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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати систему знань про механізми 

формування імунної відповіді за дії інфекційних агентів різного систематичного 

положення. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішно опанувати науково-теоретичний та практичний матеріал 

комплексу навчальних дисциплін освітнього рівня «Бакалавр». 

2. Знати теоретичні основи імунології, мікробіології, генетики, біохімї, 

молекулярної біології та базові методи біологічних досліджень. 

3. Вміти працювати з інформаційними базами даних зокрема науково-

методичною літературою. 

4. Вміти застосовувати лабораторне обладнання в наукових дослідженнях. 

5. Володіти методами аналітичної оцінки результатів біологічних 

досліджень для вирішення конкретної науково-практичної задачі.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна базова дисципліна «Протиінфекційний імунітет» є складовою 

освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня 

«Бакалавр». Це базова дисципліна, що висвітлює закономірності формування 

імунної відповіді за дії патогенів та шляхи патологічної трансформації тканин 

хазяїна; причини та наслідки неефективності імунної відповіді при певних 

захворюваннях. Вона ознайомлює студентів із основними принципами 

імунологічної діагностики інфекційних захворювань людини, надаючи 

можливість освоїти принципи планування та проведення досліджень для 

вирішення прикладних завдань, статистичного обробітку даних, пояснення та 

узагальнення  результатів. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Сформувати основи теоретичних знань про закономірності розвитку імунної 

відповіді за дії інфекційних агентів та механізми пошкодження організму 

хазяїна. 

2. Засвоїти основні принципи тропного реагування імунної системи на 

інфекційні агенти різного систематичного положення. 

3. Ознайомити студентів з основними принципами імунологічної діагностики 

інфекційних захворювань людини. 

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 наступних 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. 
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ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.   

        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.  

ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних 

систем.  

ФК13.8. Уявлення про взаємодію макро і мікроорганізмів та механізми 

формування інфекційних процесів.  

ФК14.8. Знання метаболічних властивостей мікроорганізмів різних 

фізіологічних груп.  

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 
Форми 

викладанн

я і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати антиген-специфічні та антиген-

неспецифічні фактори 

протиінфекційного захисту. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні роботи 

1, 2, іспит 

30 

1.2 Знати закономірності розвитку імунної 

відповіді за розвитку інфекційного 

процесу. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні роботи 

1, 2, іспит 

30 

1.3 Знати причини та наслідки 

неефективності імунної відповіді при 

певних захворюваннях.  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні роботи 

1, 2, іспит 

10 

2.1 Вміти застосовувати імунологічні 

методи для дослідження неспецифічної 

резистентності організму за розвитку 

інфекційного процесу 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні роботи 

1, 2 

10 

2.2 Вміти застосовувати імунологічні 

методи для дослідження клітинних та 

гуморальних факторів специфічної 

імунної відповіді 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні роботи 

1, 2 

10 
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3.1 Самостійно працювати з  науковою та 

науково-методичною літературою, 

проводити аналіз та вміти 

інтерпретувати результати для 

подальшої роботи. 

Самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні роботи 

1, 2 

10 

1. 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 

ПР01. Демонструвати спілкування в діалоговому режимі 

з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної 

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.   

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних 

біологічних процесів, будови та функцій живих 

організмів. 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

ПР14. Використовувати знання і розуміння основ 

загальної екології, принципів оптимального 

природокористування й охорони природи.  

  

+ 

   

+ 

 

+ 

 

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування та 

проведення польових, лабораторних, 

клініколабораторних досліджень, у т.ч. математичні 

методи та програмного забезпечення для проведення 

досліджень, обробки та представлення результатів 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові 

знання та сучасні методи експериментальних досліджень 

для вирішення проблемних завдань біології. 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

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.  

    

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

ПР25.8. Застосовувати препаративні та аналітичні 

фізико-хімічні методи у комплексних мікробіологічних 

дослідженнях.  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1.   Модульна контрольна робота  1: РН 1.1 - 3.1  –30/ 15 балів; 

2.   Модульна контрольна робота  2: РН 1.1 - 3.1 –30/ 15 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 іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання всіх модульних 

контрольних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульна контрольна робота 1 проводиться після завершення лекцій розділу 1, 

модульна контрольна робота2 проводиться після завершення лекцій за темою 5 

розділу 2. 

 

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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8.Структура  навчальної  дисципліни. 

Тематичний  план лекцій  

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
 

самостійна 
робота* 

Розділ 1. Антиген-неспецифічні та антиген-специфічні фактори протиінфекційного 

захисту 

1 
Тема 1.Клітинні механізми природної антибактеріальної 

імунної відповіді 
10 14 

 

Вступ 

Лекція 1. Сучасні уявлення про захист організму від 

інфекції. Механізми вродженої імунної відповіді. 

2  

Лекція 2. Неспецифічні механізми розпізнавання антигенів 

бактерій 
2  

Лекція 3. Нейтрофіли та їх роль у розвитку антибактеріальної 

імунної відповіді 
2 

 

 

Лекція 4. Роль моноцитів/макрофагів за розвитку неспецифічної 

імунної відповіді. 
2  

Лекція 5. Природні лімфоїдні клітини та натуральні кілери у 

розвитку імунних реакцій щодо внутрішньоклітинних 

патогенів 

2  

Самостійна робота. Природні кілерні Т-клітини (NKT-клітини), 

основні етапи їх розвитку. Механізм активації NKT-

клітин. Рецепторний апарат клітин вродженого імунітету. 

Роль NKT-клітин в інфекційній патології. 

 14 

2 
Тема 2.  Гуморальні антиген-неспецифічні фактори 

протиінфекційного захисту. 
6 16 

 

Лекція 6.Розчинні фактори природної імунної відповіді: 

пентраксини, колектини та фіколіни, цитотоксичні 

фактори, природні антитіла та залізозв’язувальні білки. 

2  

Лекція 7. Роль білків системи комплементу у протиінфекційному 

захисті. Активація системи комплементу за лектиновим та 

альтернативним шляхами 

2  

Лекція 8. Особливості функціонування цитокінової сітки за 

інфекційного процесу. Маркери запалення. 
2  

Самостійна робота. Дефекти нейтрофілів, викликані 

інфекційними агентами. Прозапальні цитокіни. Родина 

рецепторів IL-1. Роль IL-1 у розвитку імунної відповіді та в 

гемопоезі. Загальна характеристика IL-6. Роль IL-6 в 

індукції білків гострої фази та розвитку хронічного 

запалення. Інтерферони α/β. Клітини продуценти IFN α/β. 

РольTLR в індукціїIFN α/β. 

 16 

3 
Тема 3. Механізми специфічної антибактеріальної імунної 

відповіді 
6  

 
Лекція 9. Клітинні механізми специфічної імунної відповіді: CD8+ 

цитотоксичні Т-клітини; CD4+ Т-клітини. 
3  
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Лекція 10.  Специфічна гуморальнаімунна відповідь. Участь NKT 

та γσТ клітин у розвитку імунних реакцій. 

 

2  

Модульна контрольна робота 1  1  

Розділ 2 Механізми уникнення мікроорганізмами різних систематичних груп імунної 

відповіді. 

3 
Тема 4.  Фактори захисту поверхні бактерій та механізми 

розпізнавання поверхневих антигенів бактерій. 
4 14 

 

Лекція 11. Механізм фазової та антигенної варіації у патогенних 

бактерій; значення капсули та фібринового чохла у 

розвиттку механізмів уникнення захисту мікроорганізмів 

клітинформування імунної відповіді. 

2  

Лекція 12. Зміна сигнальних шляхів від PRR. Уникнення 

бактеріями фагоцитозу та гальмування активності системи 

комплементу. 

2 
 

 

Самостійна робота.Методи діагностики інфекційних захворювань: 

бактеріологічні, імунологічні та молекулярно-генетичні 

методи дослідження. 

 14 

4 
Тема 5. Мікроорганізми та формування протипаразитарної 

імунної відповіді 
4 14 

 

 

Лекція 13. Роль NKТ-клітин у розвитку імунної відповіді до 

внутрішньоклітинних паразитів- найпростіших. 
1  

Лекція 14. Уникнення найпростішими механізмів імунної 

відповіді. 
2  

Самостійна робота. Антигельмінтний імунітет. Імунітет до грибів. 

Сучасні методи лабораторної діагностики паразитарних 

захворювань. 

 14 

Модульна контрольна робота 2 1  

5 ВСЬОГО 30 58 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Консультації - 2 год 

Самостійна робота -58год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна:  

1. Вершигора А.Ю., Пастер Є.У., Колибо Д.В. та ін.  Імунологія. Підручник. К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. - 911 с. 

2. Хаитов Р.М., Пинегин Б.В. Современные иммуномодуляторы: основные 
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