
 





1.Мета дисципліни – сформувати і поглибити сучасні уявлення про 

анатомо-фізіологічні особливості і механізми місцевого імунітету органів і 

систем організму (респіраторний тракт, шлунково-кишковий тракт, 

урогенітальний тракт), клітинні, молекулярні, молекулярно-біологічні основи 

процесів місцевого імунітету,механізми контролю імунної відповіді, принципи 

сучасних імунологічних методів, що застосовуються у різних областях і 

напрямках природничих наук. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни:  

1. Успішне опанування програмоютеоретичного курсу предмету та 

практичним матеріалом навчальних дисциплін, які викладаються студентам 

освітнього рівня «Бакалавр». 

2. Знати основні розділи і зміст сучасної біології та інших фундаментальних 

дисциплін, сучасні молекулярно-біологічні методи досліджень, поняття і 

закономірності суміжних дисциплін. 

3. Розуміти термінологію курсу. 

4. Знати базові принципи основних біологічних методів.  

5. Володіти елементарними навичками застосування лабораторного 

обладнання. 

6. Володіти навичками аналітичної оцінки результатів досліджень, що 

проводяться у різних галузях біології та/або у певній біологічній галузі для 

вирішення конкретної науково-практичної задачі.  

7. Вміти працювати з інформаційними базами даних, з науково-методичною 

літературою та аналізувати отримані результати. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Місцевий імунітет» є складовою освітньої 

програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». Дана 

дисципліна формує уявлення профактори та механізми місцевого імунітету 

взаємозв’язок системного та місцевого імунітету, сприяє набуттю практичних 

навичок при виконанні базових методів місцевого імунітету. 

4.Завдання (навчальні цілі):  

1. сформувати уявлення прогуморальні фактори місцевого імунітету 

(неспецифічні і специфічні); систему антигенпрезентуючих клітин (АПК) та її 

роль в місцевому імунітеті; клітинні фактори місцевого імунітету (неспецифічні 

і специфічні); 

2. ознайомити з місцевим імунітетом окремих систем і органів організму 

(бар’єрних тканин, що зазнають впливу чинників зовнішнього середовища); 

3.сформувати уявлення про принципи сучасних імунологічних методів 

вивчення місцевого імунітету 

4. опанувати практичні навички при виконанні базових методів місцевого 

імунітету.  

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 за 

відповідною спеціалізацією 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. 

- ЗК06.Здатність  вчитисяі  оволодівати  сучасними знаннями. 

спеціальні: (фахові, предметні): 

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

на  межі  предметних галузей. 

- ФК05. Уміння  застосовувати  знання  і  розуміння основних  біологічних 

законів, теорій  та концепцій длярозв’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. 

- ФК14. Знання  основних  методів  детекції  і діагностики захворювань 

інфекційної етіології. 

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 

підсумк

овій 

оцінці з 

дисципл

іни 

Код Результат навчання 

1.1 Знати фундаментальні основи сучасної 

концепції місцевого імунітету (вроджені і 

адаптивні реакції; їх клітинні і гуморальні 

чинники; взаємозв’язок, регуляцію; 

відносну автономність, особливості 

порівняно з реакціями системного 

імунітету).  

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

1, підсумкова 

контрольна робота 

20 

1.2 Засвоїтизагальні принципи будови і 

функціонування імунної системи слизових 

оболонок, включаючи механізми регуляції 

місцевого формування імунної відповіді. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

1, підсумкова 

контрольна робота 

20 

1.3 Дати сучасні уявлення про систему 

антигенпрезентуючих клітин (АПК) та її 

роль в місцевому імунітеті; зв’язок 

порушень в системі місцевого імунітету з 

розвитком процесів хронічного запалення і 

канцерогенезу. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

2, підсумкова 

контрольна робота 

 

15 

1.4 Знати місцевий імунітет окремих систем і 

органів організму (бар’єрних тканин, що 

зазнають впливу чинників зовнішнього 

середовища). 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

2, підсумкова 

контрольна робота 

 

25 



2.1 Вміти користуватись набутими знаннями, 

застосовувати отримані  імунологічні 

знання в наукових дослідженнях, при 

виконанні дипломних робіт.  

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

1 та 2 

6 

2.2 Вміти орієнтуватись в порушенняхчинників 

місцевого імунітету в залежності від інших 

патофізіологічних процесів (хронічне 

запалення, канцерогенез). 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

1 та 2 

4 

2.3 Вміти самостійно вивчати і аналізувати 

наукову літературу з місцевого 

імунітету.Матипрактичні навички при 

виконанні методів вивчення місцевого 

імунітету. 

Лекції, 

лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

1 та 2 

4 

3.1 Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у професійній 

діяльності 

Самостійна 

робота 

Реферат за темою 6 

 

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 2.1 2.2 2.3. 3.1 

ПР01. Демонструвати спілкування в діалоговому 

режимі з колегами та цільовою аудиторією, 

веденняпрофесійної наукової дискусії, письмово 

відображувати та презентувати результати своїх  

досліджень українською мовою. 

+    + + +  

ПР02. Виявляти можливість спілкування 

іноземною мовою в діалоговому режимі з 

колегами та цільовою аудиторією. 

 +   + + +  

ПР03. Використовувати теорії і закони 

математики, фізики, хімії та інших наук для 

вирішення завдань сучасної біології. 

  +  + + +  

ПР07. Демонструвати  знання  про  структурну 

організацію  біологічних  систем  на  

молекулярному рівні організації. 

    + + + + 

ПР14. Використовувати  знання  і  розуміння  

основ загальної   екології,   принципів   

оптимального природокористування й охорони 

природи. 

     + + + 

ПР18. Демонструвати  знання  основних  

принципів збереження  й  зміцнення  здоров’я,  

формування ціннісних орієнтацій щодо здорового 

способу життя. 

+ + +  + + + + 

ПР22. На  основі  базових  знань  з  природничих  

та математики наук формувати загальні уявлення 

про закономірності  індивідуального  та  

історичного розвитку  біологічних  систем  на  

різних  рівнях організації  та  особливості  їхньої  

кооперативної взаємодії 

+ + + + + + + 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН1.1, 1.2,   –  30 балів/ 15балів. 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3, 1.4 –  30балів/  15балів. 

3.Реферат за темою: РН 3.1 – 20 балів/10 балів 

4. Підсумкова контрольна робота РН 1.1-2.3 - 20 балів/10 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

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

всіма успішно оціненими результатами навчання (оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються). Перескладання 

семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

Позитивну оцінку за залік (зараховано) студент отримує лише за умови 

написання всіх модульних контрольних робіт, підсумкової контрольної роботи і 

реферату за темою. 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання реферату здійснюється впродовж семестру, модульні 

контрольні роботи 1 та 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 та 2 

відповідно. Підсумкова контрольна проводиться в кінці семестру. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Структура  навчальної  дисципліни. 

Тематичний  план   занять 

№

№ 

п/п 

Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
Самостійна 

робота 

Розділ 1. Місцевий імунітет окремих систем і органів організму 

1

1. 

Тема 1. Концепція місцевого імунітету: етапи 

розвитку; основні поняття. Фактори місцевого 

імунітету. Взаємозв’язок системного та місцевого 

імунітету. 

6 12 

 

Лекція 1.Гуморальні фактори місцевого 

імунітету (неспецифічні і специфічні). 
2  

Самостійна робота.Концепція місцевого 

імунітету: етапи розвитку; основні поняття. 
 4 

Лекція 2.Система антигенпрезентуючих 

клітин (АПК) та її роль в місцевому імунітеті. 
2  

Самостійна робота. Фактори місцевого 

імунітету. Взаємозв’язок системного та місцевого 

імунітету. 

 4 

Лекція 3. Клітинні фактори місцевого 

імунітету (неспецифічні і специфічні). 
2  

Самостійна робота.  Гуморальні фактори 

місцевого імунітету (неспецифічні і специфічні). 
 4 

2

2. 

 

Тема 2.Місцевий імунітет окремих систем і органів 

організму (бар’єрних тканин, що зазнають впливу 

чинників зовнішнього середовища) 

9 16 

 

Лекція 4.  Місцевий імунітет дихальної 

системи. 
2  

Самостійна робота.Клітинні фактори 

місцевого імунітету (неспецифічні і специфічні). 
 4 

Лекція 5.Місцевий імунітет  шкіри. 2  

Самостійна робота. Система 

антигенпрезентуючих клітин (АПК) та її роль в 

місцевому імунітеті. 

 4 

Лекція 6-7. Місцевий імунітет  шлунково-

кишкового тракту 
2  

Самостійна робота.Місцевий імунітет 

дихальної системи. 
 4 

Лекція 8.Місцевий імунітет печінки 

 
 

2  

Модульна контрольна робота 1 
1  

Самостійна робота. Місцевий імунітет 

сечостатевого апарату. 
 4 

Розділ 2. Імунна система слизових оболонок 

3

3. 

Тема 3. Імунна система слизових оболонок: загальна 

організація, функціонування  
15 30 

 

Лекція 9.Імунна система слизових оболонок 

(ІССО): загальна організація, функціонування.  
2  

Самостійна робота.Зміни імунної системи  6 



слизових оболонок під впливом шкідливих чинників 

довкілля, побутових факторів. 

Лекція 10.Лімфоцити в регуляції і формуванні 

імунної відповіді в ІССО. 
2  

Лекція 11. Функції IgA. 2  

Самостійна робота. Вікові особливості 

імунної системи слизових оболонок 
 6 

4 

Лекція 12. Взаємодія лімфоцитів і епітеліальних 

клітин в процесах становлення і функціонування 

імунної системи 

2     

Лекція 13. Макрофаги/моноцити в процесах 

місцевого імунітету, запалення, репарації слизових 

оболонок після ушкодження патогенними 

чинниками. 

2  

Самостійна робота.Місцевий імунітет органів 

зору, слуху. 
 6 

 Модульна контрольна робота 2 1  

 

Лекція 14.  Гематоенцефалічний бар’єр мозку. 

Кишково-мозкові взаємовідносини в нормі та 

патології 

1  

Самостійна робота. Реактивність і медіаторні 

функції епітеліоцитів в місцевому імунітеті і 

гомеостазі слизових оболонок. 

 6 

Лекція 15. Місцевий імунітет, запалення і злоякісна 

трансформація епітеліальних клітин слизових 

оболонок. 

2  

Самостійна робота.Методичні питання 

вивчення, індукції та корекції місцевого імунітету. 
 6 

 Підсумкова контрольна робота  1  

4 ВСЬОГО 30 58 

*За наявност ізмін до графіку навчального процесу дивись додаток 1. 

 
 

Загальний обсяг 90год,в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Самостійна робота - 58год. 

Консультації – 2 год. 
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Додаток 1 

Організація самостійної роботи студентів 

Курс: «Місцевий імунітет» 

Викладач: д.б.н., проф. Стасенко А.А. 

  

1. Опис тем, що виносяться студентам на самостійне опрацювання: 

Тема 1.  (6 годин).  

1.Концепція місцевого імунітету: етапи розвитку; основні поняття. 

2.Фактори місцевого імунітету. Взаємозв’язок системного та місцевого 

імунітету. 

3.Гуморальні фактори місцевого імунітету (неспецифічні і специфічні). 

4. Клітинні фактори місцевого імунітету (неспецифічні і специфічні). 

Студент повинен знати:відносну автономність, особливості місцевого 

імунітету порівняно з реакціями системного імунітету. 

Студент повинен вміти: орієнтуватись в порушеннях чинників місцевого 

імунітету в залежності від інших патофізіологічних процесів. 

Тема 2. (6 годин). 

5.Система антигенпрезентуючих клітин (АПК) та її роль в місцевому 

імунітеті. 

6.Місцевий імунітет дихальної системи. 

7.Місцевий імунітет сечостатевого апарату. 

Студент повинен знати: організацію та механізми , які лежать в основі 

імунологічних процесів. 

Студент повинен вміти: самостійно вивчати і аналізувати наукову 

літературу з місцевого імунітету. 

3. Форма оцінювання самостійної роботи студентів: 

Самостійна робота студентів буде оцінена за результатами письмових 

доповідей (рефератів) та тестового контролю у перший тиждень навчання. 

Отримані під час самостійної роботи бали додаються до загального 

рейтингу. 

4. Методичні матеріали: 

Проведення пошукової роботи в інтернеті. 

 

 
 


