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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про зміни структурно-

функціональної організації органів та клітин імунної системи та закономірностей їхньої 

кооперативної взаємодії у динамічній системі функціонуючого організму у різні періоди 

онтогенезу, за різних умов оточуючого середовища, в нормі та при патології; уявлення 

щодо різних стратегій формування імунної відповіді та можливих шляхів розвитку імунної 

системи у філогенезі та закономірностей її розвитку в онтогенезі; можливих способів 

«керування» імунною відповіддю організму, впливу на характер та рівень його імунної 

активності; сучасних фундаментальних та прикладних задач імуноцитології; значення та 

можливостей практичного застосування окремих методів, методичних прийомів та 

системних алгоритмів аналізу даної дисципліни у галузі науки та інших сферах суспільної 

діяльності (медицині, біотехнології тощо). 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Загальна цитологія», «Гістологія», 

«Молекулярна біологія», «Біохімія», «Загальна генетика», «Біологія індивідуального 

розвитку», «Молекулярно-клітинні основи гістогенезу», «Ембріологія хребетних», 

«Гістофізіологія сенсорних систем», «Молекулярно-клітинні основи гістогенезу». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із загальної цитології, гістології, 

молекулярної біології, біохімії, загальної генетики та ін. навчальних дисциплін для 

рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-

методичною літературою. 

3. Володіння базовими навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни 

Дисципліна є базовою цитологічною дисципліною, що висвітлює питання 

закономірностей морфо-функціональних змін органів, клітинних угрупувань та клітин 

імунної системи при зміні фізіологічного статусу організму, на різних стадіях його 

розвитку, у нормі й при патології, що є об’єктом дослідження широкого кола цитологів і 

клітинних біологів, а також окреслює коло методів та методичних прийомів досліджень, 

які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках 

міждисциплінарних проектів, що вимагають глибоких знань з даної дисципліни. 

Дисципліна покликана узагальнити уявлення про системність організації живого і про роль 

закономірно організованих клітинних угрупувань імунної системи у формуванні, розвитку 

й пластичності імунних реакцій як ланки системи гомеостазу організму.  
 

4. Завдання (навчальні цілі). 

Сформувати у здобувача освіти: 

1. чітке розуміння основних принципів структурно-функціональної організації імунної 

системи, у тому числі на мікроскопічному та субмікроскопічному рівнях, 

особливостей їхньої взаємодії у різних за віком та фізіологічним статусом 

організмів, у різні періоди онтогенезу та за різних впливів на організм чинників 

довкілля; 

2. навички володіння методами та методичними алгоритмами проведення визначення 

й порівняльного цитологічного та гістологічного аналізу стану, пластичності й 

функціональної деформобільності органів, клітинних угрупувань та клітин імунної 

системи у нормі та їхніх змін при патології;  
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3. уявлення про сучасні фундаментально-наукові й прикладні аспекти досліджень 

особливостей реалізації імунних реакцій, галузі застосування та значення цих знань 

і вмінь для вирішення завдань в інших фундаментальних і прикладних науках. 
 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 

(восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») 

дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:  

інтегральної:  

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біологічних наук і на межі 

предметних галузей, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

загальних: 

ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

спеціальних (фахових, предметних): 

СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати 

інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.  

СК05. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням 

сучасних методів та обладнання.  

CК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання 

науково-теоретичних та прикладних задач біології. 

СК45. Поглиблене розуміння принципів організації субклітинних систем, закономірності 

їхньої взаємодії за різних функціональних станів клітини. 

СК46. Поглиблене розуміння особливостей взаємодії клітин із утворенням тканин та 

тканинних угрупувань. 

СК48. Здатність планувати, організовувати та проводити дослідження в галузі цитології та 

гістології на основі поглибленого розуміння особливостей клітинної та тканинної 

пластичності за різних фізіологічних станів системи, характеру структурно-

функціональних змін клітин та тканин різних типів.  

 
5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація;  
4 - автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи  

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 

1.1. Принципи структурно-функціональної 

організації імунної системи. 

 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

презентації /доповіді, 

усних відповідей / 

доповнень 

6 

1.2. Особливості структурно-функціональної 

організації органів, клітинних угрупувань 

та клітин імунної системи, у тому числі на 

мікроскопічному та субмікроскопічному 

рівнях. 

 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота,  

оцінювання 

презентації 

/доповіді, усних 

відповідей / 

доповнень 

6 

1.3. Механізми формування імунної відповіді, 

закономірності кооперативної взаємодії 

Лекція, 

практична 

Модульна 

контрольна 

6 
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органів, клітинних угрупувань та клітин 

імунної системи у процесі формування 

імунної відповіді за різних фізіологічних 

станів організму. 

 

 

робота, 

самостійна 

робота 

робота,  

оцінювання 

презентації 

/доповіді, усних 

відповідей / 

доповнень 

1.4. Закономірності кооперативної взаємодії 

органів, клітинних угрупувань та клітин 

імунної системи при реалізації різних 

алгоритмів формування імунної відповіді. 

 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота,  

оцінювання 

презентації 

/доповіді, усних 

відповідей / 

доповнень 

6 

1.5. Основні закономірності еволюційного 

розвитку імунітету. 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота,  

оцінювання 

презентації 

/доповіді, усних 

відповідей / 

доповнень 

4 

1.6 Методологічні основи застосування 

досліджень механізмів формування імунної 

відповіді та результатів їхніх досліджень в 

різних наукових напрямках біології, в 

медицині, біотехнології тощо. 

 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота,  

оцінювання 

презентації 

/доповіді, усних 

відповідей / 

доповнень 

6 

 Вміти 

2.1. На основі поглиблених знань принципів 

структурно-функціональної організації 

імунної системи, застосовуючи загальні й 

спеціальні методи ідентифікації проводити 

системний аналіз структурно-

функціональної організації органів, 

клітинних угрупувань та клітин імунної 

системи та їхньої пластичності за різних 

фізіологічних станів організму. 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота,  

оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань 

10 

2.2. У лабораторних умовах, для проведення 

системної діагностики прогнозувати 

можливість, ймовірність, напрямок та рівень 

структурно-функціональних змін у системі 

кооперативної взаємодії елементів імунної 

системи при формуванні імунної відповіді 

при зміні фізіологічного статусу системи.  

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота  

оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань 

10 

2.3. У лабораторних умовах, з метою проведення 

системної діагностики обирати адекватні 

методи для аналізу змін у системі 

кооперативної взаємодії органів, клітинних 

угрупувань та клітин імунної системи. 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань 

10 

2.4. У лабораторних умовах, з метою проведення 

системної діагностики аналізувати й 

описувати зміни функціональної активності 

клітин імунної системи та пояснювати 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

10 
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закономірності їхнього перебігу у 

відповідності до конкретних умов 

середовища. 

робота виконання 

практичних 

завдань 

2.5. На основі поглиблених знань принципів 

структурно-функціональної організації 

імунної системи аналізувати причинно-

наслідкові взаємодії у процесі розвитку 

імунної відповіді за умов норми та патології. 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань 

6 

 Комунікація 

3.1 Представляти результати наукового пошуку 

у формі доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно вести 

дискусію. 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

виконання 

практичних 

завдань, 

презентації 

/доповіді, усних 

відповідей / 

доповнень 

10 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових питаннях і 

теоріях сучасної імуноцитології; проводити 

підбір та аналіз сучасної літератури за 

даним біологічним напрямком, 

використовувати її, а також програми 

обробки даних для планування, отримання й 

аналізу результатів власної науково-

дослідної і науково-технічної роботи 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / 

доповіді 

10 

 

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 2.5 3.1 4.1 

ПР4. Розв’язувати складні задачі в галузі 

біології, генерувати та оцінювати ідеї.  
      + + + + +   

ПР6. Аналізувати біологічні явища та 

процеси на молекулярному, клітинному, 

організменному, популяційно-видовому та 

біосферному рівнях з точки зору 

фундаментальних загальнонаукових знань, 

а також за використання спеціальних 

сучасних методів досліджень.  

     + + + + + +   

ПР7. Описувати й аналізувати принципи 

структурно-функціональної організації, 

механізмів регуляції та адаптації організмів 

до впливу різних чинників. 

  + +   + + + + +   

ПР10. Представляти результати наукової 

роботи письмово (у вигляді звіту, наукових 

публікацій тощо) та усно (у формі 

доповідей та захисту звіту) з 

використанням сучасних технологій, 

аргументувати свою позицію в науковій 

           + + 
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дискусії.  

ПР 20. На основі поглиблених знань з 

природничих наук формувати уявлення про 

закономірності індивідуального та 

історичного розвитку біологічних систем 

на різних рівнях організації, роль 

системних процесів у їхньому формуванні, 

функціонуванні й пластичності, 

особливості їхньої кооперативної взаємодії, 

а також про системність організації 

живого.  

+ + + + +         

ПР 37. Вміти використовувати сучасні 

методи цитологічного та гістологічного 

аналізу для визначення фізіологічного 

статусу клітини та/або тканини в нормі та 

при патології, на різних етапах онто- та 

гістогенезу, при зміні параметрів 

локального оточення.  

    + + + + + + + +  

 

7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання студентів (форми контролю):  

- поточне оцінювання (поточний контроль): 

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.5  – 20 балів / 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 2.5  – 20 балів / 10 балів 

3. Оцінювання презентації / доповіді - РН 3.1, 4.1 – 20 балів / 10 балів 

4. Оцінювання усних відповідей / доповнень - РН 1.1. – 1.6, 3.1, 4.1. – 20 балів / 10 балів 

5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.1. – 2.5.  – 20 балів / 10 балів. 
 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, 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. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх практичних робіт та представлення й захист презентації та 

доповіді. Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

7.2 Організація оцінювання:  

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

Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання 

підготовлених презентацій /доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доповнень 

проводиться упродовж семестру.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план   

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

 

П
р
а
к
т
и
ч
н
і 

за
н
я
т
т
я

 

К
о
н
су
л
ь
т
а
ц
ії

  

С
а
м
о
ст
ій
н
а

 

р
о
б
о
т
а

*
 

1 Розділ 1. Принципи структурно-функціональної 

організації органів та клітинних угрупувань імунної 

системи. Імунокомпетентні клітини та їхні 

кооперативні взаємодії при формуванні імунної відповіді 

14 6  44 

2 Тема 1. Система органів кровотворення та імунного 
захисту 

4 2   

3 Самостійна робота. Мікрооточення кровотворних клітин 

червоного кісткового мозку: строма кісткового мозку 

(ретикулярна тканина), остеогенні, жирові, адвентиціальні, 

ендотеліальні клітини та макрофаги. Жовтий кістковий 

мозок. Будова жовтого кісткового мозку.  

Васкуляризація тимусу. Кровоносна капілярна мережа. 

Лімфатична система. Вікова та акцидентальна інволюція 

тимусу.  

Розвиток селезінки в онтогенезі. Васкуляризація, 

іннервація, вікові зміни та регенерація селезінки. Розвиток 

лімфатичних вузлів в онтогенезі. Васкуляризація, 

іннервація, вікові зміни та регенерація лімфатичних вузлів. 

Лімфатичні вузли травного тракту як місце надбання 

кістковомозковими лімфоцитами рецепторів для 

розпізнання антигенів вмісту травного тракту та 

вироблення проти них антигенів. Гемолімфатичні вузли: 

розвиток, особливості будови, вікові зміни. Єдина імунна 

система слизових оболонок.  

   16 

4 Тема 2. Імунокомпетентні клітини 4 2   

5 Самостійна робота. Рециркуляція Т- та В-лімфоцитів в 

організмі. Тривалість їхнього життя. Участь В-лімфоцитів у 

гуморальних формах імунної відповіді. Супресорні 

властивості В-клітин. Участь Т-лімфоцитів у розвиткові 

клітинних імунологічних реакцій у вигляді гіперчутливості 

уповільненого типу, включаючи контактну гіперчутливість. 

Здійснення реакції трансплантаційного імунітету та 

протиракового захисту. Забезпечення резистентності проти 

бактеріальних інфекцій. Регуляторні функції Т-лімфоцитів. 

Мононуклеарна фагоцитарна система в організмі. 

   14 

6 Тема 3. Кооперативні взаємодії імунокомпетентних 
клітини при формуванні імунної відповіді 

4 2   

7 Самостійна робота. Триклітинна схема кооперації. 

Подвійне розпізнавання. Роль взаємодії клітин при 

первинній та вторинній імунній відповіді. Імунологічна 

пам'ять. Схема дії гормонів та медіаторів імунної системи. 

Фактор переносу. Фактор, що гальмує міграцію 

макрофагів. Гормони тимусу. Стимулятор 

   14 
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антитілопродуцентів.  

Специфічність антигенів. Білки, складні полісахариди, 

ліпополісахариди, поліпептиди, штучні високополімерні 

сполуки як антигени. Неантигенність гомополімерів. 

Імунологічна специфічність білків. Структурні основи 

антигенної специфічності полісахаридів та інших 

органічних макромолекул. Штучні антигени.  

Феномени взаємодії антиген - антитіло. Фізико-хімічні 

характеристики взаємодії антитіл з антигеном: потреба в 

електролітах, швидкість, зворотність, екзотермічність. 

Динаміка вироблення антитіл. Особливості вироблення 

антитіл різних класів. 

8 Модульна  контрольна  робота 1 2    

9 Розділ 2. Принципи, методологічні алгоритми та методи 

імуноцитофенотипування 
12 6  36 

10 Тема 4. Загальні принципи цито- та гістоідентифікації 

антигенів 
4 2   

11 Самостійна робота. Залежність точності визначення 

локалізації антигену від способу фіксації та наступної 

обробки клітин та тканин. Універсальні фіксатори для 

імуноцитодетекції. Правила підбору фіксуючих сумішей.  

Відмивальні розчини. Принципи підбору відмивальних 

сумішей.  

Можливість перехресних реакцій, зумовлених 

взаємодією антитіл із молекулами, структурно близькими 

до дослідного антигену, які можуть міститися у різних 

компонентах клітин та тканин. Можливість дисоціації 

комплексу антиген-антитіло. Причини дисоціації імунних 

комплексів: надлишок антигену, наявність антитіл із 

відносно низькою спорідненістю до антигену, підвищення 

температури та зміна рН середовища, зростання 

концентрації солей, наявність поліаніонів.  

Застосування при імуноцитофенотипуванні ізотипових, 

алотипових та ідіотипових варіантів імуноглобулінів. 

Зберігання антитіл. 

   12 

12 Тема 5. Полі- та моноклональні антитіла: методи 
отримання та застосування при 
імуноцитофенотипуванні 

4 2   

13 Самостійна робота. Фізико-хімічні та імунні властивості 

полі- та моноклональних антитіл, вміст специфічних 

імуноглобулінів, домішок інших імуноглобулінів, 

наявність інших сироваткових білків, наявність 

перехресної реактивності.  

Методика отримання гібридом G.Kohler та C.Milstein. 

Конструювання на основі принципів соматичної 

гібридизації клітин із особливими, неіснуючими в організмі 

властивостями, які є суперпродуктами біологічно активних 

речовин (моноклональних антитіл, цитокінів тощо). Підбір 

клітин-партнерів для гібридизації. 

   12 

14 Тема 6. Імунофлуоресцентні та імуноферментні методи 
імуноцитофенотипування 

2 2  
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15 Самостійна робота. Основні сфери застосування 

імунофлуоресцентних методів. Скринінгові дослідженнях 

матеріалу.  

Визначення гетерогенності клітинних популяцій за 

антигенами поверхневих мембран, що експресуються.  

Підготовчі етапи постановки імунофлуоресцентних 

методів. Вимоги до флуорохромів, що застосовуються при 

постановці реакцій імуноцитофенотипування. Правила 

зберігання флуорохромів, кон’югованих із білками. 

Підвищення ефективності імунофлуоресцентних методів. 

Зниження неспецифічності зв’язування при проведенні 

флуоресцентного імуноцитофенофенотипування. 

Практичне застосування імунофлуоресцентних методів.  

Принципи застосування різних ферментних міток у 

реакціях імуноцитофенотипування різних тканин, їхні 

особливості, пов’язані з типом тканин, методом 

приготування гістологічного матеріалу та особливістю 

антигену, що визначається. Мічення за допомогою золота. 

Застосування лектинів при імуноцитофенотипуванні. 

   12 

16 Модульна  контрольна  робота 2 2   2 

17 Консультації   2  

18 ВСЬОГО 26 12 2 80 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 26 год. 

Практичні заняття – 12 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

Консультації – 2 год. 
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