6 
курс);
клінічна паразитологія та 
тропічна медицина (6 курс).





Надати студентам належні теоретичні знання та практичні навички дозволяють клінічні бази кафедри, до 
яких належать:
ДУ “Інститут мікробіології, вірусології та імунології імені І.І. Мечникова НАМН України”;
Обласна клінічна інфекційна лікарня;
Обласна дитяча клінічна лікарня № 1;
Міський шкірно-венерологічний диспансер № 1;
Обласна туберкульозна лікарня № 3;
Інститут трихології. 



Незважаючи на доволі молодий кадровий склад кафедри
колективу є чим пишатись, адже на рахунку працівників
біля 20 монографій, понад 20 підручників, біля 100
методичних посібників та збірників, надрукованих як
державною так і англійською мовами.





Два навчальних посібника, зокрема «Основы общей 
иммунологии» та «Трихопатии у детей» отримали призові 

місця на університетському конкурсі навчальної літератури



Особливу увагу співробітники кафедри приділяють науковій роботі.  
Протягом 25 років здобувачами та аспірантами кафедри захищено 6 
кандидатських та 3 докторських дисертації.  
Щорічно кафедра приймає участь у студентських науково-практичних 
конференціях, круглих столах, симпозіумах  та інших заходах.    



Співробітники кафедри входять до складу Українських товариств 
та Європейських спілок імунологів, мікробіологів, дерматологів, 

трихологів, інфекціоністів, пульмонологів та беруть активну участь 
у фахових конференціях та конгресах як на теренах країни, так і за 

її межами





Особливу увагу варто приділити лікувальній роботі кафедри, адже, керуючись 
знаннями та навичками, здобутими на чисельних конференціях  та науково-
практичних заходах, наші співробітники вдало застосовують їх на практиці. 

Наприклад, наші трихологи успішно застосовують новітні знання та сучасні 
наукові досягнення під час трансплантації волосся, лікування алопеції тощо. 



Клінічні бази укомплектовані самим 

сучасним діагностичним обладнанням 



Викладачі кафедри намагаються 
постійно вдосконалювати педагогічні 
техніки та використовувати новітні 
технології в процесі навчання.

Так, викладання всіх дисциплін 
проводиться з використанням сучасного 
мультимедійного обладнання, 
комп'ютерного контролю рівню знань та 
вмінь студентів, дистанційних технологій 
навчання та видалених консультацій з 
використанням Internet тощо.

Значущий вклад у підготовку студентів 
факультету зробили співробітники 
кафедри, які є авторами ідеї, 
розробниками та кураторами 
дистанційних курсів підготовки студентів 
україно-, російсько- та англійськомовної
форми навчання до ліцензійних 
інтегрованих іспитів КРОК-1 та КРОК-2 за 
всіма дисциплінами. Дистанційні курси 
дають можливість студентам готуватися 
до іспитів будь-де та у будь-який час, а 
викладачам – контролювати процес 
підготовки та оцінювати успіхи студентів.





Громадська діяльність також є невід'ємною складовою життя кафедри.

Пам'ятаючи засновників вітчизняної імунології, працівники намагаються
підтримувати у сучасної молоді цікавість до цієї науки зокрема, та до медицини
загалом.

В минулому році колектив кафедри приймав участь у відкритті музею І.І.Мечникова
у смт. Дворічна Харківської області., з нагоди 110-ї річниці вручення І.І. Мечникову
Нобелівської премії.



Що ж до позааудиторного життя кафедри, то тут ми, мабуть, 
найкращі! Кафедра вміє і любить розважатись. Проводить 
виїзні засідання колективу, приймає участь у факультетських 
змаганнях з боулінгу, відвідує музеї та виставкові центри.





Безумовно, приорітетними направленнями роботи кафедри є 
розвиток міждисциплінарних взаємозв’язків, 
інтернаціоналізація навчального та наукового процесу, 
забезпечення академічної мобільності працівників, участь у 
національних та наукових грантових програмах. 

25 років – це тільки початок…  


