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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із сучасними знаннями 

щодо впливу іонізуючого та неіонізуючого випромінювання на різні ланки 

імунної системи людини та тварини, принципів лікування променевих вражень 

та профілактики можливих наслідків таких опромінень населення.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичного та практичного матеріалу 

навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр»: «Імунологія», «Загальна цитологія», «Гістологія», 

«Біохімія», «Фізіологія та анатомія людина і тварин», «Біофізика» та ін.   

2. Вміння самостійно застосовувати знання з основ анатомії,гістології та 

цитології, загальної імунології, фізіології та біофізики, та інших 

дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; 

працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Радіоімунологія» є складовою освітньої програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». Дисципліна є 

вибірковою та присвячена вивченню біологічних впливів радіації та 

неіонізуючого випромінювання низьких та високих доз на клітини та тканини 

імунної системи. Розглядаються окремі питання дозиметрії, швидкі та 

віддаленні ефекти радіації на імунну систему, на імунітет при вагітності, 

дитячий імунітет, основи захисту від радіаційного випромінювання та 

пострадіаційне відновлення імунної системи.    

 

4. Завдання (навчальні цілі) – 

1) сформувати у студента уявлення про різні види іонізуючого та 

неіонізуючого випромінювання;  

2) сформувати у студента уявлення про закономірності ураження імунної 

системи внаслідок впливу іонізуючого випромінювання;     

2) охарактеризувати можливості терапевтичних та профілактичних підходів 

для пострадіаційного відновлення різних ланок імунної системи.    

3)окреслити наслідки впливу неіонізуючого випромінювання на різні 

компоненти імунної системи та способи попередження негативних ефектів 

такого впливу. 

 

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 
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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.  

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

        спеціальні (фахові, предметні): 

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

межі предметних галузей. 

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 тапроцесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу. 

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 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці 

з дисцип-

ліни 

Код Результат навчання 

1.1 Знати основні види іонізуючого 

випромінювання, особливості його 

біологічної дії, методи дозиметрії. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

25 

1.2 Знати особливості впливу іонізуючого 

та неіонізуючого випромінювання на 

органи, тканини та клітини імунної 

системи людини і тварин 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

25 

1.3 Знати методи профілактики та терапії 

наслідків впливу радіації та особливості 

пострадіаційного відновлення імунної 

системи 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

20 



5 

 

2.1 Вміти визначати порушення у реакціях 

імунної системи, спричинені 

іонізуючим або неіонізуючим 

випромінюванням. Встановлювати 

рівень патологічної зміни у 

морфологічній структурі органів та 

тканин імунної системи при дії 

іонізуючого або неіонізуючого 

випромінювання 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота, 

реферат/доповідь 

10 

2.2 Вміти аналізувати наслідки для цілого 

організму від дії іонізуючого або 

неіонізуючого випромінювання та 

викликаних дією різних доз змін 

імунної системи в цілому, та кожної 

складової її частини зокрема 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота, 

реферат/доповідь 

10 

3.1. Проводити самостійне вивчення 

наукової літератури. Демонструвати 

спілкування в діалоговому режимі з 

колегами та цільовою аудиторією, 

ведення професійної наукової дискусії. 

Самостійна 

робота 

Підсумкова 

контрольна 

робота, 

реферат/доповідь 

10 

 

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 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. 

+ + + + +  

ПР11. Аналізувати  форми  взаємовідносин  між мікро-та  

макроороганізмами  з  визначенням основних напрямів 

цих процесів. 

     + 

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 - 2.2  –15/7,5 

балів; 

2.   Модульна контрольна робота  2 (дистанційно): РН 1.1 - 2.2 - 15/7,5 

балів; 

3. Підсумкова контрольна робота: РН 1.1- 3.1   - 20/ 10 балів; 

4. Реферат/доповідь (дистанційно):РН 2.1 - 3.1 – 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. 

Форма 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 іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання всіх контрольних робіт 

та реферату. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав 

менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться дистанційно, підсумкова 

контрольна робота – по завершенню лекційного курсу під час аудиторного 

навчання. Оцінювання реферату/доповіді проводиться дистанційно.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно  / Fail 0-59 



7 

 

8.Структура  навчальної  дисципліни. 

Тематичний  план лекцій  

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
 

самостійна 
робота 

Розділ 1. Іонізуюче випромінювання, його біологічна дія та вплив на імунну систему. 

1 

 

Тема 1  Фізичні властивості іонізуючих випромінювань та 

особливості їх взаємодії з речовинами. 

2 16 

 

Вступ. Історія радіаційної медицини та внесок у неї українських 

вчених. Предмет та завдання радіаційної імунології. 

Лекція 1. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІОНІЗУЮЧИХ 

ВИПРОМІНЮВАНЬ. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ 

ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З РЕЧОВИНАМИ. 

ДОЗИМЕТРІЯ. 

2  

Самостійна робота. Одиниці основних фізичних величин, що 

використовуються в радіаційній імунології.  6 

Самостійна робота. Структура та основні завдання національної 

комісії з радіаційного захисту населення України. 
 10 

2 

Тема 2.  Джерела іонізуючих випромінювань та рівні 

опромінення ними населення. Біологічна дія 

іонізуючого випромінювання на різних рівнях 

організації живого. 

1 18 

 

Лекція 2.ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ РАДІАЦІЇ НА 

МОЛЕКУЛЯРНОМУ, КЛІТИННОМУ ТА ТКАНИННОМУ 

РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО 

1  

Самостійна робота. Радіаційний фон Землі. Основні форми 

контакту людини з джерелами радіації. 
 4 

Самостійна робота. Стан імунної системи у працівників ЧАЕС, 

ліквідаторів наслідків радіаційних катастроф та жителів 

постраждалих від радіаційного ураження регіонів. 

Пострадіаційний канцерогенез. Будова сучасних приладів 

променевої терапії в клінічній онкологічній практиці 

 14 

3 

Тема 3. Зміни в імунній системі під впливом різних доз радіації. 

Радіочутливість клітин та тканин імунної системи. Малі 

дози опромінення, неіонізуюче випромінювання та 

позитивні ефекти опромінення. 

2 11 

 

Лекція 3. ВПЛИВ НИЗЬКИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ НА ІМУННУ 

СИСТЕМУ. НЕІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА 

ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ОПРОМІНЕННЯ. ВПЛИВ 

ВИСОКИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ НА ІМУННУ 

СИСТЕМУ.РАДІОЧУТЛИВІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ 

ЛІМФОЦИТІВ 

2  

Самостійна робота. Потенційний механізм враження імунної 

системи під впливом неіонізуючого випромінювання. 

Електромагнітні поля та оцінка небезпеки, пов’язаної з їх 

впливом на імунітет. Принципи діагностики перебігу 

радіаційного імунодефіциту. Роль системи цитокінів при 

 10 
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радіаційному ураженні організму. 

 Модульна контрольна робота 1  1 

Розділ 2 Механізми імунопатологічних змін при радіаційному опроміненні та шляхи 

подолання і попередження наслідків впливу радіації. Прикладні аспекти радіаційної 

імунології. 

4 

Тема 4.  Механізми, залучені у взаємодію радіації з імунною 

системою. Терапевтичні підходи та методи 

профілактики наслідків радіаційного ураження імунної 

системи. 

 18 

 

Самостійна робота. Механізми, залучені у взаємодію радіації з 

імунною системою.  
4 

 

Самостійна робота. Терапевтичні підходи та методи профілактики 

наслідків радіаційного ураження імунної системи. Новітні 

методи профілактики наслідків впливу іонізуючого 

випромінювання. 

 14 

5 

Тема 5. Зміни імунної відповіді після пренатального 

опромінення. Імунна дисфункція та гіперчутливість до 

іонізуючого випромінювання. Застосування іонізуючого 

опромінення та радіоактивних матеріалів у імунологічні 

практиці. 

 20 

 

 

Самостійна робота. Ефекти іонізуючого випромінювання  у 

пренатальному періоді розвитку. Імунна дисфункція та 

гіперчутливість до іонізуючого випромінювання. Найбільш 

поширені захворювання, які виникають на фоні 

радіаційного ураження імунної системи. 

 

 
9 

Самостійна робота. Радіаційне старіння імунної системи. Вікові 

особливості імунної системи людей після радіаційного 

опромінення. Застосування іонізуючого опромінення та 

радіоактивних матеріалів у імунологічні практиці. 

Радіогідроекологічний аналіз водних систем. Радіоактивне 

забруднення техноекосистем. 

 10 

 Модульна контрольна робота 2  1 

 Підсумкова контрольна робота 1  

6 ВСЬОГО 6 83 

 

Загальний обсяг90 год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Консультації - 1 год. 

Самостійна робота -83год. 
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