




1.Мета дисципліни – сформувати і поглибити сучасні уявлення про анатомо-

фізіологічні особливості і механізми місцевого імунітету органів і систем 

організму (респіраторний тракт, шлунково-кишковий тракт, урогенітальний 

тракт), клітинні, молекулярні, молекулярно-біологічні основи процесів 

місцевого імунітету, механізми контролю імунної відповіді, принципи сучасних 

імунологічних методів, що застосовуються у різних областях і напрямках 

природничих наук. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

1. Успішне опанування программою теоретичного курсу предмету та 

практичним матеріалом навчальних дисциплін, які викладаються студентам 

освітнього рівня «Бакалавр». 

2. Знати основні розділи і зміст сучасної біології та інших фундаментальних 

дисциплін, сучасні молекулярно-біологічні методи досліджень, поняття і 

закономірності суміжних дисциплін. 

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 «Місцевий імунітет» є складовою освітньої 

програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». Дана 

дисципліна формує уявлення профактори та механізми місцевого імунітету 

взаємозв’язок системного та місцевого імунітету, сприяє набуттю практичних 

навичок при виконанні базових методів місцевого імунітету. 

4.Завдання (навчальні цілі):  

1. сформувати уявлення прогуморальні фактори місцевого імунітету 

(неспецифічні і специфічні); систему антигенпрезентуючих клітин (АПК) та її 

роль в місцевому імунітеті; клітинні фактори місцевого імунітету (неспецифічні 

і специфічні); 

2. ознайомити з місцевим імунітетом окремих систем і органів організму 

(бар’єрних тканин, що зазнають впливу чинників зовнішнього середовища); 

3.сформувати уявлення про принципи сучасних імунологічних методів 

вивчення місцевого імунітету 

4. опанувати практичні навички при виконанні базових методів місцевого 

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 наступних 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:  

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

діяльності. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

спеціальні: (фахові, предметні):  

ФК01.Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей. 

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. 

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 місцевого імунітету (вроджені і 

адаптивні реакції; їх клітинні і гуморальні 

чинники; взаємозв’язок, регуляцію; 

відносну автономність, особливості 

порівняно з реакціями системного 

імунітету).  

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

1, підсумкова 

модульна 

контрольна робота 

20 

1.2 Засвоїтизагальні принципи будови і 

функціонування імунної системи слизових 

оболонок, включаючи механізми регуляції 

місцевого формування імунної відповіді. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

1, підсумкова 

модульна 

контрольна робота 

20 

1.3 Дати сучасні уявлення про систему 

антигенпрезентуючих клітин (АПК) та її 

роль в місцевому імунітеті; зв’язок 

порушень в системі місцевого імунітету з 

розвитком процесів хронічного запалення і 

канцерогенезу. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

2, підсумкова 

модульна 

контрольна робота 

15 

1.4 Знати місцевий імунітет окремих систем і 

органів організму (бар’єрних тканин, що 

зазнають впливу чинників зовнішнього 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота 

2, підсумкова 

25 



середовища). модульна 

контрольна робота 

2.1 Вміти користуватись набутими знаннями, 

застосовувати отримані  імунологічні 

знання в наукових дослідженнях, при 

виконанні дипломних робіт.  

Лекції, 

самостійна 

робота 

Підсумкова 

модульна 

контрольна робота 

6 

2.2 Вміти орієнтуватись в порушеннях чинників 

місцевого імунітету в залежності від інших 

патофізіологічних процесів (хронічне 

запалення, канцерогенез). 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Підсумкова 

модульна 

контрольна робота 

4 

2.3 Вміти самостійно вивчати і аналізувати 

наукову літературу з місцевого імунітету. 

Мати практичні навички при виконанні 

методів вивчення місцевого імунітету. 

Лекції, 

лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

Підсумкова 

модульна 

контрольна робота 

6 

3.1 Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у професійній 

діяльності 

Самостійна 

робота 

Реферат за темою 4 

 

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 2.2 2.3. 3.1 

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. 

    + + + + 

ПР23.4. Застосовувати методи діагностики  

захворювань інфекційної етіології та 

імунозалежних патологій. 

     + + + 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1(дистанційно) – РН1.1, РН 1.2,   – max 

30балів/ min15балів. 

2. Модульна контрольна робота 2 (дистанційно) – РН 1.3, РН 1.4 – max 

30 балів/ min 15балів. 

3. Реферат за темою: РН 3.1 – 20 балів/10 балів 

4. Підсумкова модульна контрольна робота РН 1.1 – 2.3 - 20 балів/10 

 

- підсумкове оцінювання у формі заліку  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено залік, 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). 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 реферату.:  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 та 2 проводяться дистанційно. Оцінювання 

рефератів та підсумкова контрольна проводяться в кінці семестру під час 

аудиторного навчання. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план   занять 

№

№ 

п/

п 

Номер і назва  теми* 
лекції 

Самостійн

а робота 

1 

Тема 1. Концепція місцевого імунітету: етапи розвитку; 

основні поняття. Фактори місцевого імунітету. 

Взаємозв’язок системного та місцевого імунітету. 

2 22 

Лекція 1. Гуморальні фактори місцевого імунітету 

(неспецифічні і специфічні). 
2  

Самостійна робота. Концепція місцевого імунітету: 

етапи розвитку; основні поняття. 
 2 

Самостійна робота. Система антигенпрезентуючих 

клітин (АПК) та її роль в місцевому імунітеті. 
 4 

Самостійна робота. Фактори місцевого імунітету.

 Взаємозв’язок системного та місцевого імунітету. 
 4 

Самостійна робота. Клітинні фактори місцевого 

імунітету (неспецифічні і специфічні). 
 6 

Самостійна робота. Гуморальні фактори місцевого 

імунітету (неспецифічні і специфічні). 
 6 

2 

 

Тема 2. Місцевий імунітет окремих систем і органів 

організму (бар’єрних тканин, що зазнають впливу чинників 

зовнішнього середовища) 

3 26 

Лекція 2.  Місцевий імунітет дихальної системи. 2  

Самостійна робота. Клітинні фактори місцевого 

імунітету (неспецифічні і специфічні). 
 4 

Самостійна робота. Місцевий імунітет  шкіри.  4 

Самостійна робота. Система антигенпрезентуючих 

клітин (АПК) та її роль в місцевому імунітеті. 
 4 

Лекція 3. Місцевий імунітет  шлунково-кишкового 

тракту 
1  

Самостійна робота. Місцевий імунітет дихальної 

системи. 
 5 

Самостійна робота. Місцевий імунітет печінки 

 
 

 4 

Самостійна робота. Місцевий імунітет сечостатевого 

апарату. 
 4 

Модульна контрольна робота 1 
 1 

3 

Тема 3. Імунна система слизових оболонок: загальна 

організація, функціонування  
1 35 

Самостійна робота. Імунна система слизових 

оболонок (ІССО): загальна організація, функціонування.

  

 4 

Самостійна робота. Зміни імунної системи слизових 

оболонок під впливом шкідливих чинників довкілля, 

побутових факторів. 

 3 

Самостійна робота. Лімфоцити в регуляції і 

формуванні імунної відповіді в ІССО. 
 2 

Самостійна робота. Функції IgA.  3 

Самостійна робота. Вікові особливості імунної 

системи слизових оболонок 
 2 



4 

Самостійна робота. Взаємодія лімфоцитів і епітеліальних 

клітин в процесах становлення і функціонування імунної 

системи 

 2 

Самостійна робота. Макрофаги/моноцити в процесах 

місцевого імунітету, запалення, репарації слизових 

оболонок після ушкодження патогенними чинниками. 

 4 

Самостійна робота. Місцевий імунітет органів зору, 

слуху. 
 4 

Модульна контрольна робота 2  1 

Самостійна робота. Гематоенцефалічний бар’єр мозку. 

Кишково-мозкові взаємовідносини в нормі та патології 
 2 

Самостійна робота. Реактивність і медіаторні 

функції епітеліоцитів в місцевому імунітеті і гомеостазі 

слизових оболонок. 

 2 

Самостійна робота. Місцевий імунітет, запалення і 

злоякісна трансформація епітеліальних клітин слизових 

оболонок. 

 2 

Самостійна робота. Методичні питання вивчення, 

індукції та корекції місцевого імунітету. 
 4 

Підсумкова модульна контрольна робота  1  

5 ВСЬОГО 6 83 

 

Загальний обсяг 90год,в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Консультації– 1 год. 

Самостійна робота -83год. 

 

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

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1.Місцевий імунітет травного  тракту Навчальний посібник / Стасенко 

А.А., Саєнко В.Ф., Діброва Ю.А. та ін.(за  ред. А.А.Стасенко) Київ: Три крапки. 

2005. – 216 с. 

2. Стасенко АА. Гуморальні і клітинні фактори регіонарного і системного 

імунітету у хворих на гнійний холангіт. Автореф. дис. ... к.б.н. Київ, 1996. 20 с. 

3.Стасенко А.А. «Місцевий імунітет» Методичні рекомендації. Київ - 2018. 

- 54 с. 

4.. Беляков И.М. Иммунная система слизистых. // Иммунология. – 1997. – 

№4. – С. 7-13. 

5. Шварцман Я. С., Хазенсон Л. Б. Местный иммунитет. М.: Медицина. —

1999. — 22с. 

6.Малашхия ЮА. Иммунный баръер мозга. Москва, 1986.160 с. 

7.Беляков И.М. Иммунная система слизистых. // Иммунология. – 1997. – 

№4. – С. 7-13. 

8.Лисяный Н.И. Изменения иммунных реакций при различных видах 

глиом. / В: Глиомы головного мозга. – Под ред. Ю.А. Зозули. – К.: УИПК 

«ЕксОб», 2007. – С. 235-251. 



9.Логинов АС. Иммунная система и болезни органов пищеварения. 

Москва, 1986. - 256 с. 

10. Быкова В.П. Структурные основы муко зального иммунитета верхних 

дыхательных путей // Рос. ринол. 1999. №1. С.5-9.  

 

Додаткова: 

1. Стасенко А.А.Функціональні властивості нейтрофільних гранулоцитів 
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