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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів уявлення про базові 

принципи структурної організації та функціонування найбільш важливих 

біополімерів, що беруть участь в імунному розпізнаванні чужорідних структур в 

організмі та у молекулярних механізмах регуляції імунних реакцій. 

. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичного та практичного матеріалу 

навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр», та спеціальних дисциплін, таких як «Клітинний імунітет», 

«Імунохімія», «Імунопатологія», «Природна резистентність» та ін.   

2. Знання теоретичних основ імунології, біохімії, фізіології людини та 

тварини, генетики, цитології та гістології, мікробіології, вірусології, 

біофізики тощо. 

3. Знання базових принципів основних біологічних методів.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Молекулярна імунологія» є складовою освітньої 

програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр». 

Дисципліна є базовою дисципліною, що висвітлює питання присвячені 

молекулярним механізмам функціонування клітин імунної системи та реалізації 

ними ефекторних функцій у захисті макроорганізму. Розглянуто уявлення про 

сучасні теоретичні концепції та методи дослідження в молекулярній імунології. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 1) сформувати уявлення про молекулярні механізми функціонування клітин 

імунної системи та реалізації ними ефекторних функцій у захисті 

макроорганізму;  

2) окреслити сучасні теоретичні концепції та методи дослідження в 

молекулярній імунології. 

    Згідно з вимогами 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: 

 інтегральна: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 

біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

загальні: 

ЗК5. Здатність розробляти та керувати проектами.  

ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

спеціальні (фахові, предметні): 

СК1. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними 

для професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.  

СК2. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і 

процесів на прикладі різних рівнів організації живого із використанням 

математичних методів й інформаційних технологій. 



 

4 

 

СК3. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та 

аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.  

СК4. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів 

організації живого, біологічних явищ і процесів.  

СК5. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з 

використанням сучасних методів та обладнання.  

СК 35. Поглиблене розуміння 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; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми та 

методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати молекулярні основи імунного 

розпізнавання 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

20 

1.2 Знати  роль шаперонів у біосинтезі 

білків імунної системи 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

20 

1.3 Знати будову та значення корецепторів 

та костимуляторних молекул у 

формуванні імунного синапсу та 

активації клітин 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 
20 

1.4 Знати молекулярні механізми регуляції 

імунної відповіді 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

20 

2.1 Вміти застосовувати методи 

молекулярної імунології для 

вирішення певних дослідницьких 

завдань 

Лекції та 

лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, оцінка 

лабораторних 

робіт, реферату 

10 

3.1 Вміти працювати у групі, самостійно 

планувати науково-дослідну роботу в 

галузі молекулярної імунології 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

виконання 

лабораторних 

робіт,  реферату 

5 

4.1 Самостійно вивчати наукову 

літературу та публікації у періодичних 

виданнях з молекулярної  імунології та 

застосовувати методи молекулярної 

імунології у власних дослідженнях 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

реферату 

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 2.1 3.1 4.1 
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ПР2. Використовувати бібліотеки, інформаційні бази 

даних, інтернет ресурси для пошуку необхідної 

інформації.  
    + + + 

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.  

+ + + + +  

 

ПР9. Планувати наукові дослідження, обирати ефективні 

методи дослідження та їх матеріальне забезпечення.  + + + + + + 
 

ПР 31. Вміти використовувати існуючі, розробляти та 

впроваджувати нові методи досліджень та технології для 

розв’язання конкретної науково-теоретичної та/або 

прикладної задачі з імунології. 

+ + + +  + + 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1 – 2.1 – 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1 – 2.1 – 20 балів/10 балів 

3. Реферат: РН 3.1., 4.1 – 6 балів/3 бали 

4. Лабораторні роботи (7 робіт): РН 2.1, 3.1 – 2 балів/1 бал за кожну       

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Формою проведення іспиту є тестова робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.4 Максимальна кількість 

балів, які можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною 

шкалою. 

Перескладання сесметрового контролю з метою покращення позитивної 

оцінки не допускається.  

- умови допуску до іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є написання 2 контрольних робіт. Студент 

допускається до іспиту за умови виконання всіх передбачених планом 

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

набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання лабораторних робіт здійснюється протягом семестру, контрольна 

робота 1 проводиться всередині семестру, після завершення лекцій розділу 1, 

контрольна робота 2 – наприкінці семестру, після завершення лекцій розділу 2. 

Оцінка реферату проводиться упродовж лекційного курсу. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
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Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

8. ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  

Тематичний  план  занять 
 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Лабо-

раторні 
Самостійна 

робота 

Розділ 1: Біохімічні основи реалізації імунних реакцій. 

1 Тема 1.  Предмет та задачі молекулярної імунології. 4 2 15 

 

Вступ 

Лекція 1. Механізми розпізнавання «свого» та 

«чужого» як основне питання молекулярної 

імунології. 

4   

Лабораторна робота 1. Біохімічні основи реалізації 

імунними клітинами своїх функцій 
 2  

Самостійна робота Загальні принципи біохімічної 

регуляції імунних реакцій. Роль апоптозу у 

функціонуванні та розвитку імунної системи. 

Механізми запуску апоптозу та шляхи їх 

реалізації. “Рецептори смерті”. Апоптоз та 

некроз – два альтернативні шляхи загибелі 

клітин.  

  15 

2 
Тема 2. Роль шаперонів у біосинтезі білків імунної 

системи. 
4 2 10 

 

Лекція 2. Роль шаперонів у біосинтезі білків імунної 

системи 
4   

Лабораторна робота 2. Методи дослідження білків 

теплового шоку.  
 2  

Самостійна робота Загальні уявлення про шаперони, 

їх роль в функціях та життєдіяльності клітин 

різних типів. 

  10 

3 
Тема 3.  Регуляція функціональної активності білків 

імунної системи. 
4 2 15 

 

Лекція 3. Регуляція функціональної активності білків 

імунної системи. 
4   

Лабораторна робота 3. Механізми інтерналізації 

мембранних рецепторів. 
 2  

Самостійна робота  Позитивний і негативний 

відбір. Необхідні сигнали та механізми 

контролю. Гіпермутації та ревізія рецепторів. 

Молекули, що зумовлюють напрямок міграції. 

Інтегрини, селектини, хемотаксичні фактори. 

4  15 

4 Тема 4.  Біосинтез комплексу антигенів 4 2 15 
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гістосумісності. 

 
Лекція 4. Біосинтез та збирання молекул МНС І та ІІ 

класу, CD1. 
4   

 

Лабораторна робота 4. Методи дослідження антигенів 

гістосумісності. Основні серологічні та клітинні 

методи досліднення МНС. Методи МНС-

типування. 

 2  

 

Самостійна робота  Механізм розпізнавання 

антигенів. Функції γδ-ТКР. Поняття та 

молекулярні механізми розпізнавання 

суперантигенів 

  15 

Розділ 2: Молекулярні механізми регуляції імунної відповіді. 

5 
Тема 5. Імунний синапс. Костимуляторні впливи та 

їх роль у процесах активації клітин імунної системи 
4 2 15 

 

Лекція 5. Костимуляторні молекули та їх рецептори. 4   

Лабораторна робота 5. Альтернативні шляхи активації 

імунокомпетентних клітин. 
 2  

Самостійна робота Особливості структурної 

організації лімфокінів та їх рецепторів. Шляхи 

забезпечення специфічності дії лімфокінів. Передача 

сигналу від рецепторів лімфокінів. Кінази Януса та 

STAT-білки. Множинність шляхів передачі сигналу. 

  15 

6 
Тема 6. Молекулярні механізми регуляції імунної 

відповіді. 
4 2 15 

 

Лекція 6. Молекулярні механізми регуляції імунної 

відповіді. 4   

Лабораторна робота 6. Молекулярні механізми 

розвитку та селекції Т- та В-лімфоцитів. Методи їх 

досліджень. 

 2  

Самостійна робота Молекулярні механізми 

передавання сигналу від Т- та В-клітинного рецептору. 

Зворотні зв’язки у системі сигнальної трансдукції від 

ТКР. Спільні риси та відмінності передачі сигналу від 

ВКР та ТКР. Механізм дії імунодепресантів 

циклоспорину та FK506. Роль корецепторів 

CD21/CD18. 

  15 

7 
Тема 7. Експериментальні моделі для встановлення 
молекулярних механізмів функціонування імунного 
захисту. 

4 2 15 

 

Лекція 7. Сучасні моделі в молекулярній імунології. 4   

Лабораторна робота 7. Моделі, які використовуються 
для визначення структурних особливостей імунного 
розпізнавання.  

 
2 

 
 

Самостійна робота Вплив бактеріальних та вірусних 
факторів патогенності на сигнальну трансдукцію в 
імунокомпетентних клітинах. Молекулярні механізми 
розвитку імунної толерантності.  

  15 

8 ВСЬОГО 28 14 100 
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Загальний обсяг  150 год., в тому числі: 

Лекції - 28 

Лабораторні заняття – 14 год. 

Консультації – 8 год. 

Самостійна робота –  100 год. 
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