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ВСТУП 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Біологія клітини з основами 

імунології»  складена відповідно до нормативної частини освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра за спеціальністю 162 «Біотехнології та 

біоінженерія». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Біологія клітини з 
основами імунології» є основні принципи та закономірності функціонування 

клітини як цілісної системи, імунологічного захисту організмів на усіх рівнях 

організації живої матерії.  

 
Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях біології, хімії, фізики та 

забезпечує вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та 

практичної підготовки фахівця. Забезпечує вивчення дисциплін «Генетика», 

«Загальна мікробіологія і вірусологія», «Біоінженерія мікроорганізмів», 

«Біоінженерія рослин і тварин». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 
1. Біологія клітини 

2. Імунологічні основи 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Біологія клітини з 

основами імунології» є пізнання теоретичних основ будови, особливостей 

розвитку, еволюції, біофізичних, біохімічних, молекулярних механізмів процесів 

життєдіяльності та функцій клітин; формування у студентів біологічного 

світогляду в області цитології одноклітинних і багатоклітинних організмів на 

основі вивчення морфо-фізіологічних особливостей клітинних структур, що 

лежать в основі будови й індивідуального розвитку живих істот; оволодіння 

теоретичними засадами біології клітини, які дозволять у подальшому фахівцю 

розуміти основні біотехнологічні напрямки використання еукаріотичних та 

прокаріотичних клітин у сучасних біологічних технологіях. Особлива увага 

приділяється молекулярним основам та механізмам імунного відгуку, клітинно-

молекулярним механізмам виникнення підвищеної чутливості організму, 

розвитку алергічних реакцій, аутоімунних та імунодефіцитних хвороб. 
 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Біологія клітини з 
основами імунології» є:  

‒ оволодіння знаннями про будову еукаріотичної та прокаріотичної клітин, 

їх властивості та відмінності; 

‒ вивчення основ клітинної теорії, еволюції клітин; 

‒ оволодіння методологією цитологічних досліджень клітин різних типів 

організації, засвоєння основних методів молекулярної біології; 

‒ з’ясування структурної організації, функцій клітини та її компонентів; 



‒ вивчення процесів руху клітини, її захисних реакцій, живлення, секреції, 

виділення, накопичення різних речовин, проникності, збудження клітини, її 

репродукції, реакції на дію зовні; 

‒ з’ясування механізмів регуляції функцій внутріклітинних структур; 

‒ ознайомлення з основними закономірностями впливу біотичних та 

абіотичних факторів навколишнього середовища на функціонування, процеси 

метаболізму і реалізацію генетичної інформації клітини; 

‒ вивчення анатомо-морфологічних властивостей імунної системи,  

основних механізмів імунного відгуку; 

‒ з’ясування механізмів порушень роботи імунної системи. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

 

знати: 
‒ історію розвитку цитології, принципи й методи дослідження клітин 

мікроорганізмів, рослинних і тваринних організмів, застосування методів 

мікроскопіювання; 

‒ основні положення клітинної теорії; 

‒ будову клітин різних типів організації, їх властивості, спільні риси й 

відмінності; 

‒ особливості розвитку, розмноження, життєдіяльності та функціонування 

клітин; 

‒ фізико-хімічні властивості, структуру й функції основних компонентів 

клітини; 

‒ біоенергетичні та метаболічні процеси клітини, акумулювання енергії;  

‒ принципи локалізації речовин у клітині, транспортування речовин; 

‒ клітинні цикли та їх регуляцію; 

‒ вплив зовнішніх і внутрішніх чинників ризику на життєдіяльність 

клітини; 

‒ основи клітинного та гуморального імунітету (походження і 

функціонування Т-, В-лімфоцитів, антигенпрезентувальних клітин, гуморальних 

факторів природної та набутої резистентності); 

‒ особливості взаємодії імунокомпетентних клітин за нормального 

функціонування імунної системи організму та при патології; 

‒ основні групи захворювань імунної системи, а саме імунодефіцити, 

‒ алергічні та аутоімунні процеси, їх етіологію, діагностику та підходи до 

лікування; 

 
уміти: 

‒  досліджувати цитологічні мікропрепарати із застосуванням методів 

мікроскопії;  

‒  володіти методологією дослідження клітини й її компонентів, їх 

екстракції, забарвлення; 

‒  визначати будову рослинної та тваринної клітини, особливості структури 

прокаріотичних клітин; 



‒ визначати тип структурної організації спадкового апарату (організму, 

типу клітин, ділянки хромосоми, гена) про- та еукаріотичних організмів; 

‒ визначати тип розмноження клітин; 

‒ проводити аналіз процесів розвитку та диференціювання клітин; 

‒ надавати фізіологічну оцінку стану клітин; 

‒ аналізувати процеси загибелі клітин, передбачати вплив факторів 

навколишнього середовища; 

‒ застосовувати знання основних положень клітинної теорії при розробці та 

удосконаленні біотехнологічних виробництв; 

‒ узагальнювати та аналізувати сучасні вітчизняні та закордонні 

досягнення в області клітинної теорії та біоінженерії; 

‒ застосовувати отримані навички й знання з біології клітини при 

вирішенні професійних практичних завдань на біотехнологічних виробництвах; 

‒ проводити наукові дослідження з біотехнології на рівні цитології, 

фізіології про- й еукаріотичних клітин; 

‒ використовуючи методи аналізу результатів імунодіагностики, визначати 

стан різних ланок імунітету за даними, наведеними в імунограмі конкретного 

організму; 

‒ за значеннями факторів природної резистентності, визначати стан 

природного імунітету конкретного організму, використовуючи Зведені норми 

Всесвітньої організації охорони здоров'я; 

‒ визначати рівень природної резистентності організму за значеннями 

показників гуморальних факторів природної резистентності; 

‒  визначати рівень природної резистентності організму за значеннями 

показників клітинних факторів природної резистентності; 

‒ використовуючи критерії оцінки специфічного імунітету, у імунізованого 

організму визначати рівень специфічного імунітету; 

‒ визначати тип органу імунної системи організму, керуючись інформацією 

щодо клітинного складу даного органу та імунною функціональною активністю 

його клітин; 

‒  визначати ступінь імуногенності біологічних сполук з різними 

антигенними властивостями методом реакції імунопреципітації; 

‒ встановлювати специфічність антисироваток по відношенню до певних 

антигенів методами серологічного та імунохімічного аналізів; 

‒  у множині факторів імунної системи виявляти ті, що регулюють імунну 

відповідь, використовуючи теоретичні положення щодо регуляторних механізмів 

імунітету; 

‒ за симптоматичною картиною та спектром активності імунокомпетентних 

клітин, використовуючи системи характерних ознак, встановлювати тип прояву 

імунітету. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 225 годин / 7,55 

кредитів ECTS. 

 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Біологія клітини 

 

Тема 1.1 Біологія клітини як наука. 

Загальні поняття дисципліни. Предмет, завдання, історія розвитку. Мета 

викладання дисципліни. Модельні об’єкти цитології в біотехнологічних 

дослідженнях (Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, Drosophila melanogaster, 

Arabidopsis thaliana та ін.). Методологія біології клітини. 

 

Тема 1.2 Методи дослідження клітин. 

Мікроскопія. Методи фіксування та забарвлення препаратів. Обробка 

дослідного матеріалу. Методи електронної мікроскопії. Методи цито-, гістохімії. 

Методи виділення та фракціонування клітин. Принципи використання ферментів 

у розділенні клітин. Методи центрифугування, рентгеноструктурного аналізу. 

Методики ядерного магнітного резонансу (ЯМР). Вивчення клітинних 

макромолекул за допомогою антитіл і радіоактивних ізотопів (авторадіографія). 

Метод клітинних культур. Мікрохірургія. Основи проведення мікроінєкції. 

 

Тема 1.3 Клітинна теорія. 
Клітинна теорія. Історія становлення. Основні положення сучасної 

клітинної теорії. Клітинна організація. Характеристика клітин. Функціонування 

клітин. Типи організації клітин. Визначення типів клітин, їх компонентів. 

 

Тема 1.4 Особливості структури про- і еукаріотичної клітин 

Порівняльна характеристика прокаріотичних та еукаріотичних клітин, 

визначення їх властивостей, відмінностей. Особливості будови прокаріотів. 

Будова бактеріальної клітини, її нуклеоїду. Особливості будови еукаріотів. 

Генетичний матеріал еукаріотичних клітин. Основи багатоклітинної організації 

організмів. Будова рослинних і тваринних клітин. Гаплоїдні, диплоїдні клітини. 

Особливості розмноження вірусів як облігатних паразитів про- та еукаріотичних 

організмів, їх будова, походження, хімічний склад. 

 

Тема 1.5 Будова, хімічний склад клітини та закономірності її 

функціонування. 

Молекули клітин. Живлення клітин, впорядкованість біологічних систем і 

енергія. Функції цукрів, жирних кислот у живленні клітин. Амінокислоти як 

субодиниці білків. Нуклеотиди  як будівіельні блоки нуклеінових кислот – носіїв 

генетичної інформації про клітину. Компоненти клітин, їх функції. Клітинна 

стінка, будова, хімічний склад, функції. Сучасні уявлення про будову 

плазматичної мембрани, її хімічний склад. Мембранні ліпіди. Ліпідний бішар, 

його асиметричність. Гліколіпіди, їх функція. Білковий склад мембран та їх 

функції. Транспортування речовин через мембрани. Йонні канали. Перенесення 

малих молекул крізь мембрану. Активний транспорт, (Na
+
-К

+
) – насос 

плазматичної мембрани, (Na
+
-K

+
) – АТФ-аза, Са

2+
– насоси. Мембранний 



потенціал. Цитозоль. Хімічний склад і процеси, що функціонують. Цитоскелет, 

його структура. Будова цитоскелету та функції мембран. Функції та хімічний 

склад мікротрубочок і мікрофіламентів. Склад вакуолярної системи, її функції та 

можливості. Синтез, перебудова та експорт біополімерів, синтез мембран. Схема 

функціонування. Функції основних органел клітин. Ендоплазматичний 

ретикулум. Види, будова та функції. Котрансляційний транспорт розчинних 

білків. Рибосоми. Синтез нерозчинних білків. Метаболізм ліпідів в гладкому 

ендоплазматичному ретикулумі. Апарат Гольджі. Будова та функції. Секреторна 

діяльність. Екзоцитоз. Модифікація білків в апараті Гольджі. Види ендоцитозу: 

піноцитоз і фагоцитоз. Трансцитоз. Лізосоми. Окиснювальний метаболізм у 

мітохондріях. Теоретичні основи окиснення біомолекул. Ферменти як 

біокаталізатори реакцій енергетичного й конструктивного метаболізму. 

Фотосинтез. Пластиди. Способи акумулювання енергії клітиною. Клітинна 

регуляція. Будова та функції ядра. Ядерце і його функції. Ядерцеві організатори. 

Функції ядерної оболонки та хроматину. Хромосоми і хроматин. 

Субмікроскопічна і молекулярна організація хромосом. Хімія хроматину. Будова 

ДНК і генів. Генетичний код. 

 

Тема 1.6 Клітинний цикл, розмноження клітин. 

Клітинний цикл. Розмноження клітин. Інтерфазний період циклу. 

Мітотичний індекс. Тривалість клітинного циклу. Регуляція клітинного циклу. 

Поняття мітозу і характеристика його етапів. Амітоз. Мейоз. Біологічне значення, 

етапи. Значення кросинговеру. 

 

Тема 1.7 Процеси взаємодії клітин 
Загальна структурно-функціональна характеристика позаклітинного 

матриксу. Упізнання та адгезія клітин. Міжклітинні контакти. Інформаційні 

міжклітинні взаємодії. Типи надходження сигнальних молекул до клітин.  

Клітинні рецептори та їхня участь у процесах міжклітинної сигналізації 

 

Змістовий модуль 2. Імунологічні основи 

 

Тема 2.1 Системний та органний рівень 

Вступ та коротка історія. Функції імунної системи. Первинні органи імунної 

системи (тимус, червоний кістковий мозок). Вторинні органи імунної системи. 

Лімфовузли. Селезінка. Лімфоїдна тканина, асоційована зі слизовими 

оболонками. Шкіра і епітеліальні тканини. 

 

Тема 2.2 Клітинний та молекулярний рівень організації імунної 

системи 

Характеристика клітин імунної системи. Лімфоцити. Нормальні (природні) 

кілери. Гранулоцити. Речовини із захисними комплектами (імуноглобуліни), їх 

хімічна будова, функції. Імуноглобуліни класу G (IgG)., класу A (IgA), класу M 



(IgM), класу E (IgE),  класу D (IgD). Хімічна будова, функції та класифікація 

антитіл. Поняття терміна антиген, його загальна будова. Імуногенність ліпідів, 

вуглеводів, нуклеїнових кислот і білків. Класифікація антигенів 

 

Тема 2.3 Робота імунної системи 

Неспецифічний (вроджений) імунітет, його компоненти та їх функції.  

Поняття про специфічний (гуморальний, лімфоїдний) імунітет. Механізми 

неспецифічного (вродженого) імунітету. Фагоцитоз та його фази. Позаклітинне 

знищення (цитотоксичність) – макрофаги і нормальні кілери (НК). Система 

комплементу і її активація. Альтернативний шлях активації комплементу. 

Класичний шлях активації комплементу. Білки гострої фази. Інтерферони. 

Лізоцим. Фібронектин. Катіонні білки. Шляхи зміцнення імунітету. 

Профілактична імунізація (вакцинація і ревакцинація).Принципи постановки 

імунологічних реакцій in vitro. Загальний принцип отримання антитіл. Поняття 

ад’юванта. 

 

Тема 2.4 Алергічні прояви 

Поняття про алергію, механізм розвитку алергічних реакцій, причини 

збільшення алергічних реакцій. Загальна етіологія алергічних захворювань. 

Класифікація алергенів і їх характеристика. Побутові алергени. Інсектні алергени. 

Епідермальні алергени. Пилкові алергени. Харчові алергени. Промислові 

алергени. Алергени інфекційного походження. Патогенез алергічних процесів. 

Класифікація алергічних реакцій. Анафілактичний шок 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Діагностика залишкових базових знань з дисципліни проводиться з 

використанням комплектів завдань для діагностики успішності навчання за 

змістовними модулями. 

 

 

 


