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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про 

гіперімунну реактивність, в тому числі про розвиток такої імунопатології, як 

алергії, аутоімунні реакції та хронічні запальні захворювання, методи їх 

діагностики.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Імунна система та алергічні 

реакції: від норми до патології» є закладення теоретичних основ про наслідки 

дії імунотоксичних факторів, що призводять до відхилення від нормального 

функціонування імунної системи та спричиняють розвиток алергічних та 

аутоімунних реакцій, які супроводжуються хронічним запальним станом, а 

також відпрацювання навичок виявлення таких видів порушень в роботі 

імунної системи з використанням сучасних методів імунології.      

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін: «Медична біологія», 

«Біологічна та біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, 

цитологія та ембріологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання  з природничо-наукових 

дисциплін, працювати з науковою та науково-методичною літературою для 

рішення конкретних науково-практичних задач. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

4. Знання базових принципів основних біологічних методів. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Імунна система та алергічні реакції: від норми 

до патології» є складовою програми професійної підготовки фахівців 

освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Імунна 

система та алергічні реакції: від норми до патології» є вибірковою 

дисципліною, що висвітлює біологічні основи імунопатології, яка 

супроводжується запальними реакціями, в тому числі алергій, аутоімунних 

хвороб та хронічних запальних хвороб. Розглядаються основні сучасні 

методи імунологічної діагностики алергійних та аутоімунних реакцій. Дана 

дисципліна дозволяє узагальнити уявлення про основні механізми 

виникнення гіперімунної патології в організмі людини як наслідок 

імунотоксичних впливів.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

  

1. сформувати сучасні уявлення про порушення роботи імунної 

системи при впливі імунотоксичних факторів. 

2. сформувати поглиблене розуміння основних механізмів розвитку 

алергійних, аутоімунних реакції та хронічних запальних хвороб; 

3. створити систему знань щодо принципів діагностики імунопатології, 
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що асоційована з гіперреакціями імунної системи.  

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий  

(магістерський) рівень вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь 

знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») дисципліна 

забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей:  

інтегральної:   

- здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони 

здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов та вимог; 

загальних: 

ЗК1. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

ЗК2. здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК3.здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК4. знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної 

діяльності; 

ЗК6.здатність приймати обґрунтовані рішення; 

спеціальних (фахових, предметних): 

ФК2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.  

ФК3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання.  

ФК6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування 

захворювань.  

ФК7. Здатність до діагностування невідкладних станів.  

ФК18.Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, 

соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяції; 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

 

Результат навчання 
(1- знати; 2- вміти; 3- комунікація;  

4- автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток 

у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплі

ни 

Код Результат навчання 

1 Знати 

1.1. Основні фактори з 

імунотоксичними ефектами, 

імунопатологічні реакції  

гіперімунного типу, механізми їх 

розвитку     

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2,3, 

оцінювання усних 

відповідей; 

реферативні роботи з 

питань, що розглядаються 

в рамках курсу; 

оформлення результатів 

практичних занять у 

вигляді протоколу.  

15 

1.2. Основні види алергічних реакцій, 

механізми їх розвитку та методи 

діагностики  

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2,3,; 

оцінювання усних 

відповідей; 

реферативні роботи з 

питань, що розглядаються 

в рамках курсу; 

оформлення результатів 

практичних занять у 

вигляді протоколу. 

15 

1.3 Особливості розвитку 

аутоімунної патології та 

хронічних запальних хвороб, як 

наслідок імунотоксичного 

впливу, методи їх діагностики 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1,2,3,; 

оцінювання усних 

відповідей; 

реферативні роботи з 

питань, що розглядаються 

в рамках курсу; 

оформлення результатів 

практичних занять у 

вигляді протоколу.  

15 

2 Вміти 

2.1. володіти принципами сучасних 

методів імунологічних 

досліджень  

імунопатології, оцінювати 

результати лабораторних 

досліджень впливу 

імунотоксинів, вміти їх 

розрізняти та передбачати 

наслідки впливу.  

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1, 

оцінювання усних 

відповідей; 

реферативні роботи з 

питань, що розглядаються 

в рамках курсу; 

оформлення результатів 

практичних занять у 

вигляді протоколу. 

10 
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2.2. володіти принципами 

діагностики алергійних реакцій 

та хронічних запальних хвороб 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 2; 

оцінювання усних 

відповідей; 

реферативні роботи з 

питань, що розглядаються 

в рамках курсу; 

оформлення результатів 

практичних занять у 

вигляді протоколу. 

10 

2.3 володіти принципами сучасних 

методів лабораторних  

досліджень та діагностики 

аутоімунних хвороб  

 
Модульна контрольна 

робота 3; 

оцінювання усних 

відповідей; 

реферативні роботи з 

питань, що розглядаються 

в рамках курсу; 

оформлення результатів 

практичних занять у 

вигляді протоколу. 

10 

3 Комунікація 

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами 

та цільовою аудиторією, 

ведення професійної наукової 

дискусії 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Реферативні роботи з 

питань, що розглядаються 

в рамках курсу. 

15 

4 Автономність   та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в питаннях 

імунотоксикології та 

імунопатології з алергічною, 

аутоімунною та запальною 

компонентою; проводити під- 

бір та аналіз сучасної літера- 

тури за даним медичним нап- 

рямком, використовувати її для 

планування, отримання й 

аналізу результатів власної 

науково-дослідної роботи. 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Реферативні роботи з 

питань, що розглядаються 

в рамках курсу. 

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

 

2
.3

 

3
.1

 

4
.1

 

ПРН1. Виділяти та ідентифікувати провідні 

клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); 

за стандартними методиками, використовуючи 

попередні дані анамнезу хворого, дані огляду 

+ + + + + + + + 
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хворого, знання про людину, її органи та 

системи, встановлювати найбільш вірогідний 

нозологічний або синдромний попередній 

клінічний діагноз захворювання (за списком 2). 

ПРН2. Збирати інформацію про загальний стан 

пацієнта, 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). 

+ + + + + + + + 

ПРН3. Призначати та аналізувати додаткові 

(обов’язкові та за вибором) методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, функціональні 

та/або інструментальні ) за списком 4, пацієнтів 

із захворюваннями органів і систем організму 

для проведення диференційної діагностики 

захворювань (за списком 2). 

+ + + + + + + + 

ПРН16.  Планувати та втілювати систему 

санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів 

виникнення та розповсюдження захворювань 

серед населення. 

+ + + + + + + + 

ПРН19. Оцінювати вплив навколишнього 

середовища на стан здоров`я населення в умовах 

медичного закладу за стандартними методиками. 

+ + + + + + + + 
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Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1-1.3, 2.1 – 15 балів / 7,5 

бали; 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1-1.3, 2.2 – 15 балів / 7,5 

бали; 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.1- 1.3, 2.3 – 15 балів / 7,5 

бали; 

4. Реферативні роботи з питань, що розглядаються в рамках курсу 

– РН 1.1. - 4.1 – 20 балів / 10 балів; 

5. Оформлення результатів практичних занять у вигляді протоколу 

- РН 1.1 – 2.3 - 25 балів / 12,5 балів;  

6. Усні відповіді - РН 1.1. – 2.3. – 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. Оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються.  

Позитивну оцінку за залік (60 балів та вище, «зараховано») студент 

отримує лише за умови написання всіх контрольних робіт, виконання 

практичних завдань та реферату. Перескладання семестрового контролю з 

метою покращення позитивної оцінки не допускається. 
 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1, 2, 3 проводяться по завершенню лекцій 

розділів 1, 2, 3 відповідно. Оцінювання реферату проводиться протягом 

семестру на практичних роботах, оцінювання усних відповідей та результатів 

практичних занять у вигляді протоколу проводиться протягом семестру на 

практичних роботах.   

  

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план * 

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

р
о
б
о
т
и

  

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

Розділ 1. «Імунна недостатність як наслідок імунотоксичних ефектів»  

1  

Тема 1. Імунопатологія: вивчення наслідків 

імунотоксичних ефектів. Генетичні та епігенетичні 

аспекти імунопатології.  

6  10 15 

Лекція 1. Вступ до імунопатології. Класифікація 

імунотоксинів. 
2    

Лекція 2. Епігенетичні та генетичні основи 

алергійних захворювань та іншої імунопатології. 

2  
  

Лекція 3.  Імунопатогенез алергійних захворювань. 

Роль пошкодження бар’єрних функцій при алергічних 

захворюваннях. 

2  

  

Практична робота 1. Принципи роботи проточного 

цитофлюориметра. Частина 1: Щоденний запуск та 

обслуговування проточного цитометра  

  

2  

Практична робота 2. Принципи роботи проточного 

цитофлюориметра. Частина 2: Стратегії гейтування та 

аналіз даних. 

  

2  

Практична робота 3. Алгоритм оцінки імунних 

реактивності пацієнта: проточна цитофлюориметрія в 

структурі діагностики захворювань 

  

2  

Практична робота 4. Дослідження клітинного циклу 

за допомогою проточної цитофлюориметрії. Оцінка 

пошкоджень та загибелі клітин. 

  

2  

Практична робота 5. Вимірювання реактивного 

резерву фагоцитарної функції фагоцитів периферійної 

крові 

  1  

Самостійна робота:     

Біомаркери імунотоксичності. Механізми 

імунотоксичних ефектів. Наслідки для організму 

імунотоксичних впливів: імуносупресія, 

імуностимуляція, гіперчутливість, аутоімунні реакції  

   4 

Клінічна імунотоксикологія. Клінічні методи оцінки 

імунотоксичності. Екоімунотоксикологія. Визначення 

впливу імунотоксичності, спричиненої хімічними 

речовинами, на здоров’я людини. 

   4 

Епідеміологічні дослідження в імунотоксикології. 

Кластери хвороб та «дозорні» хвороби. Неклінічні 

методи оцінки небажаної імуностимуляції, 

  

 

3 
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гіперчутливості та аутоімунних реакцій. Неклінічні 

методи оцінки імуносупресії як наслідку 

імнотоксичних ефектів. Неклінічні стратегії оцінки 

імунотоксичності та оцінки ризиків. Належна клінічна 

практика в імунотоксикології. 

Імунотоксичність та дика природа. Імунотоксичність 

у риб, птахів, морських ссавців. Пестициди та їх 

імунотоксичність. 

  

 

2 

Тваринні, in silico та іn vitro моделі вивчення 

імунотоксичності.  
  

 
2 

2  Модульна  контрольна  робота 1   1  

Розділ 2 «Імунотоксикологія розвитку. Алергії на хімічні речовини» 

3  

Тема 2. Імунотоксикологія розвитку. Імунопатогенез 

алергій та аутоімунних реакцій. Алергії на хімічні 

речовини, професійні алергійні захворювання.  

4  10 15 

Лекція 4. Хімічні тератогени та імунна система. 

Імунотоксикологія розвитку.  
2    

Лекція 5. Імунопатогенез аутоімунних захворювань 2    

Практична робота 6. Вимірювання реактивного 

резерву оксидативного метаболізму фагоцитів 

периферійної крові. 

  2  

Практична робота 7. Фенотипування лімфоцитів за 

допомогою проточного цитофлюориметра 
  2  

Практична робота 8. Дослідження активованих Т-

лімфоцитів за допомогою проточної цитометрії, 

підрахунок регуляторного індексу  

  2  

Практична робота 9. Оцінка активності тканинних 

макрофагів за допомогою проточної цитомерії 
  

2 
 

Практична робота 10. Метод оцінки утворення 

позаклітинних пасток нейтрофілами за допомогою 

проточної цитометрії  

  

1 

 

Самостійна робота:      

Імунотерапія отруєнь. Експериментальні дослідження, 

клінічні випробування. Специфічні антитіла. 

Експериментальні моделі аутоімунних хвороб.    

   3 

Імунна токсичність та алергійні реакції на 

наноматеріали. Алергії до лікарських речовин. 

Аутоімунні хвороби індуковані лікарськими 

речовинами. 

   3 

Професійні респіраторні та шкірні алергійні хвороби. 

Респіраторні алергії та професійна астма.   
   3 

Хімічні алергії: ідентифікація небезпек, їх 

характеристика, оцінка ризиків. Алергійний 

контактний дерматит: імунологічні та клінічні 

аспекти. Алергії на хімічні речовини.   

   3 

Алергії з перспективи протеоміки. Вплив оточення 

раннього розвитку на функції імунної системи 

протягом всього життя. 

   3 

4  Модульна  контрольна  робота 2   1  
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Розділ  3 «Хронічні запальні захворювання, персоналізована медицина в алергійній 

патології»  

5  Тема 3. Хронічні запальні захворювання. Терапія 

запальних захворювань, роль віку, статі та стилю 

життя в імунопатології.  

4  10 15 

Лекція 6. Запалення як основа імунопатології при 

гострих та хронічних захворюваннях протягом життя 

2  
  

Лекція 7. Предиктивна та профілактична медицина: 

досягнення в лікуванні алергійних та запальних 

захворювань 

2  

  

Практична робота 11. Хронічні запальні процеси в 

патології  нейродегенеративних захворювань.   

  
2  

Практична робота 12. Запальні захворювання 

кишечника, метаболічні дисфункції пов’язані із 

запальними процесами.     

  2  

Практична робота 13. Запальні хвороби суглобів 
  2  

Практична робота 14. Терапія запальних 

захворювань.  
  

2 
 

Практична робота 15. Вік, стать та стиль життя в 

імунопатології. 
  

1 
 

Самостійна робота: 
  

 
 

Еозинофільні порушення: еозинофільні захворювання 

кишечника 
   3 

Гігієнічна гіпотеза. Стрес та імунна система. Фізичні 

вправи та їх вплив імунну систему і ризик розвитку 

імунопатології. 

   3 

Імуносупресорні механізми ультрафіолетового 

випромінювання, убіквітарного токсину зовнішнього 

середовища 

   3 

Міжстатеві відмінності імунної системи та їх вплив 

на розвиток запальних хвороб 
   3 

Таргетні терапевтичні модулятори імунної відповіді    3 

6  Модульна  контрольна  робота 3   1  

7  Консультації  1   

8  ВСЬОГО: 14 1 30 45 

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

 

Загальний обсяг- 90 год., в тому числі: 

Лекції – 14 год. 

Практичні заняття-  30 год. 

Самостійна робота – 45 год. 

Консультації – 1 год.  
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