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1.Мета дисципліни – сформувати уявлення про сучасну концепцією 

механізмів реалізації клітинної і гуморальної ланки вродженого імунітету, як 

важливу складову для забезпечення гомеостазу організму.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

 

1. Успішне опанування програмою теоретичного курсу предмету та практичним 

матеріалом навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр».   

2. Знати основи біології, фізики, хімії, біохімії, клітинного і гуморального 

імунітету. 

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 «Механізми вродженого імунітету» є складовою 

освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня 

«Бакалавр». Дана дисципліна формує уявлення про складові системи вродженого 

імунітету, особливості функціонування клітинної і гуморальної ланки 

вродженого імунітету, механізми контролю імунної відповіді. 

4.Завдання (навчальні цілі):  

1. ознайомити студентів з основними поняттями і концепціями механізмів 

вродженого імунітету;  

 2. засвоїти основні принципи будови і функціонування рецепторного апарату 

клітинних факторів вродженого імунітету;  

3. сформувати уявлення про механізми вродженого імунітету, їх клітинні і 

гуморальні чинники; взаємозв’язок, регуляцію; 

4. знати імунологічні методи, що застосовуються для вивчення механізмів 

вродженого 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: 
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ЗК01. Знання  та  розуміння  предметної  області (біології) та області професійної 

діяльності. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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 

ФК09. Здатність  до  визначення  та  аналізу результатів  взаємодії  біологічних  

систем  різних рівнів  організації,  їхньої  ролі  у  біосфері  та можливості   

використання   у   різних   галузях господарства, біотехнологіях,  медицині  та  

охороні навколишнього середовища. 

ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних 

систем.  

ФК14.4. 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 механізмів вродженого імунітету 

(їх клітинні і гуморальні чинники; 

взаємозв’язок, регуляцію, особливості 

порівняно з набутим імунітетом). 

 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні роботи 

1, 2, 3, іспит 

25 

1.2 Знати основні принципи будови і 

функціонування рецепторного апарату 

клітинних факторів вродженого імунітету 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні роботи 

1, 2, 3, іспит 

35 

1.3 Знати роль дендритних клітин в формуванні 

протипухлинної і проти інфекційної імунної 

відповіді. Знати імунологічні методи, що 

застосовуються для вивчення механізмів 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні роботи 

1, 2, 3, іспит  

20 
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вродженого імунітету 

2.1 Вміти користуватись набутими знаннями, 

застосовувати отримані  імунологічні 

знання в наукових дослідженнях, при 

виконанні дипломних робіт.  

Лекції, 

самостійна 

робота 

Доповідь/реферат 6 

2.2 Навчити вмінню проводити аналіз наукової 

літератури і офіційних статистичних 

оглядів, готувати огляди наукової 

літератури / реферати з сучасних наукових 

проблем; участі в проведенні статистичного 

аналізу і підготовці доповідей по 

виконаному дослідженню; дотримуватися 

основних вимог інформаційної безпеки. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Доповідь/реферат 4 

2.3 Сформувати методологічні та методичні 

основи мислення. Володіння викладенням 

самостійної точки зору. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Доповідь/реферат  6 

3.1 Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у професійній 

діяльності 

Самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні роботи 

1, 2 та 3 

4 

 

 

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 

ПР04. Розуміти  основні  терміни,  концепції, 

принципи, теорії і закони в галузі біологічних наук і 

на межі предметних галузей. 

+   + + +  

ПР07. Демонструвати  знання  про  структурну 

організацію  біологічних  систем  на  

молекулярному рівні організації. 

 + + + + +  

ПР08. Демонструвати  знання  фундаментальних 

біологічних  процесів,  будови  та  функцій  живих 

організмів. 

   + + + + 

ПР12. Демонструвати знання про будову та функції 

імунної системи, клітинні та молекулярні механізми 

імунних   реакцій,   їх   регуляцію,   генетичний 

контроль; види імунітету та методи оцінки імунного 

статусу організму. 

   + + + + 

ПР21.4. Застосовувати імунологічні, фізико-хімічні 

та імунохімічні методи для дослідження біологічних 

явищ і процесів. 

   + + +  

ПР23.4. Застосовувати методи діагностики 

захворювань інфекційної етіології та імунозалежних 

патологій.  

+ + + + + +  
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (дистанційно): РН 1.1-1.3, 3.1 –15 

балів/7,5 балів 

2. Модульна контрольна робота  2 (дистанційно): РН 1.1-1.3, 3.1 – 15 

балів/7,5 балів 

3. Модульна контрольна робота  3: РН 1.1-1.3, 3.1 – 20 балів/10 балів 

4. Доповідь/реферат: РН 2.1-2.3 - 10 балів / 5 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 (дистанційно та під час проведення 

аудиторних занять; оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 

не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту.  

Формою 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 підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання всіх модульних 

контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів. 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1, 2 проводяться дистанційно. Оцінка доповіді 

та презентації проводиться упродовж семестру дистанційно. Модульна 

контрольна робота  3 проводиться по завершенню курсу під час аудиторного 

навчання.  

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   занять 

№ 

п/

п 

Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
консул

ьтації 

Самос
тійна 

робота 

Розділ 1  Особливості функціонування рецепторного апарату клітин вродженого 

імунітету 

1 

Тема 1. Концепція механізму вродженого імунітету: етапи 

розвитку; основні поняття.    Рецепторний апарат 

макрофагів та поліморфноядерних лейкоцитів.                                                                                   

 

  2  37 

Лекція 1. Концепція механізму вродженого імунітету: етапи 

розвитку; основні поняття.   2   

Самостійна робота. Історія дослідження молекулярних 

механізмів природженого імунітету.    4 

Самостійна робота. Рецепторний апарат макрофагів. Клітинні 

механізми вродженого імунітету. Фагоцитоз. Бактерицидна 

функція фагоцитів. Утворення активних форм кисню 

фагоцитами. Утворення активних форм азоту фагоцитами. 

  10 

Самостійна робота. Рецепторний апарат поліморфноядерних 

лейкоцитів (нейтрофілів, еозинофілів, базофілів, опасистих 

клітин). Регуляторна функція моноцитарно-макрофагальних 

клітин 

  8 

Самостійна робота. Рецепторний апарат та механізми активації 

NK-     клітин. Механізм дії гранулізину. 

Будова рецептора NKG2D і його лігандів. Роль NK-клітин в 

противірусному імунітеті.  

  8 

Самостійна робота Рецепторний апарат природних кілерних Т-

клітин. Механізми активації природних кілерних Т-клітин. 
  6 

Модульна контрольна робота 1 
  1 

Розділ 2 Механізми регуляції імунної відповіді 

2 

 

Тема 2. Сигнальні шляхи мієлоїдних та плазмоцитоїдних 

дендритних клітин. Механізми передачі сигналів 

всередину клітини через рецепторний апарат цитокінів. 

2  40 

Лекція 2. Дендритні клітини – зв’язуючий ланцюг між 

вродженим і адаптивним імунітетом.  Поверхневі молекули 

дендритних клітин. 

2   

Самостійна робота. Сигнальні шляхи мієлоїдних дендритних 

клітин. Сигнальні шляхи плазмоцитоїдних дендритних клітин. 
  9 

Самостійна робота. Механізми передачі сигналів всередину 

клітини через рецепторний апарат цитокінів. 
  6 

Самостійна робота. Молекулярні основи передачі цитокінового 

сигналу. Роль дендритних клітин в формуванні протипухлинної 

імунної відповіді. 

  6 

 
Самостійна робота. Подвійна роль нейтрофілів в реалізації 

протипухлинного захисту    6 
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 Самостійна робота. Роль дендритних клітин в формуванні 

протиінфекційної  імунної відповіді.   6 

Самостійна робота. Механізми гуморального імунітету в 

формуванні протиінфекційної  імунної відповіді.   5 

Модульна контрольна робота 2   1 

Тема 3. Розпізнавання в системі вродженої імунної відповіді 2  6 

Лекція 3. Внутрішньоклітинні системи виявлення екзогенних 

нуклеїнових кислот і механізми запуска імунних реакцій у 

відповідь на інтерналізацію екзогенної ДНК. 
1   

Самостійна робота.  Ознайомитись з методами, які 

застосовують для вивчення механізмів вродженого імунітету   6 

3 Модульна контрольна робота 2   1 

4 Модульна контрольна робота 3 1   

5 ВСЬОГО 6 1 83 

 

Загальний обсяг 90 год,в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Самостійна робота -83 год. 

Консультацій – 2 год. 

 

 9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

 

1.   Ахматова Н.К.,  Киселевский М.В. Врожденный иммунитет: 

противоопухолевый и противоинфекционный. – М.: Медицина, 2008. – 256 с. 

2. Вершигора А.Ю., Пастер Є.У., Колибо Д.В., Позур В.К., Віхоть М.Є., 

Михальський Л.О., Швець Ю.В., Холодна Л.С., Моложава О.С. Імунологія. - Київ: 

Вища школа, 2005. – 599 с.  

3. Гариб Ф.Ю., Ризопулу А.П.  Взаимодействия патогенных бакторий с 

врожденными иммунными реакциями хозяина // Инфекция и иммунитет. - 2012, 

Т. 2, № 3, с. 581–596. 

4. Недоспасов С.А. Врожденный иммунитет и его значение для биологии и 

медицины Вестник Российской Академии Наук .- 2013, том 83, № 9, с. 771–783. 

5. Свойства рецепторов и особенности сигналинга цитокининов / С. Н. 
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