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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів систему знань про будову та функції 

імунної системи, класифікацію та механізми дії клітинних і гуморальних 

специфічних і неспецифічних засобів імунного захисту, закономірності розвитку 

первинної і вторинної імунної відповіді та імунологічної пам’яті, механізми 

формування природного та штучного імунітету. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Фізіологія та анатомія людини і тварин», 

«Загальна цитологія», «Гістологія», «Мікробіологія», «Біохімія». 

2. Вміти працювати з інформаційними базами даних, самостійно 

опрацьовувати науково-методичну літературу. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням, 

що використовуються в біологічній лабораторії, базовими навичками роботи зі 

світлопольним мікроскопом та з лабораторними тваринами. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Імунологія – медико-біологічна наука, яка вивчає будову та всі аспекти 

функціонування імунної системи організму. Навчальна дисципліна «Імунологія» 

охоплює розгляд будови та основних функцій імунної системи: підтримку 

гомеостазу внутрішнього середовища організму та регуляторну. У курсі лекцій 

вивчаються клітинні і гуморальні чинники імунної реактивності, механізми 

формування вродженої та адаптивної імунної резистентності, патологічні імунні 

реакції та засоби контролю імунної відповіді. Особлива увага приділяється сучасним 

аспектам теорії активації імунної реакції, тригерним факторам метаболічної 

поляризації ефекторних клітин імунітету. Проводиться огляд сучасних 

імунологічних методів дослідження та прикладних аспектів імунології 

(імунодіагностика, імнопрофілактика, імунотерапія). 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. сформувати систему знань стосовно функцій, структурної організації імунної 

системи та механізмів імунопоезу; 

2. сформувати сучасні уявлення про класифікацію тригерних чинників імунної 

реакції; 

3. сформувати систему знань про клітинні та гуморальні засоби вродженого та 

адаптивного імунного захисту, закономірності розвитку імунної відповіді та 

механізми формування імунної пам’яті;  

4. навчити орієнтуватися в основних групах імунологічних методів та їх 

застосуванні у фундаментальних наукових та прикладних дослідженнях; 

5. сформувати уявлення про сучасні напрямки розвитку імунології і суміжних з 

нею наук, для майбутньої професійної орієнтації. 
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Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», 

спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких 

компетентностей:  

         -інтегральної:  

- Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та  практичні  проблеми  

в  галузі  біології  при здійсненні  професійної  діяльності  або  у  процесі навчання,  

що  передбачає  застосування  законів, теорій   та   методів   біологічної   науки   і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

−  загальні: 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК07.  Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними знаннями.  

ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

− спеціальні (фахові, предметні): 

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.  

СК04.  Здатність  здійснювати  збір,  реєстрацію  і аналіз даних за допомогою 

відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах.  

СК05. Здатність до критичного осмислення новітніх розробок у галузі біології і 

професійній діяльності. 

СК07.  Здатність  до  аналізу  будови,  функцій, процесів  життєдіяльності,  онто-та  

філогенезу живих організмів. 

СК09.  Здатність  аналізувати  результати  взаємодії біологічних систем різних 

рівнів організації, їхньої ролі  у  біосфері  та  можливості  використання  у різних  

галузях  господарства,  біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього 

середовища.  

СК10.  Здатність  демонструвати  знання  механізмів підтримання гомеостазу 

біологічних систем. 

СК11. Здатність  застосовувати  відповідні  методи для  вирішення  конкретних  

прикладних  задач біології. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати будову імунної системи 

ссавців: тканини, первинні,  

вторинні і третинні лімфоїдні 

органи. 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

проміжне 

тестування 

іспит 

15 

1.2 Знати механізми функціонування 

ефекторних клітин вродженого  

імунітету. 

Лекція, самостійна 

робота  

Модульна 

контрольна 

робота, 

проміжне 

тестування, 

іспит 

15 

1.3 Знати перелік та механізми дії 

засобів гуморального 

неспецифічного імунітету 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

проміжне 

тестування, 

іспит 

15 

1.4 Знати будову і властивості антитіл як 

засобів гуморального специфічного 

імунітету 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

проміжне 

тестування,  

іспит 

10 

1.5 Знати ефекторні механізми клітин 

адаптивного імунітету 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

проміжне 

тестування,  

іспит 

10 

1.6 Знати відмітні особливості розвитку 

первинної і вторинної імунної 

відповіді, формування імунної 

пам’яті 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

проміжне 

тестування,  

іспит 

10 

2.1 Вміти у лабораторних умовах 

ідентифікувати первинні і 

вторинні лімфоїдні органи у 

ссавців, виділяти ефекторні 

клітини вродженого імунітету та 

проводити їх морфологічну і 

функціональну характеристику;  

 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 

Звіт по 

лабораторній 

роботі 

5 

2.2 Володіти основними прийомами 

імунізації лабораторних тварин. 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 
Звіт по 

лабораторній 

роботі 

5 

2.3 Володіти основними принципами 

постановки серологічних методів 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 
Звіт по 

лабораторній 

5 
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аналізу. роботі 

2.4 Орієнтуватися в системі 

імунологічних методів досліджень та 

їх застосування для оцінки імунної 

реактивності у лабораторних тварин 

Самостійна робота Контрольна 

робота, реферат 

5 

3.1 Вміти працювати в групі при 

проведенні імунологічних методів 

дослідження, аналізі отриманих 

лабораторних показників. 

Лабораторна робота,  

самостійна робота 

Звіт по 

лабораторній 

роботі, реферат 

5 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР01.  Розуміти  соціальні  та  економічні  наслідки впровадження новітніх 

розробок у галузі біології у професійній діяльності. 
+ +          

ПР03.  Планувати,  виконувати,  аналізувати  дані  і презентувати   

результати   експериментальних досліджень в галузі біології. 
         + + 

ПР07.   Володіти   прийомами   самоосвіти   і самовдосконалення.    Уміти    

проектувати траєкторію  професійного  росту  й  особистого розвитку, 

застосовуючи набуті знання. 

       + + + + 

ПР08.Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі 

біологічних наук і на межі предметних галузей. 
+ + + + + +      

ПР11. Розуміти структурну організацію біологічних систем на 

молекулярному рівні. 
+ +  +  +      

ПР12.  Демонструвати  знання  будови,  процесів життєдіяльності  та  

функцій  живих  організмів, розуміти   механізми   регуляції   фізіологічних 

функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем. 

   + + +      

ПР15.  Аналізувати  форми  взаємовідносин  між мікро-та  

макроороганізмами  з  визначенням основних напрямів цих процесів. 
  +         

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. 

+ + + + + + + + + +  



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН1.1; 1.2; 1.3 – 15 балів/ 7,5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.4; 1.5; 1.6 – 20 балів/ 10 балів 

3. Проміжне тестування РН1.1-1.6 – 10 балів/ 5 балів 

4. Лабораторні роботи – РН 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 – 10 балів /5 балів. 

5. Реферат – РН 2.4,3.1 – 5 балів / 2,5 бали      

- підсумкове оцінювання (у формі екзамену/комплексного екзамену, диференційованого 

заліку):  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма 

успішно оціненими результатами навчання (під час проведення аудиторних занять; оцінки 

нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, 

отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, 

які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.6. Максимальна кількість балів, яка 

може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 

бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання 2 модульних контрольних робіт 

та відпрацювання всіх лабораторних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, 

якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. 

Проміжне тестування проводиться упродовж лекційного курсу після завершення лекцій з тем 1 

та 2 розділу 1, та після завершення теми 4 розділу 2. Звіти по лабораторних роботах у формі 

тестів проводяться двічі на семестр після завершення лабораторних занять до розділів 1 і 2 

відповідно. Оцінювання рефератів проводиться в рамках лабораторного практикуму. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 

семінари/ 

практичні/ 

лабораторні 

вибрати 

необхідне 

Самостійна 
робота 

Розділ 1 Будова і функції імунної системи ссавців. Вроджений імунітет.  

1 

Тема 1. Загальні поняття і термінологія в 

імунології. Будова і функції імунної 

системи ссавців 

2 8 13 

 

Лекція 1. Загальні поняття і термінологія в 

імунології. Будова і функції імунної системи 

ссавців 

2   

Лабораторна робота 1. Організація лабораторії 

імунології 
 2  

Лабораторна робота 2. Філогенез органів та тканин 

імунної системи 
 2  

Лабораторна робота 3. Органи лімфоїдної системи 

ссавців на прикладі нелінійної миші. 
 2  

Лабораторна робота 4. Лімфатична система 

людини. 
 2  

Самостійна робота Історія вчення про тригерні 

механізми імунної реакції. 

Компартменталізація імунної системи. 

  13 

2 Тема 2. Гуморальні засоби вродженого імунітету 2  9 

 

Лекція 2. Антимікробні пептиди. Система 

інтерферонів.Система комплементу. 
2   

Самостійна робота Гуморальні захисні чинники 

секретів екзокринних залоз. 
  4 

Семостійна робота Порушення мікробіоти та його 

наслідки для імунного гомеостазу організму. 

Поняття ентеротипу. Пробіотичні та 

пребіотичні препарати як 

імуномодуляторні засоби. 

  5 

3 Тема 3. Клітинні засоби вродженого імунітету 4 6 5 

 

Лекція 3. Ефекторні механізми мієлоїдних клітин 2   

Лекція 4. Запалення 2   

Лабораторна робота 5. Вивчення лейкоцитарної 

формули людини 
 2  

Лабораторна робота 6. Виділення лейкоцитів і 

мононуклеарів периферичної крові людини 
 2  

Лабораторна робота 7. Виділення мононуклеарних 

спленоцитів нелінійної миші. 
 2  

Самостійна робота Епітеліоцити, ендотеліоцити 

та адипоцити у структурі природної 

резистентності організму 

  3 

 

Самостійна робота Застосування тромбоцит-

збагаченої плазми у репаративних процесах 

та при тканинній реконструкції 

  1 

Самостійна робота Цитокінова продукція 

ендотеліоцитів 
  1 

Розділ 2  Адаптивний імунітет. Прикладні аспекти імунології. 

4 Тема 4. Гуморальний адаптивний імунітет 4 8 9 
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Лекція 5. Будова молекули імуноглобуліну. Біосинтез 

імуноглобулінів. 
2   

Лекція 6. Ізотипи антитіл. Антитілозалежні імунні 

реакції. 
2   

Лабораторна робота 8. Приготування 

корпускулярних антигенів 
 2  

Лабораторна робота 9. Способи введення імуногенів  2  

Лабораторна робота 10. Приготування імунної 

антисироватки 
 2  

Лабораторна робота 11. Реакція бактерійної 

аглютинації 
 2  

Самостійна робота Дволанцюгові антитіла.   5 

Самостійна робота Природні (преімунні) антитіла   4 

5 Тема 5. Клітинний адаптивний імунітет 4 12 9 

 

Лекція 7. Антигенпрезентація. Головний комплекс 

гістосумісності. 
2   

Лекція 8. Ефекторні реакції адаптивного 

клітинного імунітету. 
2   

Лабораторна робота 12. Виділення перитонеальних 

макрофагів. Стандартизація клітинних 

суспензій. 

 4  

Лабораторна робота 13. Оцінка функціональної 

активності фагоцитів. 
 4  

Лабораторна робота 14. Імунофенотипування 

лімфоцитів людини. 
 4  

Самостійна робота Особливості клітинного 

репертуару імунної системи слизових оболонок. 

Клітинний склад ефекторів імунітету в шкірі. 

 

  7 

Реферат Лімфоїдні клітини вродженого імунітету.   2 

6 Тема 6. Прикладні аспекти імунології 4  18 

 Лекція 9. Прикладні аспекти імунології 4   

 

Самостійна робота Моноклональні антитіла у 

терапії захворювань людини. Діагностичне 

застосування поліклональних 

антисироваток та поліклональних 

моноспецифічних антитіл 

  10 

 
Самостійна робота Причини автосенсибілізації 

імунної системи організму 
  8 

 ВСЬОГО 20 34 63 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 20 год. 

Семінари – нема. 

Практичні заняття - нема. 

Лабораторні заняття - 34 год. 

Тренінги - нема. 

Консультації - 3 год. 

Самостійна робота – 63 год. 
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