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1. Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних базових знань,
необхідних для визначення процесів взаємодії між нервовою, імунною та
ендокринною системами за фізіологічної норми та різних патологічних станах й
ушкодженнях
нейроімуноендокринної
системи;
механізмів
розвитку
нейроімуноендокринних порушень при захворюваннях центральної нервової
системи (ЦНС) людини.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Імунологія», «Загальна
цитологія», «Біохімія», «Молекулярна біологія», «Біофізика», «Загальна
генетика», «Біологія індивідуального розвитку», «Фізіологія та анатомія
людини і тварин».
2. Вміння самостійно застосовувати знання з імунології, цитології, біохімії,
молекулярної біології, та ін. дисциплін для рішення конкретних науковопрактичних задач; працювати з науковою та науково-методичною
літературою.
3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна «Нейроімунологія» є складовою програми професійної
підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньо-професійною
програмою «Біологія». Дана дисципліна є вибірковою імунологічною дисципліною,
метою викладання якої є формування у студентів теоретичних базових знань,
необхідних для визначення складних процесів взаємодії між нервовою, імунною та
ендокринною системами за фізіологічної норми та різних патологічних станах й
ушкодженнях
нейроімуноендокринної
системи;
механізмів
розвитку
нейроімуноендокринних порушень при захворюваннях центральної нервової
системи (ЦНС).
4. Завдання (навчальні цілі):
1.
Визначити основні механізми взаємодії між імунною, нервовою та
ендокринною системами за фізіологічної норми та різних патологічних процесів й
ушкоджень нейроімуноендокринної системи як основи підтримки динамічного
гомеостазу, необхідного для нормального функціонування організму.
2.
Визначити нейроімуноендокринні порушення при захворюваннях
центральної нервової системи людини (інфекційно-запальних, травматичних,
церебро-васкулярних, нейродегенеративних, онкологічних, психічних тощо).
3.
Розглянути новітні науково-обґрунтовані підходи до розробки методів
діагностики порушення імунної системи при різних патологічних станах ЦНС, схем
раціональної імунотерапії хворих цього контингенту, а також створення
експериментальних моделей нейродегенеративних патологічних процесів.
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський)
рівень вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія»,

спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких
компетентностей:
інтегральної:
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.
загальних:
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
спеціальних (фахових, предметних):
СК1. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для
професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.
СК3. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та
аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.
СК4. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів
організації живого, біологічних явищ і процесів.
СК5. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням
сучасних методів та обладнання.
СК7. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами дослідження
організмів різних рівнів організації
СК35. 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)
Код
Результат навчання
Знати
1.1 Знати сучасні методологічні підходи,
що застосовуються при дослідженні
взаємодії між нервовою, імунною та
ендокринною системами за
фізіологічної норми та патологічних
процесів, із урахуванням вікових
особливостей структури і функції
центральної нервової системи (ЦНС), а
також різних типів регуляції імунної
відповіді
1.2 Знати основні шляхи впливу ЦНС на
на імунну систему: через активацію
гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової
осі, а також симпатичної та
парасимпатичної системи
(адренергічний, допамінергічний та
холінергічний шляхи) із визначенням

Форми та
методи
викладання і
навчання
Лекції,
самостійна
робота

Лекції,
самостійна
робота

Методи
оцінювання
Модульні
контрольні
роботи,
підсумкова
модульна
контрольна
робота, іспит

Модульні
контрольні
роботи,
підсумкова
модульна
контрольна
робота, іспит

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

15

15

4

ролі основних відділів головного
мозку, залучених у
нейроімуноендокринну взаємодію
1.3 Знати механізми впливу імунної
Лекції,
системи на ЦНС за фізіологічної
самостійна
норми та різних патологічних станах й робота
ушкодженнях нейроімуноендокринної
системи, в т.ч. на прикладі стресу та
експериментального алергічного
енцефаломієліту
1.4 Знати особливості
Лекції,
нейроімуноендокринних порушень при самостійна
інфекційно-запальних, травматичних робота
та церебро-васкулярних патологіях, а
також нейродегенеративних
захворюваннях у людей
1.5 Знати нейроімунопатологічні аспекти Лекції,
виникнення та перебігу дитячих
самостійна
церебральних, нейроендокриних,
робота
нейроонкологічних та психічних
захворювань у людей
Вміти
2.1 Вміти
аналізувати
основні Лекції та
методологічні підходи та принципи, лабораторні
що лежать в основі створення різних роботи,
експериментальних моделей ураження самостійна
нервової системи у тварин, в т.ч. робота
нейродегенеративних процесів, та
методів оцінки їх перебігу
2.2 Вміти використовувати методологічні
підходи до відтворення моделі
експериментального алергічного
енцефаліту на мишах різних
генетичних ліній та дослідження
активності лікувально-профілактичних
препаратів

Лекції та
лабораторні
роботи,
самостійна
робота

2.3 Вміти розрізняти механізми та етапи
розвитку експериментального
алергічного енцефаліту та наслідки
його впливу на імунну систему
тварини

Лекції та
лабораторні
роботи,
самостійна
робота

Комунікація
3.1 Представляти результати наукового
пошуку у формі доповідей з
використанням сучасних технологій,

Лабораторні
роботи,
самостійна

Модульні
контрольні
роботи,
підсумкова
модульна
контрольна
робота, іспит
Модульні
контрольні
роботи,
підсумкова
модульна
контрольна
робота, іспит
Модульні
контрольні
роботи,
підсумкова
модульна
контрольна
робота, іспит
Модульні
контрольні
роботи,
оцінювання
лабораторних
робіт, підсумкова
модульна
контрольна робота
Модульні
контрольні
роботи,
оцінювання
лабораторних
робіт, підсумкова
модульна
контрольна робота
Модульні
контрольні
роботи,
оцінювання
лабораторних
робіт, підсумкова
модульна
контрольна робота
Оцінювання
лабораторних
робіт, підсумкова

15

15

15

5

5

5

5

5

вести професійну наукову дискусію

робота

Автономність та відповідальність
4.1 Самостійно вивчати наукову
Самостійна
літературу та публікації у періодичних робота
виданнях з нейроімунології та
застосовувати імунологічні методи у
власних дослідженнях

модульна
контрольна робота
Підсумкова
модульна
контрольна робота

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни
навчання
Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2
Програмні результати навчання (назва)
ПР1. Володіти державною та іноземною мовами на
рівні, достатньому для спілкування з професійних
питань та презентації результатів власних досліджень.
ПР6. Аналізувати біологічні явища та процеси на
молекулярному, клітинному, організменному,
популяційно-видовому та біосферному рівнях з точки
+ +
зору фундаментальних загальнонаукових знань, а
також за використання спеціальних сучасних методів
досліджень.
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.
ПР32. 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.
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із програмними результатами
1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Модульна контрольна робота 1 (дистанційно) – РН 1.1 – 2.3 – 10 балів / 5
балів
2. Модульна контрольна робота 2 (дистанційно) – РН 1.1 – 2.3 – 10 балів / 5
балів
3. Підсумкова модульна контрольна робота – РН 1.1. – 4.1. – 20 балів / 10
балів
4. Лабораторні роботи (2 роботи): РН 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 – 10 балів/5 бали за
кожну.
- 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
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аудиторних занять; оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової
оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту.
Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - тестові.
Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.5.
Максимальна кількість балів, яка може бути отримати здобувачем освіти під час
іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. Здобувач освіти не
допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної
оцінки не допускається.
- умови допуску до підсумкового іспиту:
Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання 2 модульних контрольних
робіт, виконання лабораторних робіт та написання підсумкової модульної
контрольної роботи. Здобувач освіти 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
модульна контрольна робота – по завершенню лекційного курсу, оцінювання
лабораторних робіт здійснюється протягом проведення аудиторного навчання.
7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
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8. Структура навчальної дисципліни.
Тематичний план занять
Кількість годин
ЛабоСамостійна
Лекції
робота
раторні
Розділ 1: Нейроімунологія – самостійна наукова дисципліна. Сучасні уявлення про
механізми взаємодії між нервовою, імунної та ендокринною системами за фізіологічної норми
та патологічних процесів
Тема 1.
Морфофункціональні, гуморальні та
1
клітинні аспекти взаємодії між нервовою та імунною
2
4
50
системами. Гематоенцефалічний бар’єр
Лекція 1. Історія розвитку нейроімунології як
самостійної наукової дисципліни. Відділи головного
мозку, задіяні в нейроімунну взаємодію та особливості
імунної відповіді в мозку. Механізми взаємодії між
2
2
нервовою, ендокринною та імунною системами. Стрес та
порушення нейроімунної регуляції. Селезінка як модель
для вивчення нейроімунноендокринної взаємодії під час
стресу
Самостійна робота. Філогенез та онтогенез нервової та
3
імунної систем. Особливості розвитку імунної відповіді у
10
ЦНС.
Самостійна
робота.
Механізми
нейроімунних
взаємодій при розвитку патологічних процесів у
4
10
центральній
нервовій
системі
на
прикладі
експериментального алергічного енцефаломієліту.
Самостійна робота Клітини головного мозку, які
5
10
задіяні в розвиток імунної відповіді в ЦНС.
Самостійна робота Механізми впливу імунної системи
на нервову. Спільні гуморальні фактори нейроімунної
6
10
системи та їх роль у взаємодії між нервовою та імунною
системами.
Самостійна робота. Роль імунних клітин (Т7
5
лімфоцитів та фагоцитів) в ЦНС.
Самостійна робота. Опосередкований та прямий вплив
8
цитокінів на клітини ЦНС. Нейроендокрина та автономна
5
реакція на стрес
Лабораторна робота 1. Основні експериментальні
тваринні моделі ураження нервової системи у тварин, в
9
2
т.ч. нейродегенеративних процесів, та методів оцінки їх
перебігу.
Лабораторна
робота
2.
Відтворення
моделі
10
2
експериментального алергічного енцефаліту.
№
п/п

Назва теми

Розділ 2: Нейроімунні порушення при захворюваннях центральної нервової системи
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Тема 2. Нейроімуноендокринніпорушення при
інфекційно-запальних, травматичних та цереброваскулярних патологіях. Особливості нейроімунних
взаємодій при нейродегенеративних захворюваннях

2

40

8

12

13

14

15

16

17

18

19
20
21

Лекція 2. Нейроімунноендокринні порушення за
інфекційно-запальних
захворювань
у
центральній
нервовій системі, черепно-мозкової травми, а також
гострої та хронічної недостатності мозкового кровообігу
Нейроімунні порушення при нейродегенеративних та
вікових захворюваннях. Демієлінізаційні патології
Самостійна робота Нейроендокринна регуляція
розвитку імунної відповіді при черепно-мозковій травмі,
гострій та хронічній недостатності мозкового кровообігу.
Самостійна
робота
Імунотерапія
хворих
на
інфекційно-запальні процеси в ЦНС. Використання
імуномодулювальних препаратів та стовбурових клітин у
комплексному лікуванні хворих на інфекційно-запальні
захворювання ЦНС
Тема 3. Нейроімунопатологічні аспекти дитячих
церебральних, нейроендокриних, нейроонкологічних
та психічних захворювань
Лекція 3. Порушення нейроімунної регуляції за
розладів нервової системи у дитячому віці. Дитячий
церебральний параліч. Нейроімунні порушення при
нейроонкологічних, нейроендокринних та психічних
захворюваннях
Самостійна робота Показники імунореактивності
організму при психічних захворюваннях, діагностичне та
прогностичне значення
Самостійна робота Нейроімуноендокринні аспекти
захворювань щитоподібної залози. Гіпо- та гіперфункція
ендокринних залоз та їх роль в патогенезі
нейроендокринних захворювань ЦНС.
Самостійна робота Нейроімунопатологічні механізми
формування ДЦП та роль нейроспецифічих білків у
патогенезі ДЦП.
Модульна контрольна робота 1

2

20

20

2

50

2

20

14

14
1

Модульна контрольна робота 2
ВСЬОГО

1
6

4

140

Загальний обсяг 150 год, в тому числі:
Лекції – 6 год.
Лабораторні заняття – 4 год.
Самостійна робота – 140 год.
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