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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів систему знань про будову та функції 

представництва імунної системи у репродуктивному тракті чоловіка та жінки, 

особливості механізмів вродженого і адаптивного імунного захисту в 

репродуктивній системі, як структурній одиниці лімфоїдної тканини, асоційованої зі 

слизовими оболонками (MALT), участь імунної системи у перебігу феноменів 

репродукції, імунорегуляцію гестації, регуляцію імунної відповіді гормонами 

гонадотропної системи. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Імунологія», «Біологія індивідуального 

розвитку», «Клітинний імунітет», «Місцевий імунітет», «Природна 

резистентність, «Імунохімія». 

2. Вміти працювати з інформаційними базами даних, самостійно 

опрацьовувати науково-методичну літературу. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням, 

що використовуються в біологічній лабораторії, базовими навичками роботи зі 

світлопольним мікроскопом та з лабораторними тваринами. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Імунологія репродукції» висвітлює регуляторну роль 

імунної системи у її кооперативній взаємодії з нервовою та ендокринною системами 

на прикладі контролю та координування феноменів репродуктивної функції як 

деструктивної (менструація, лютеоліз, овуляція, пологи), так і формотворчої 

(гаметогенез, фолікулогенез, реконструкція ендометрію, плацентація тощо) 

природи, а також окреслює коло методів моделювання та аналітичних досліджень, 

які можуть застосовуватися при постановці експериментів у суміжних науках та в 

рамках міждисциплінарних проектів та які вимагають глибоких знань з курсу 

«Імунологія репродукції». 

Дисципліна покликана створити систему знань стосовно структурно-

функціональних особливостей представництва імунної системи у репродуктивному 

тракті чоловіка і жінки та залучення ефекторних і регуляторних механізмів імунної 

реактивності у реалізації репродуктивної функції, а також стосовно тригерних 

чинників та механізмів формування імунної реактивності в ембріогенезі. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. сформувати систему знань стосовно структурної організації, функцій та 

механізмів активації імунних реакцій у представництві імунної системи в 

репродуктивній системі; 

2. сформувати сучасні уявлення про участь імунної системи в регуляції і 

перебігу феноменів репродукції (менструації, овуляції, фолікулогенезі, 

сперматогенезі, лютеолізі, запладненні, імплантації і децидуалізації, гестації, 

пологах); 
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3. сформувати систему знань про імуномодуляторні властивості гормонів 

гонадотропної гормональної системи; 

4. сформувати уявлення про зв’язок імунної системи з регуляторними системами 

організму (нервовою і ендокринною) на прикладі порівняльного аналізу будови 

регуляторних систем та нейро-гормональної керованості імунних реакції в 

межах статевого тракту; 

5. ознайомитися з імунними механізмами розвитку розладів репродуктивної 

функції і методами імунопрофілактики та імунотерапії патології репродукції. 

 

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

рівень вищої освіти (сьомий 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.  

загальна: 

ЗК 1. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

ЗК 4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 5. Здатність розробляти та керувати проектами.  

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 

спеціальні (фахові, предметні) 

СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 

професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та 

аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.  

СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів 

організації живого, біологічних явищ і процесів. 

СК05. 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/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати будову лімфоїдної тканини, 

асоційованої зі слизовими 

оболонками репродуктивної 

системи, у осіб чоловічої і жіночої 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

20 
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статі  

1.2 Знати механізми імуномодуляторної 

дії гормонів гонадотропної 

гормональної системи 

Лекція, самостійна 

робота  

Модульна 

контрольна 

робота 

20 

1.3 Знати імунні механізми, залучені у 

процеси гаметогенезу, перебігу 

естрального (менструального) циклу, 

гестації, пологової діяльності. Знати 

основні етапи ембріогенезу імунної 

системи. 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

30 

2.1 Вміти у лабораторних умовах 

визначати стадію естрального 

(менструального) циклу за 

популяційним складом лейкоцитів 

вагінальгого змиву  

Практичні роботи, 

самостійна робота 

Звіт по 

практичній 

роботі 

10 

2.2 Володіти знаннями про 

методологію моделювання 

запальних процесів in vivo, ex vivo 

та in vitro для оцінки 

імуномодуляторної дії гормонів 

гонадотропної гормональної 

системи. 

Практичні роботи, 

самостійна робота 
Звіт по 

практичній 

роботі, 

оцінювання 

реферату/ 

доповіді 

5 

2.3 Орієнтуватися в системі методів 

досліджень імунної реактивності та 

імунологічних методів дослідження, 

котрі використовуються для 

діагностики патології репродукції.   

Практичні роботи, 

самостійна робота 

Звіт по 

практичній 

роботі, 

оцінювання 

реферату/ 

доповіді 

5 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних 

технологій, коректно вести 

дискусію. 

Практичні роботи, 

самостійна робота 

Звіт по 

практичній 

роботі, 

оцінювання 

реферату/ 

доповіді 

5 

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою з імунології репродукції 

та застосовувати методи імунології 

репродукції у власних наукових 

дослідженнях 

Самостійна робота Оцінювання 

реферату/ 

доповіді 

5 



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 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР04. Розв’язувати складні задачі в галузі 

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

ПР09. Планувати наукові дослідження, обирати 

ефективні методи дослідження та їх матеріальне 

забезпечення. 

 

   + + + + + 

ПР12. Використовувати інноваційні підходи для 

розв’язання складних задач біології за 

невизначених умов і вимог. 

 

+ + + + + +   

ПР13. Дотримуватися основних правил 

біологічної етики, біобезпеки, біозахисту, 

оцінювати ризики застосування новітніх 

біологічних, біотехнологічних і медико-

біологічних методів та технологій, визначати 

потенційно небезпечні організми чи виробничі 

процеси, що можуть створювати загрозу 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

   + + +   

ПР31. Застосовувати існуючі, розробляти та 

впроваджувати нові методи досліджень та 

технології для розв’язання конкретної науково-

теоретичної та/або прикладної задачі з імунології. 

   + + + + + 

ПР 32. Вміти формувати систему знань для 

інтерпретації нових даних про структуру і функції 

імунної системи та її складових за різних 

фізіологічних станів спираючись на поглиблені 

знання з дисциплін професійно-практичної 

підготовки. 

+ + + + + +   

7. Схема формування оцінки. 

 7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН1.1-2.3 – 20 балів/ 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН1.1-2.3 – 20 балів/ 10 балів 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН1.1-2.3 – 30 балів/ 15 балів 

3. Практичні роботи – РН 2.1- 2.3–  20 балів /10 балів. 

4. Реферат/доповідь - РН 2,1 - 4.1 – 10 балів/5 бали 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумкова форма 

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

успішно оціненими результатами навчання (оцінки нижче мінімального порогового 
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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 контрольних робіт та виконання практичних робіт, реферату/доповіді. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання практичних робіт здійснюється протягом семестру, модульна 

контрольна робота 1 проводиться всередині семестру, після завершення лекцій теми 

2, розділу 1, модульна контрольна робота 2 – після завершення лекцій теми 3, 

модульна контрольна робота 3 - наприкінці семестру, після завершення лекцій 

розділу 2. Оцінка реферату/доповіді проводиться упродовж семестру. 

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* 

Кількість годин 

лекції 

Практичні 

заняття 

 

Самостійна 
робота 

Розділ 1 Імуномодуляторні ефекти гормонів гонадотропної системи. Структурно-функціональна 

характеристика лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовими оболонками статевого тракту 

1 

Тема 1. Біологія вагітності. Імунна система у 

структурі регуляції репродуктивної 

функції 

1  10 

 

Лекція 1. Механізми взаємодії імунної системи з 

іншими регуляторними системами 

організму 

1   

Самостійна робота Гіпоталамо-гіпофізарно-

гонадальна вісь.  
  10 

2 
Тема 2. Імуномодуляторні властивості гормонів 

гонадотропної гормональної системи 
2 6 10 

 

Лекція 2. Імуномодуляторні ефекти статевих 

стероїдних гормонів. 
2   

Практична робота 1. Вплив гормонів гонадотропної 

гормональної системи на реакції 

алоімунітету у мишей. 

 4  

Практична робота 2. Вплив гормонів гонадотропної 

гормональної системи на метаболічну 

поляризацію макрофагів  

 2  

Самостійна робота Імуномодуляторні властивості 

гіпофізарних гонадотропних гормонів та 

нейропептидів гіпоталамусу. 

  10 

 Модульна контрольна робота 1 1   

3 
Тема 3. Клітинний та гуморальний імунний 

захист статевого тракту 
3 6 10 

 

Лекція 3. Структурно-функціональна 

характеристика лімфоїдної тканини, 

асоційованої зі слизовими оболонками 

статевого тракту. Гуморальний імунний 

захист у статевому тракті 

1   

Лекція 4. Клітинний імунітет у статевому тракті. 

Симбіотична мікробіота у регуляції імунної 

реактивності статевого тракту. 

2   

Практична робота 3. Визначення стадії 

естрального циклу у мишей за популяційним 

складом лейкоцитів вагінальних змивів 

 4  

Практична робота 4. Епітеліоцити та адипоцити у 

структурі імунного захисту статевої 

системи. 

 2  

Самостійна робота Вакцини для профілактики і 

лікування урогенітальних інфекцій. 

Перспективи і напрямки розвитку методу 

вагінальної імунізації. Вроджені лімфоїдні 

клітини (innate lymphoid cells) у процесах 

репродукції 

  10 

Модульна контрольна робота 2 1   

Розділ 2  Імунорегуляція репродуктивної функції. 

4 Тема 4. Імунорегуляція гаметогенезу. Імунологія 3  20 
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менструального циклу 

 

Лекція 5. Імунні механізми у процесах 

сперматогенезу та овогенезу. 
1   

Самостійна робота Імуноконтрацепція.   10 

 

Лекція 6. Імунні механізми, фолікулогенезу, 

лютеогенезу та лютеолізу. Імунологія 

менструації. 

2   

Самостійна робота Імунні механізми передчасного 

старіння яєчників. 
  10 

6 
Тема 5. Імунологія запліднення, прогестації та 

гестації 
10  20 

 

Лекція 7. Імунні механізми запліднення. Непліддя 

імунного генезу.  
2   

Лекція 8. Імунорегуляція імплантації  2   

 Лекція 9. Імунологія децидуалізації. 2   

 
Лекція 10. Імунологія постімплантаційного 

розвитку зародку 
2   

 Лекція 11. Імунорегуляція пологів. 2   

 

Самостійна робота Використання 

імуномодуляторів у технологіях штучного 

запліднення. Репродукція і канцерогенез – 

імунологічні паралелі. Порушення репродуктивної 

функції за автоімунної патології. Гістосумісність 

партнерів і непліддя: імунні механізми. 

  20 

7 Тема 6. Ембріогенез імунної системи 2  10 

 

Лекція 12. Ембріогенез імунної системи 2   

Самостійна робота Порушення процесів 

ембріогенезу імунної системи плоду в умовах 

імунодефіциту у матері. 

  10 

Модульна контрольна робота 3 1   

 ВСЬОГО 24 12 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 24 год. 

Практичні заняття - 12 год. 

Консультації - 4 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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