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1. Мета дисципліни –  сформувати систему знань з теоретичних основ сучасної 

алергології та імунопатології - молекулярних механізмів розвитку різних типів  

гіперчутливості, ознайомити студентів із базовими принципами функціонування 

імунної системи при розвитку реакцій гіперчутливості, найбільш важливими 

механізмами клітинних і гуморальних реакцій,  що беруть участь в розвитку імуно-

опосередкованого ушкодження тканин і органів при розвитку різних типів 

гіперчутливості, патогенезом алергічних процесів і загальними принципами 

імунодіагностики та імунотерапії алергічних захворювань.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів «Імунологія», «Біохімія», «Біотехнологія», 

«Цитологія», «Фізіологія та анатомія людини». 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з молекулярної біології, біохімії, 

цитології, фізіології, імунології та ін. дисциплін, працювати з науково-

методичною літературою. 

3.Володіти елементарними навичками роботи з фізико-хімічними і 

біологічними методами дослідження.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

 Навчальна дисципліна «Молекулярні механізми алергічних реакцій» є 

складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня 

«Бакалавр».  

Дисципліна є базовою дисципліною, що висвітлює питання щодо 

молекулярних механізмів реалізації різних типів реакцій гіперчутливості. В основі 

курсу покладена класифікація різних типів гіперчутливості за механізмами 

імунопатогенезу. Важливе місце відводиться питанням особливостей реалізації 

імуно-опосередкованого ушкодження тканин і органів організму, клітинним та 

медіаторним механізмам імунопатологічних реакцій при реагіновому, 

цитотоксичному, імунокомплексному запаленні, а також при розвитку 

гранулематозних реакцій при різних патологіях. Значна увага приділяється 

біохімічним аспектам реалізації алергічного запалення, участі різних прозапальних 

та протизапальних медіаторів у взаємодії клітин імунної системи та ролі клітин 

імунної системи в регуляції гомеостазу організму, унікальним особливостям 

імунорегуляторних механізмів в забезпеченні нормального функціонування 

організма. 

 Вивчення молекулярних механізмів імунопатологічних реакцій  

гіперчутливості, як основи загальної, молекулярної та клінічної імунології, є 

актуальним для розробки ефективних засобів профілактики та терапії  алергічних 

захворювань.  

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати уявлення про місце алергології серед біомедичних наук, її роль і 

значення для розвитку науки і медицини;   

2) опанувати класифікації різних типів гіперчутливості згідно сучасних уявлень про 

них; 
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3) сформувати уявлення про роль  алергенів в розвитку реакцій імунітету при різних 

типах гіперчутливості;   

4) дати студентам можливість усвідомити молекулярні механізми функціонування 

клітин  і медіаторів імунної системи в розвитку алергічного запалення;   

5) навчити орієнтуватись у взаємовідносинах між алергічними реакціями і 

імунореактивністю, ролі окремих клітин і медіаторів імунної системи в реалізації 

фізіологічних та імунопатологічних реакцій організму; показати важливість 

детальної інформації про функціонування біохімічних складових у взаємодії клітин 

імунної системи і регуляції імунної відповіді; 

6) дати студентам уявлення про сучасні теоретичні концепції щодо розповсюдження 

алергічних хвороб серед населення планети, напрямки фундаментально-наукових і 

прикладних досліджень, які використовують для розробки методів діагностики та 

терапії в алергології для майбутньої професійної орієнтації 

 

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 і на межі предметних 

галузей, що передбачає застосування теорій та методів природничих наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

          загальні: 

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

          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. 

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

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. 
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ФК13.4. Знання принципів і методів вивчення імунозалежних патологій, 

особливостей нейроімунних механізмів взаємодії в нормі та при різних патологіях. 

1. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 
Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати класифікаційні підходи щодо 

особливостей дослідження алергічних 

реакцій при різних типах 

гіперчутливості 

Лекція 

 Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

10 

1.2 Знати особливості розвитку та 

молекулярні механізми реалізації 

медіаторних та клітинних взаємодій 

імунної системи та тканин мішеней 

при гіперчутливості реагінового типу.  

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1,2, 

реферат  

 

20 

1.3 Знати особливості молекулярних 

механізмів реалізації імуно-

комплексних реакцій ушкодження 

імунною системою тканин мішеней 

при гіперчутливості 

імунокомплексного типу. 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1,2, 

реферат 

10 

1.4 Знати особливості розвитку та 

молекулярні механізми реалізації  

клітинних реакцій при гіперчутливості 

цитотоксичного типу гіперчутливості. 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2, 

реферат 

10 

1.5 Знати особливості розвитку та 

молекулярні механізми реалізації 

клітинно-опосередкованих реакцій 

гіперчутливості сповільненого типу. 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2, 

реферат 

10 

2.1 Вміти в лабораторних умовах розробити 

методичний алгоритм для оцінки 

причинного алергена при розвитку 

алергічних реакцій організму 

 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2, 

реферат 

10 

2.2 Вміти в лабораторних умовах розробити 

методичний алгоритм для оцінки 

імунного статусу  при розвитку 

алергічних реакцій різного типу 

гіперчутливості 

 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1,2, 

реферат 

10 

3.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук та 

узагальнювати наукової інформації 

по алергології та імунопатології.  

Самостійна робота Модульна 

контрольна 

робота 1,2, 

реферат 

20 
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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 
2.1 2.2 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. 
 + + + 

+ 

+ + + 

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. 

+ + + + 

+ 

+ + + 

ПР22.4. Вирішувати проблеми фундаментального і 

прикладного характеру в галузі імунології 
+ + + + 

+ 
+ + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: у формі заліку 

     - семестрове оцінювання:  

1.   Модульна контрольна робота  1 (дистанційно): РН 1.2 - 1.5  –30/15 балів; 

2.   Модульна контрольна робота  2: РН 1.1 - 3.1 - 60/30 балів; 

4.   Реферат: РН1.2 - 3.1 – 10 балів/ 5 балів. 

- 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). Позитивну оцінку за залік (зараховано) студент отримує лише 

за умови написання 2 модульних контрольних робіт (по кожній не менше 50% 

правильних відповідей) та виконання реферативної роботи.  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульна контрольна робота 1 проводиться дистанційно, модульна 

контрольна робота 2 проводиться після завершення лекцій під час аудиторного 

навчання. Реферативна робота виконується під час семестру і надсилається 

викладачу.   

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 



7 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний план лекцій  

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції СР* 

Розділ 1 

1 Тема 1. РЕАКЦІЇ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ 1 ТИПУ: МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ. 

3 41 

 Лекція 1. Основні класифікаційні підходи щодо вивчення алергічних 

реакцій при різних типах гіперчутливості. Основні стадії розвитку 

алергічної реакції. Основні механізми реалізації 1 типу гіперчутливості. 

Медіатори 1 типу гіперчутливості 

1  

Лекція 2. Патофізіологічні механізми реалізації реакцій ушкодження 

тканин та органів при реакціях гіперчутливості 1 типу 

2  

Самостійна робота. Розвиток сучасних поглядів на прогресування 

імунопатологічних хвороб у населення планети. Гігієнічна теорія. 

Алергени: походження, біохімічні властивості і участь в індукції різних 

типів гіперчутливості. Механізми сигналінгу в клітинах імунної 

системи при алергічних реакціях 1 типу гіперчутливості. 

 20 

 Самостійна робота. Реалізація імунопатологічних механізмів 

гіперчутливості при різних алергічних захворюваннях: бронхіальна, 

астма, поліноз, набряки Квінке, лікарській та харчовій алергії, інсектна 

алергія, анафілактичний шок.  

 20 

  Модульна контрольна робота №1  1 

Розділ 2  

3 Тема 3. РЕАКЦІЇ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ 2-4 ТИПІВ: МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ. 

2 42 

 Лекція 3. Основні  молекулярні механізми реалізації реакцій 2-4 типів 

гіперчутливості: участь клітин імунної системи та медіаторів 

запалення. Патофізіологічні механізми реалізації реакцій ушкодження 

тканин та органів при реакціях гіперчутливості. 

2  

 Самостійна робота. Методи визначення імунних комплексів при 

різних патологіях у людини: діагностичні та прогностичні критерії в 

клінічній імунології. Патофізіологічні механізми реалізації реакцій 

ушкодження тканин та органів при реакціях гіперчутливості 2, 3, 4 

типів: клінічні прояви. Методологічні аспекти лабораторної 

діагностики цитотоксичних реакцій при різних патологіях у людини. 

 32 

 Самостійна робота. Імунопатологічні аспекти розвитку контактного 

дерматиту та альвеолітів. 

 10 

 Модульна контрольна робота №2 1  

 ВСЬОГО 6 83 
* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Консультації - 1 год. 

Самостійна робота – 83  год. 
 

 

 



8 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 
1. Імунология. Підручник./Під редакцією Пастер Є.У./- Київ: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2011. – 911 с.  
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