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1. Мета дисципліни – поглиблення студентами знань з мікроскопічної та субмікроскопічної 

будови імунних органів, регуляції їх функціональної активності, взаємодії паренхиматозниї клітин і 

їх мікрооточення, розуміння результатів лабораторних досліджень, які, разом із знанням з інших 

дисциплін, стануть основою для встановлення діагнозу і розуміння патогенезу різних захворювань. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування базових навчальних дисциплін «Гістології, цитології та 

ембріології», «Медичної біології», «Медичної хімії», «Біоорганічної та біологічної хімії», 

«Анатомії людини».  

2. Вміння самостійно застосовувати знання із дисциплін ««Гістології, цитології та 

ембріології», «Медичної біології», «Медичної хімії», «Біоорганічної та біологічної хімії», 

«Анатомії людини»; працювати з навчальною, науковою та науково-методичною 

літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Гістофізіологія імунної системи» є складовою програми професійної 

підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр медицини» 

професійної кваліфікації «лікар» за освітньою програмою «Медицина». «Гістофізіологія 

імунної системи» є вибірковою дисципліною, що поглиблює знання з особливостей будови 

імунних органів, особливості структури і функції їх клітин в залежності від стадії 

диференціювання та за деяких неопластичних станів, регуляторні взаємодії з клітиннами 

мікрооточення і їх вплив на функціонування тканин. Деякі аспекти функціонування тканин і 

органів на різних етапах онтогенезу, а також впливу різних фізіологічних і патологічних 

факторів на цей процес. Знання і навички, одержані при вивченні дисципліни 

«Гістофізіологія імунної системи» є підгрунтям для розуміння потогенезу захворювань 

кровотворних та імунних органів, підходів у діагностуванні порушень їх функціонування.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

• поглиблення знань з молекулярних і структурних основ функціонування і відновлення 

імунних органів; 

• розширення розуміння основних принципів адаптації і збереження гомеостазу 

організму; 

• формування уявлень про підходи у визначенні функціональної активності імунних 

органів та адаптивних чи деяких патологічних змін; 

• підходи у експериментальному моделюванні змін організму для з’ясування залученості 

імунних органів до патологічного процесу. 

Згідно з вимогами  Стандарту про вищу освіту України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 

(сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 "Охорона здоров'я", спеціальність 222 "Медицина") 

дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей: 

інтегральної: 

- Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та 

інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з 

високим ступенем автономії. 
загальних: 

- ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
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- ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- ЗК4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності; 

- ЗК 7. Здатність працювати в команді; 

- ЗК 09. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

- ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

- ЗК11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

 

спеціальних (фахових, предметних): 

− СК 02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

− СК 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за 

достовірність отриманих наукових результатів.  

− СК 27. Здатність до розуміння закономірностей реалізації спадковості і мінливості на 

молекулярному, клітинному, організмовому і популяційному рівнях. 

− СК 29. Здатність розв'язувати ситуаційні задачі та вирішувати завдання на основі розуміння 

фізіологічних процесів.  

− СК 30. Здатність до розуміння основних симптомів та їх взаємозв'язку з гісто-фізіологічними 

змінами органів і систем органів при розвитку певних патологій. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3 кредитів ЄКТС. 

 
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 Знати    

Семестр 3. Підсумковий контроль «Залік» 

1.1 Гістологічну будову і функції 

імунних органів та зміни в 

залежності від рівня 

функціональної активності. 

Характеристика стовбурових 

клітин. 

 

Лекція, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні роботи; 

оцінювання виконання 

лабораторних робіт, усні доповіді 

студентів на лабораторних 

заняттях 

20 

1.2 Поняття про гемопоетичну 

нішу та взаємодію гемопое-

тичних клітин і клітин 

мікрооточення. Механізми 

підримання недиференційо-

ваного стану стовбурових 

клітин. 

Лекції, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні роботи; 

оцінювання виконання 

лабораторних робіт, усні доповіді 

студентів на лабораторних 

заняттях 

10 

1.3 Цитоморфологічні та 

гістологічні критерії за деяких 

фізіологічних та патологічних 

змін гемопоетичної і імунної 

системи, клінічні прояви 

Лекції, 

лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні роботи; 

оцінювання виконання 

лабораторних робіт, усні доповіді 

студентів на лабораторних 

заняттях 

20 

2 Вміти    

2.1. Аналізувати функціональний 

стан імунних органів за 

Лекція, 

лаборатор

Модульні контрольні роботи; 

оцінювання виконання 

10 
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результатами гістологічної і  

цитологічної структури їх 

тканин.  

на робота, 

самостійна 

робота 

лабораторних робіт, усні 

доповіді студентів на 

лабораторних заняттях 

2.2. Застосовувати знання  

лабораторних показників з 

діагностичною метою 

Лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Модульні контрольні роботи; 

оцінювання виконання 

лабораторних робіт, усні 

доповіді студентів на 

лабораторних заняттях 

20 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами 

та цільовою аудиторією, 

ведення професійної наукової 

дискусії 

Лаборатор

на робота, 

самостійна 

робота 

Оцінювання виконання 

лабораторних робіт, усні 

доповіді студентів на 

лабораторних заняттях 

10 

4.  Автономність та 

відповідальність 

   

4.1 Орієнтуватися в принципових 

питаннях гістофізіології 

імунної системи; проводити 

підбір та аналіз сучасної 

літератури за даним медичним 

напрямком 

Лаборатор

ні роботи, 

самостійна 

робота 

Оцінювання виконання 

лабораторних робіт, усні 

доповіді студентів на 

лабораторних заняттях. 

10 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни з програмними результатами навчання 

Семестр 3. 

 

Результати навчання дисципліни (код) 
 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

4
.1

 

ПРН 02. Розуміння та знання фундаментальних і клінічних 

біомедичних наук, на рівні достатньому для вирішення 

професійних задач у сфері охорони здоров’я. 
+ +  +    

ПРН 05. Збирати скарги, анамнез життя та захворювання, 

оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан 

органів та систем організму, на підставі результатів лабораторних 

та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо 

діагнозу (за списком 4), враховуючи вік пацієнта. 

  +  +   

ПРН 07. Призначати та аналізувати додаткові (обов'язкові та за 

вибором) методи обстеження (лабораторні, функціональні та/або 

інструментальні) (за списком 4), пацієнтів із захворюваннями 

органів і систем організму для проведення диференційної 

діагностики захворювань (за списком 2) 

  + + +   

ПРН 11. Визначати підхід, план та тактику ведення фізіологічної 

вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами.  

  +     

ПРН 12. Проводити оцінку загального стану новонародженої 

дитини шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм.  

  +     

ПРН 13. Проводити оцінку та моніторинг розвитку дитини, 

надавати рекомендації з вигодовування та особливостей 

харчування залежно від віку, організовувати проведення 

профілактичних щеплень за календарем. 

  +     

ПРН 19. Планувати та втілювати систему протиепідемічних та 

профілактичних заходів, щодо виникнення та розповсюдження 

захворювань серед населення. 
  +     

ПРН 27. Вільно спілкуватися державною та англійською мовою, як 

усно так і письмово для обговорення професійної діяльності, 

досліджень та проектів. 
  +   +  

ПРН 28. Приймати ефективні рішення з проблем охорони здоров'я, 

оцінювати потрібні ресурси, враховувати соціальні, економічні та 

етичні наслідки.  
      + 

ПРН 29. Планувати, організовувати та проводити заходи зі 

специфічної профілактики інфекційних захворювань, в тому числі 

згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, як 

  +     
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обов'язкових так і рекомендованих. Управляти залишками вакцин, 

організовувати додаткові вакцинальні кампанії, у т.ч. заходи з 

імунопрофілактики. 

ПРН 30. Застосовувати сучасні методи цитологічного та 

гістологічного аналізу для визначення фізіологічного статусу 

клітини та/або тканини в нормі та при патології, на різних етапах 

онто- та гістогенезу, при зміні параметрів локального оточення. 

   +    

ПРН 31. Застосовувати сучасні методи клінічного аналізу для 

визначення фізіологічного статусу клітини та/або тканини в нормі 

та при патології.  
    +   

ПРН 32. Формувати систему аналізу та інтерпретувати нові 

результати, спираючись на поглиблені знання етіології та 

патогенезу певного патологічного стану 
   +    
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7. Схема формування оцінки. Семестр 3. Залік. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1.1. Модульна контрольна робота 1  (max/min) – РН 1.1-2.2  

– 25 балів/12,5 балів 

1.2. Модульна контрольна робота 2  – РН 1.1-2.2  

– 25 балів/12,5  балів 

1.3. Оцінювання виконання лабораторних робіт, усні доповіді студентів на лабораторних 

заняттях  (max/min) – РН 1.1-4.1. 

– 50 балів /25 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Позитивну оцінку за залік («зараховано») здобувач освіти отримує лише за умови 

відпрацювання всіх лабораторних робіт, написання всіх модульних робіт. 

Обов’язковим для позитивного підсумкового балу (60 балів і вище та "зараховано") є 

завершення всіх лабораторних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи проводяться на аудиторних заняттях по завершенні відповідних 

тематичних лекцій і лабораторних занять. 

Оцінювання усних відповідей проводиться упродовж семестру під час лабораторних занять з 

обов’язковим інформуванням студента про бали, набрані під час такого опитування.  

У випадку виникнення додаткових питань та складних ситуацій під час навчального процесу, 

їх вирішення здійснюється з посиланням на засади Положення про організацію освітнього процесу у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-74 

Не зараховано/ Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план * 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3 кредитів ЄКТС. 

 

№ 

з/п 
Назва тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

р
о
б
о
т
и

 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
ії

  

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
*
 

 Семестр 3. Залік.     

1.  Лекція 1. Введення в курс гістофізіологія імунної системи. 

Гістофізіологія червоного кісткового мозку. Характеристика 

гемопоетичних стовбурових клітин 

2    

2.  Лабораторна робота 1. Оцінка функціональної активності 

гемопоетичних стовбурових клітин за здатністю утворювати 

різні типи колоній 

 2   

3.  Лекція 2. Поняття про гемопоетичну нішу. Мезенхімальні 

стовбурові клітини. Взаємозв’язок гемопоетичних клітин і клітин 

мікрооточення кісткового мозку.  

2    

1.  Лабораторна робота 2. Морфофункціональна характеристика 

клітини мікрооточення в цитологічних (мазках) і гістологічних 

препаратах червоного кісткового мозку. 

 2   

2.  Самостійна робота. Гістогенез червоного кісткового мозку. Роль 

гемопоетичної тканини в розвитку артритів. Регулюючий вплив 

імунних клітин на гемопоез. Регуляторні цитокіни. Вікові зміни в 

гемопоетичній тканині. Зміни гемопоетичної системи за різних 

фізіологічних станів (вагітності, післяпологовий період, активних 

фізичних навантажень). Клітинний склад крові у різних вікових 

групах.  

   6 

3.  Лекція 3. Лейкемічні гемопоетичні клітини і мікрооточення. 2    

4.  Лабораторна робота 3,4,5. Морфологічна, цитохімічна і 

імунофенотипова характеристика бластних клітин за гострої 

мієлоїдної лейкемії (М0-М7 лейкемії). 

 6   

5.  Самостійна робота. Клініко-діагностичні критерії патологічних 

змін гемопоетичної системи. Іонізуюче опромінення і червоний 

кістковий мозок. Гостра променева хвороба. Ідіопатичний 

мієлофіброз. Еритромієлоз. 

   6 

6.  Лекція 4. Взаємодія клітин за імунної відповіді. Вроджений та 

набутий імунітет. 
2 

   

7.  Лабораторна робота 6,7. Морфологічна, цитохімічна і 

імунофенотипова характеристика бластних клітин за гострої 

лімфобластної лейкемії (L1-L3 лейкемії). Хронічна лімфоцитарна 

лейкемія. 

 

4   

8.  Самостійна робота. Вроджений і набутий імунітет. Будова 

антитіл. Імунограма. Аутоімунні захворювання. Моно і 

поліклональні антитіла. Мієлома. Вікові зміни імунної системи. 

Протиепідемічні та профілактичні заходи. Імунізація населення. 

Графік проведення профілактичних щеплень. Особливості 

функціонування імунної системи за різних фізіологічних станів 

(вагітності, післяпологовий період, активних фізичних 

навантажень). 

   8 

9.    Лекція 5.         Гістофізіологія селезінки. 2    

10.  Лабораторна робота 8,9,10. Гістологічна будова і функції 

селезінки. Відбитки селезінки. Морфофункціональний стан за 
 

6   
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імунної відповіді. Вплив іонізуючого опромінення на 

морфофункціональний стан селезінки. 

11.  Самостійна робота. Селезінка і імунна відповідь. Роль селезінки 

в розвитку гемолітичної анемія і анемії запальних процесів. 

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура. Вікові зміни селезінки. 

Гіперспленізм. Іонізуюче опромінення і селезінка.  

   8 

12.    Лекція 6.         Гістофізіологія тимусу. 2    

13.  Лабораторна робота 11,12,13. Гістологічна будова тимусу в 

різних вікових групах. Тимоліпома. Акцидентальна інволюція. 

Справжня гіперплазія тимусу. Міастенія гравіс. 

 

6   

14.  Самостійна робота. Гістогенез тимусу. Механізми 

диференціювання Т-лімфоцитів. Позитивна і негативна селекція. 

Типи Т-лімфоцитів. Поверхневі антигенти. Головний комплекс 

гістосумісності. Характеристика HLA антигенів.  

 

  8 

15.  Лабораторна робота 14,15. Тимоми.  4   

16.  Самостійна робота. Патологічні зміни тимусу. Т-

лейкемії/лімфоми. Тимоми. 
 

  10 

17.  Лабораторна робота 16. Заключне заняття  2   

 Разом 12 32  46 

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 12 год. 

Лабораторні заняття – 32 год. 

Самостійна робота – 46 год. 
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