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ВСТУП
1. Мета дисципліни – формування у студентів уявлень про імунологію як загально біологічну
науку, роль імунної системи у захисті від чужорідних структур та власних змінених клітин,
механізми розвитку імунопатології, знань механізмів імунної відповіді, методів профілактики
та діагностики інфекційних захворювань, вмінь та практичних навичок проведення
випробувань імунологічними методами. Курс «Імунологія» є важливою складовою
фундаментальної підготовки студентів та формування їх фахових умінь.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності):
1. Знати теоретичні основи фундаментальних та прикладних наук: біології, біохімії,
мікробіології.
2. Володіти навичками практичних робіт, а також роботи з науково-методичною
літературою.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна представлена розділами: Імунологія як наука: предмет та завдання,
історичний розвиток імунології. Сучасне визначення імунітету. Структура та функції імунної
системи. Клітини імунної системи. Неспецифічна резистентність: гуморальні фактори
(комплемент, дізоцим, бета-лізини), клітинні фактори. Запалення. Специфічна імунна
відповідь: гуморальна імунна відповідь, клітинна імунна відповідь. Первинна імунна відповідь.
Антигени, їх властивості. Процесинг і презентація антигенів. Молекулярні механізми активації
лімфоцитів. Біологічна роль системи головного комплексу гістосумісності. Формування
імунологічної пам‘яті. Прояви імунітету: противірусний, протипухлинний, трансплантаційний
імунітет, імунітет до бактеріальних та грибкових інфекцій та паразитарних інвазій. Вакцинація.
Імунопатології.
4. Завдання (навчальні цілі):
1. Сформувати у студента знання про імунну систему, органи імунної системи, їх будову.
2. Сформувати у студента знання про клітини імунної системи, основні механізми їх
участі в розвитку імунної відповіді, реакції клітинного та гуморального імунітету,
розуміння механізмів взаємодії клітин при імунній відповіді та механізмів регуляції
імунної відповіді.
3. Сформувати у студента знання про імунопатологічні стани та причини їх виникнення,
механізми та способи імунопрофілактики та імунотерапії.
4. Сформувати у студента знання імунологічних методів дослідження та їх використання
для діагностики in vitro.
5. Сформувати у студента ґрунтовні навички випробувань за допомогою імунологічних
методів, .
Дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.СК03. Здатність досліджувати
різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси.
СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на
межі предметних галузей.
СК03. Здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Код

1.1

2.1

4.1

Результат навчання

Форми (та/або
методи і технології)
викладання і
навчання

Знати основні теоретичні засади імунології, Лекції
будову, склад, функції організм імунної
системи та клітин, що здійснюють імунну
відповідь, механізми реакцій клітинного та
гуморального імунітету, регуляції імунної
відповіді,
реакцій
противірусного,
антибактеріального,
протипухлинного,
трансплантаційного
імунітету,
імунопатологій, імунологічних методів.
Опанувати імунологічні методи та вміти їх Лабораторні роботи
застосовувати для діагностики in vitro.
Прийняти і обґрунтувати рішення щодо Лекції, лабораторні
вибору методів випробувань та аналізу роботи, самостійна
експериментальних даних.
робота студента

Методи
оцінювання та Відсоток у
пороговий
підсумкові
критерій
й оцінці з
оцінювання (за дисципліни
необхідності)
Письмова
контрольна
робота

20%

Запитання на
екзамені

12%

Звіти
лабораторних
робіт
Екзаме
Звіти
лабораторних
робіт
Екзамен

з

20%

з

12%
20%

18%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати навчання дисципліни
1.1 2.1 4.1
Програмні результати навчання
ПР03. Планувати, виконувати, аналізувати дані і презентувати результати
експериментальних досліджень в галузі біології.
ПР04. Спілкуватися усно і письмово з професійних питань з використанням наукових
термінів, прийнятих у фаховому середовищі, державною та іноземною мовами.
ПР08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі біологічних наук
і на межі предметних галузей.
ПР09. Дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічної безпеки і біологічного
захисту у процесі навчання та професійній діяльності.
ПР12. Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів,
розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу
біологічних систем.
ПР16. Знати будову та функції імунної системи, клітинні та молекулярні механізми імунних
реакцій, їх регуляцію, генетичний контроль; види імунітету та методи оцінки імунного
статусу організму.
ПР19. Застосовувати у практичній діяльності методи визначення структурних та
функціональних характеристик біологічних систем на різних рівнях організації.
ПР20. Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування та проведення польових,
лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. математичних методів та
програмного забезпечення для проведення досліджень, обробки та представлення
результатів.
ПР22. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з
акцентом на доброчесність, професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.
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7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Контрольні роботи: РН 1.1 - 30 балів/18 балів.
2. Звіти по лабораторних роботах: РН 2.1. - 30 балів/18 балів.
3. Екзамен: РН 4.1 - 40 балів/24 балів.
Усього: 100 балів/60 балів.
Семестрове оцінювання множиться на коефіцієнт 0.6.
- підсумкове оцінювання:
- Письмовий екзамен: теоретичні запитання (24 балів/16 балів, оцінюють РН 1.1, РН 2.1),
практичні завдання (16 балів/8 балів, оцінюють РН 4.1);
- Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом - 40 балів;
- Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути меншою
24 балів;
- Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів
(рекомендований мінімум – 36 балів).
- Студент допускається до екзамену за умови виконання всіх передбачених планом лабораторних
робіт.
Оцінювання
Min
Max
Семестрове оцінювання
36
60
Підсумкове оцінювання
24
40
Всього
60
100
7.2 Організація оцінювання:
Протягом семестру студенти пишуть 2 модульні письмові контрольні роботи. Одна - після
завершення ЗМ1, друга - після завершення вивчення курсу. Контрольні роботи спрямовані на
визначення рівня знань студентами матеріалів лекцій за весь семестр. Модульна контрольна
робота вважається складеною, якщо студент дав вірні відповіді на половину та більше
запитань, в залежності від їх рівня складності. Студент має право протягом семестру
переписати 1 контрольну роботу, якщо вона написана незадовільно.
Протягом семестру студенти працюють над виконанням лабораторних робіт, необхідні
знання та навички для виконання яких отримують під час лекційних та лабораторних занять.
Результатом виконання лабораторної роботи є усний захист.
Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (36
балів), для одержання допуску до іспиту обов’язковим є виконання додаткових завдань.
Під час екзамену студенти мають надати відповіді на теоретичні запитання та виконати
практичні завдання.
7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

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

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і лабораторних
занять
Кількість годин
№
Назва теми
самостійна
п/п
лекції лабораторні
робота
Змістовий модуль 1
Ключові поняття імунології. Загальні відомості про імунну систему, реакції імунного захисту, клітини, що
здійснюють імунну відповідь, антигени та антитіла.
Тема 1 Вступ до вивчення дисципліни. Короткий нарис
історії імунології. Імунологія як наука. Предмет та
завдання імунології. Загальні відомості про імунну
1
2
2
4
систему. Поняття про імунітет (адаптивний та природний,
клітинний та гуморальний імунітет), запалення, антигени,
імунну відповідь, механізми імунного розпізнавання.
Тема 2. Структура та функції імунної системи.
Імунокомпетентні клітини та їх рецептори.
Центральні органи та периферійні органи імунної системи
Клітини імунної системи. Функція імунного нагляду.
2
2
2
4
Розпізнавання антигенів, процесинг і презентація.
Антиигенрозпізнавальні рецептори Т-клітин та молекули
головного комплексу гістосумісності (МHС).
Тема 3. Неспецифічна резистентність. Гуморальні та
клітинні фактори вродженого імунітету. Фагоцитоз. Етапи
фагоцитозу. Запалення як прояв місцевої реакції
3
1
2
6
природнього імунітету. Природні бар‘єри на шляху
інфекцій.
Тема 4. Антигени: визначення, класифікація, хімічна
природа. Поняття антигенності та імуногенності. Повні та
4
1
2
6
неповні антигени. Антигени організму людини.
Тема 5. Антитіла та клітинні рецептори до них. Хімічна
будова молекул імуноглобулінів. Функції окремих ділянок
5
2
2
6
молекули імуноглобулінів. Класифікація і функції антитіл
різних класів.

6

Контрольна робота 1
Змістовий модуль 2

Специфічна імунна відповідь, прояви імунної відповіді, імунопатологія, імунологічні методи досліджень
Тема 6. Загальна схема імунної відповіді. Ініціювання
імунної відповіді. Реакції клітинного імунітету. Рецептори
системи специфічного захисту. Біологічна роль системи
7
3
2
6
гістосумісності. Цитокіни та їх клітинні рецептори.
Молекулярні механізми активації лімфоцитів. Регуляція
імунної відповіді.
Тема 7. Взаємодія клітин при гуморальній імунній
8
2
4
відповіді. Імунологічна толерантність.
Тема 8..Протиінфекційний імунітет. Противірусний
імунітет. Імунітет до бактеріальних та грибкових інфекцій.
9
2
2
4
Імунітет до паразитарних інвазій.
Тема 9. Імунологія пухлин. Імунологічні аспекти
трансплантації. Сучасні теорії розвитку пухлин. Етіологія,
імунопатогенез, критерії діагностики та імунотерапії
10 пухлин. Основні види трансплантації. Етапи селекції пари
1
4
„донор-реципієнт”.
Механізми
відторгнення
трансплантату.
Тема 10. Імунопатологія. Імунна недостатність, реакції
гіперчутливості, аутоімунні процеси та захворювання.
11 Первинні та вторинні імунодефіцити. Клінічні ознаки
2
2
3
імунної
недостатності.
Алергійні
захворювання.
Імунопатогенез автоімунних захворювань.
Тема 11. Основи лабораторної імунології. Оцінювання
12 імунного статусу. Методи лабораторних досліджень в
2
4
3
імунології. Принципи оцінювання імунного статусу.

Імунохімічні та клітинні методи лабораторної діагностики.
Імуногістологічне та імуногенетичне випробування в
імунології.

13

Контрольна робота 2
ВСЬОГО

20

20

50

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій – 20 год.
Лабораторні заняття - 20 год.
Самостійна робота - 50 год.
9. Рекомендовані джерела:
Основна:
1. Вершигора А.Ю., Пастер Є.У., Колибо Д.В. Імунологія. За заг. ред. Є.У. Пастер. – К.:
Вища шк., 2005. – 599 с.: іл.
2. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. Пер. с англ. – М.: Мир, 2000. – 592 с.
3. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник / Г.М. Драннік, О.С. Прилуцький, Ю.І.
Бажора та інші; за ред. проф. Г.М. Дранніка. — К.: Здоров’я, 2006. — 888 с.
4. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студ. вищ. мед. навч.
заклад. / За редакцією В.П. Широбокова / Видання 2-е. - Вінниця: Нова Книга. 2011. –
952 с.
Додаткова:
1. Навчальний посібник з клінічної імунології та алергології для аудиторної роботи
студентів / В.Є. Казмірчук, Г.М. Драннік, Д.В. Мальцев та ін. — К.: ТОВ „Поліграф
плюс”, 2008. — 263 с.
2. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология: пособие для студентов,
врачей-интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех
специальностей. – 4-е изд., доп. − К., 2010. − 552 с.; с ил.
3. Кузнецова Л.В. и др. Клінічна та лабораторна імунологія. Національний підручник. За
загальною редакцією доктора медичних наук, професора Кузнецової Л.В.; доктора
медичних наук, професора Фролова В.М.; доктора медичних наук, професора
Бабаджана В.Д. – К. ООО «Полиграф плюс», 2012. – 922 с.
4. Максимов, С.Д. Клінічна імунологія та алергологія (навчальний посібник) / С.Д.
Максимов, С.А. Цьока. — Ужгород, 2010. — 208 с.
5. Казмірчук, В.Є. Клінічна імунологія і алергологія / В.Є. Казмірчук, Л.В. Ковальчук. —
Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. — 528 с.
Додаткові інформаційні ресурси:
1. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
2. www.omicsonline.org/
3. www.scirp.org.
4. https://aacijournal.biomedcentral.com/

