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Мета дисципліни  –  висвітлення поняття про  специфічні клітинні імунні реакції, а 

саме: специфічні рецептори  TCR та BCR, що власне забезпечують специфічне 

розпізнавання антигенів, лімфоцити, як ключові клітини специфічних імунних 

реакцій,  механізми і закономірності розвитку специфічних клітинних реакцій, 

популяції допоміжних клітин, які здійснюють процесинг і презентацію антигенів, а 

також сприяють нормальному розвитку специфічних імунних реакцій. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Імунологія», «Імунохімія», «Природна 

резистентність», «Цитологія», «Анатомія і морфологія імунної системи» освітнього 

рівня «Бакалавр». 

2. Вміти працювати з інформаційними базами даних, самостійно опрацьовувати 

науково-методичну літературу. 

3. Володіти навичками у лабораторних умовах готувати поживні середовища для 

виділення мікроорганізмів, готувати препаративні мазки мікроорганізмів і 

фарбувати їх за Грамом.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

«Клітинний імунітет» є важливим сучасним розділом фундаментальної імунології, 

що вивчає усі аспекти розвитку специфічної імунної відповіді: будову TCR та BCR, 

біохімічні шляхи передачі сигналу від цих рецепторів, а також формування 

рецепторів при розвитку лімфоцитів; популяції Т та В лімфоцитів, особливості 

розвитку та функціонування клітин цих популяцій; процесинг і презентацію 

антигенів білкового і ліпідного походження клітинами різних типів АПК; взаємодії 

клітин різних функціональних типів в процесі розвитку специфічної імунної 

відповіді. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1 - сформувати чітке уявлення про фенотип і функції клітин-учасників 

специфічних імунних реакцій; 

2 - сформувати уявлення про антиген-незалежне диференціювання лімфоцитів, 

створення Т- та В-клітинного рецептору; 

3 - сформувати чітке уявлення про механізми рециркуляції лімфоцитів;  

4 - сформувати  уявлення про процесинг і презентацію антигенів білкового і 

ліпідного походження антиген-презентуючими клітинами і особливості 

розпізнавання цих антигенів лімфоцитами різних типів; 

5 - сформувати розуміння антиген-залежного диференціювання лімфоцитів у 

периферичних лімфоїдних органах; 

6 - сформувати чітке уявлення про особливості кооперації імунних клітин в процесі 

розвитку специфічної імунної відповіді на антиген;  

7 - сформувати уявлення про механізми затухання специфічної імунної відповіді і 

формування імунної пам’яті; 

8 - сформувати чітке уявлення про механізми імунної толерантності. 
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Згідно з вимогами проекту 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: 

інтегральна:  

Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на межі предметних 

галузей, що передбачає застосування теорій та методів природничих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

загальні: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

спеціальні: (фахові, предметні): 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей.  

ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних 

наук та на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів організації 

живого, біологічних явищ і процесів.  

ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за 

допомогою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних 

умовах і звітувати про результати.  

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань.  

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу.  

ФК08. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної 

інформації у організмів.  

ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних 

систем. 

ФК12.7. Уявлення про роль імунної системи в розвитку протипухлинної 

резистентності організму та механізми уникнення пухлиною імунного нагляду. 

ФК13.7. Знання принципів і методів вивчення імунозалежних патологій, 

особливостей нейроімунних механізмів взаємодії в нормі та при різних 

патологіях. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 



5 

 

1.1 Знати основні популяції лімфоцитів, 

закономірності розвитку і 

функціонування лімфоцитів, 

особливості утворення і 

функціонування TCR та BCR. 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2, 3; 

іспит 

25 

1.2 Знати закономірності процесингу і 

презентації антигенів різного 

хімічного походження. 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2, 3; 

іспит 

25 

1.3 Мати уявлення про закономірності 

розвитку специфічних імунних реакцій 

за участю клітин специфічної і 

неспецифічної ланки імунітету. 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2, 3; 

іспит 

20 

2.1 Вміти характеризувати ключові 

клітинні фактори специфічного 

імунітету 

Лекції, самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2, 3 

20 

3.1 Проводити самостійне вивчення та 

аналіз наукової літератури оглядів та 

першоджерел з специфічного 

клітинного імунітету  

Самостійна робота Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2, 3 

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 3.1 

ПР07. Демонструвати знання про структурну організацію 

біологічних систем на молекулярному рівні організації. 

+ + + + + 

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних біологічних 

процесів, будови та функцій живих організмів. 

+ + + + + 

ПР12. Демонструвати знання про будову та функції імунної 

системи, клітинні та молекулярні механізми імунних реакцій, 

їх регуляцію, генетичний контроль; види імунітету та методи 

оцінки імунного статусу організму. 

+ + + + + 

 

ПР13. Аналізувати дані біологічної науки для розуміння ролі 

еволюційної ідеї органічного світу. 

+ + +  + 

ПР23.7. Застосовувати імунологічні, фізико-хімічні та 

імунохімічні методи для дослідження біологічних явищ і 

процесів.  

   + + 

ПР24.7. Вирішувати проблеми фундаментального і 

прикладного характеру в галузі імунології. 

   + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (тема 1) – РН 1.1 - 3.1 – 20  балів/ 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 (тема 2) – РН 1.1 – 3.1 – 20 балів/ 10 балів 

3. Модульна контрольна робота 3 (тема 3) – РН 1.1– 3.1 - 20 балів/ 10 балів 

 

 

- підсумкове оцінювання у формі іспиту 

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 (оцінки нижче мінімального порогового 

рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма оцінювання є письмовий іспит з тестовими завданнями. Результатами 

навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.3. 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'язковим для екзамену є успішне написання трьох контрольних робіт. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 

балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання здійснюється впродовж семестру, модульні контрольні роботи 1, 2 

та 3 проводяться після завершення лекцій з тем 1, 2 та 3, відповідно. Підсумкове 

оцінювання проходить у вигляді іспиту протягом екзаменаційної сесії. 

 

 

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 

лекції 
Самостійна 

робота 

1 
Тема 1. Клітини учасники специфічних імунних 

реакцій 
14 18 

 

Лекція 1. Популяції лімфоцитів. Теорія селекції 

клонів Ф.Бернета. Т-лімфоцити. 
2  

Лекція 2. В-лімфоцити, популяції В-лімфоцитів. 2  

Лекція 3. Лейкоцити, що беруть участь у ефекторних 

механізмах специфічних імунних реакцій. 
2  

Лекція 4-5. Рециркуляція лімфоцитів 3  

Лекція 6. Розвиток Т-лімфоцитів. Утворення TCR. 2  

Лекція 7. Розвиток В-лімфоцитів. Утворення BCR. 2  

Самостійна робота. Родини хемокінів і рецепторів 

для хемокінів.  
 18 

 Модульна контрольна робота 1. 1  

2 
Тема 2. Механізми процесингу, презентації і 

розпізнавання антигенів 
10 18 

 

Лекція 8-9. Процесинг і презентація антигенів 

протеїнового і ліпідного походження  
 3  

Лекція 10. Активація CD4+ Т клітин і розвиток 

ефекторних механізмів CD4+ Т клітинної 

імунної відповіді 

2  

Лекція 11. Активація CD8+ Т клітин і розвиток 

ефекторних механізмів CD8+ Т клітинної 

імунної відповіді. 

2  

Лекція 12. Взаємодія Т та В лімфоцитів в процесі 

розвитку гуморальної імунної відповіді 
2  

Самостійна робота. Популяції лімфоцитів із 

супресивною актиністю 
 18 

 Модульна контрольна робота 2. 1  

3 
Тема 3. Імунна пам'ять, імунна толерантність, 

гіперчутливість сповільненого типу. 
10 18 

 

Лекція 13-14.  Затухання імунної відповіді. AICD.  4  

Лекція 15. Формування Т і В клітин імунної пам’яті. 2  

Лекція 16. Імунна толерантність 1,5  

Лекція 17. Гіперчутливість сповільненого типу 1,5  

Самостійна робота.  Гематопоез.  18 

 Модульна контрольна робота 3. 1  

 ВСЬОГО 34 54 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 34  год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 54 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні 

1. Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Cellular and Molecular Immunology, 

Eighth edition, Elsevier Souders (USA) 2017. 

2. Murphy K., Weaver C. Janeway`s Immunobiology, 9-th edition, 2017, Garland 

Science. 

3.  Abbas A.K., Lichtman A.H. Cellular and Molecular Immunology, Elsevier 

Souders (USA) 2015.  

4. Вершигора А.Ю., Пастер Э.У., Колибо Д.В.,  Віхоть М.Є., Моложава О.С., 

Михальський Л.О., Позур В.К., Сківка Л.М., Холодна Л.С., Швець Ю.В. 

Імунологія. ВПЦ «Київський університет», 2011. 

5. Ярилин А.А. Иммунология, К. «Наукова думка», 2010. 

6. Roitt I., Brostoff J., Male D. Immunology (Sixth edition), Elsevier Science 

(USA), 2010. 

 

 

Додаткові:  
Періодичні видання: 

 

Nature Immunology,  

Nature Reviews Immunology,  

Current Оpinion in Immunology,  

Immunological Reviews, 

Journal of Immunology, 

Immunity. 

 

 

 

 

 

 

 

 


