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1. Мета дисципліни – засвоєння аспірантом практичних навичок з 

сучасних молекулярних методів, що використовуються для дослідження 

функціонування імунної системи; здобуття навичок дослідження реакцій 

антиген-антитіло за допомогою імунологічних методів. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичного та практичного 

матеріалу навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Магістр» за спеціальністю «Біологія», спеціалізації «Імунологія», а саме 

володіти знаннями з дисциплін «Імунологія», «Клітинний імунітет», 

«Імунохімія», «Імуногенетика», «Природна резистентність» та ін.   

2. Знання теоретичних основ та практичних навичок методології з 

імунології, біохімії, генетики, цитології та гістології, мікробіології, біофізики 

тощо. Використовувати фізико-хімічні, імунохімічні та біотехнологічні методи 

досліджень на рівні випускника магістратури Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Молекулярна імунологія» належить до переліку дисциплін 

вільного вибору аспіранта. У даній дисципліні докладно розглянуто хімічні, 

біохімічні та молекулярно-біологічні основи реакції імунітету. Структура 

дисципліни включає ознайомлення з сучасним уявленням про значення реакцій 

імунітету в регуляції гомеостазу внутрішнього середовища макроорганізму; 

основні біомолекули, що регулюють імунну відповідь та механізми їх дії; 

молекулярні механізми біосинтезу молекул імунної системи; молекулярні 

механізми функціонування клітин імунної системи та реалізації ними 

ефекторних функцій у захисті макроорганізму. Узагальнено сучасних 

теоретичних концепцій та методів дослідження в молекулярній імунології. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

       1) розглянути молекулярні механізми синтезу та сфери застосування 

антитіл;  

      2) розглянути молекулярні механізми взаємодії комплексів антиген-

антитіло; 

       3) розглянути принципи імунодіагностики, концепції та методи 

дослідження складних імунологічних реакцій. 
Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти дисципліна 

забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

 інтегральна: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики. 

загальні: 

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

2.Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій;  

3.Здатність до проведення самостійних досліджень на сучасному рівні;  

4. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел;  
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5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

6.Вміння виявляти, ставити та вирішувати на сучасному рівні наукові 

проблеми; 

 

спеціальні (фахові, предметні): 

1.Здатність застосовувати отримані знання та розуміння для вирішення проблем 

сучасної біології;  

2.Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики;  

3.Здатність обирати адекватні методи для ефективного вирішення конкретних 

науково-практичних задач у галузі біології;  

4.Здатність самостійно проводити наукові дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове цілісне знання;  

5.Здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті наукового дослідження і 

зіставляти виявлені факти з сучасними концепціями, гіпотезами та теоріями;  

6. Розуміння етичних аспектів наукової діяльності в галузі біології;  

7. Здатність представляти результати власного дослідження широкому загалу 

фахівців та нефахівців; спроможність працювати у міждисциплінарній команді.  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми та 

методи 

викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Знати молекулярні механізми 

синтезу та сфери застосування 

антитіл  

Лекції, 

практичні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота, іспит  

20 

1.2 Знати молекулярні механізми 

взаємодії комплексів антиген-

антитіло 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота, іспит 

20 

1.3 Знати принципи 

імунодіагностики та 

молекулярні основи складних 

імунологічних реакцій 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота, іспит 

20 

 Вміти    

2.1 Вміти аналізувати та оцінювати 

результати, отримані з 

Лекції, 

практичні 

Контрольна 

робота, 
10 
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використанням методів 

імунодіагностики  

 

роботи, 

самостійна 

робота 

оцінювання 

практичних 

завдань 

2.2 Вміти застосовувати сучасні 

серологічні реакції для 

вирішення сучасних 

теоретичних і прикладних задач 

молекулярної імунології. 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота, 

оцінювання 

практичних 

завдань 

10 

 Комунікація    

3.1 Формулювати та формувати 

принципи наукової комунікації 

та обміну інформацією в галузі 

молекулярної імунології 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

практичних 

завдань, 

реферату/допо

віді 

10 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Виявляти лідерські якості, 

саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, нести 

відповідальність за визначення 

новизни наукових досліджень 

та прийняття експертних рішень 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

реферату/допо

віді 
10 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР.01Демонструвати глибоке знання передових 

сучасних концептуальних та методологічних знань в 

галузі науково-дослідницької та/або професійної 

діяльності й на межі предметних галузей знань  

+ + + +   

 

ПР.02.Демонструвати знання в предметній області та 

науково-практичних потребах професії 
+ + + + +   

ПР.03. Аналізувати самостійно наукові роботи 

провідних вчених, наукових шкіл та фундаментальних 

праць у галузі дослідження 
+ + + + +  

 

ПР.04Планувати та реалізувати на практиці 

методологічні принципи та методи біологічних 

досліджень 
  

 

+ +  

 

ПР.05. Формулювати та формувати принципи наукової 

комунікації та обміну інформацією 
  

 
+ + + + 

ПР.17.Виявляти лідерські якості, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, нести відповідальність за 

визначення новизни наукових досліджень та прийняття 

експертних рішень 

  

 

  + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання аспірантів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з 1-го розділу: РН 1.1, 2.1 – 20 балів/10 балів 

2. Контрольна робота з 2-го розділу: РН 1.2, 2.2 – 20 балів/10 балів 

3. Контрольна робота з 3-го розділу: РН 1.3, 2.2 – 10 балів/5 балів 

3. Реферат/доповідь: РН 3.1,4.1 – 6 балів/3 бали 

4. Практичні роботи (2 робіт): РН 2.1-2.2 – 2 балів/1 бал за кожну       

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами 

навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.3 

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані аспірантом, становить 

40 балів за 100 бальною шкалою. 

- умови допуску до екзамену:  

Обов’язковим для іспиту є написання 3 контрольних робіт, написання 

реферату і виконання доповіді за темою реферату. Аспірант допускається до 

іспиту за умови виконання всіх передбачених планом практичних робіт. 

Аспірант не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше ніж 

20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання практичних робіт здійснюється протягом семестру, контрольні 

роботи 1, 2, 3 проводяться протягом семестру, після завершення лекцій 

відповідних розділів 1, 2, 3. Оцінка реферату/доповіді проводиться упродовж 

лекційного курсу. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання / Fail 
35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни / Fail 
0-34 
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8. ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  

Тематичний  план занять 
 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

Розділ 1: Молекулярні механізми синтезу та сфери застосування антитіл 

1 
Тема 1.  Молекулярні механізми синтезу та сфери 

застосування антитіл 
6 2 40 

 

Вступ 

Лекція 1. Предмет та завдання молекулярної 

імунології. Антитіла і сироватки як медичні 

імунобіологічні препарати. 

2   

Практична робота 1. Сучасні технології одержання 

антитіл. 
 2  

 

Лекція 2. Технологія виготовлення поліклональних 

антитіл. 
2   

Лекція 3. Технологія виготовлення моноклональних 

антитіл. 
2   

Самостійна робота. Принципи організації 

фармацевтичних і біотехнологічних виробництв.  

Основні особливості організації виробництв вакцин, 

сироваток і імунодіагностичних тест-систем. 

Технології створення рекомбінантних імуноглобулінів. 

Матеріали, що необхідні для подання патентної 

заявки. Проаналізувати основні тенденції у розвитку 

ринку імунобіотехнологічної продукції. Робота з 

патентними базами даних 

  40 

Розділ 2: Молекулярні основи взаємодії комплексів антиген-антитіло 

4 
Тема 2. Молекулярні основи взаємодії комплексів 

антиген-антитіло 
6  40 

 

Лекція 4. Молекулярні особливості антигенів в 

імунобіотехнології та принципи їх класифікацій. 

Методи рекомбінантних ДНК. 

2   

Лекція 5. Новітні імунобіотехнологічні продукти. 

Аналіз антигенів природного та штучного походження. 
2   

 

Лекція 6. Молекулярні особливості взаємодії 

комплексів антиген-антитіло, та методи їх 

дослідження. Механізми активації лімфоцитів. 

2   

Самостійна робота Механізм розпізнавання 

антигенів. Поняття та молекулярні механізми 

розпізнавання суперантигенів. 

  40 

Розділ 3: Принципи імунодіагностики. Складні імунологічні реакції.  

6 
Тема 3. Принципи імунодіагностики. Складні 
імунологічні реакції. 

6 2 16 
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Лекція 7. Виробництво імунодіагностикумів. 2   

Практична робота 2. Основні особливості організації 
виробництв імунодіагностичних тест-систем. 

 2  

Лекція 8. Принципи імунодіагностики інфекційних та 
інших захворювань. 

2   

Лекція 9. Використання складних імунологічних 
реакцій в діагностиці різних видів захворювань. 

2   

Самостійна робота Аналіз законодавства в сфері 
фармацевтичного і біотехнологічного виробництва. 
Основні документи, що необхідні для реєстрації 
імунодіагностичних препаратів. 

  16 

8 ВСЬОГО 18 4 96 

 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 

Лекції - 18 

Практичні заняття – 4 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота –  96 год. 
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