
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

7,5 

Галузь знань: 

16 Хімічна  

та біоінженерія  
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

162 «Біотехнології 

та біоінженерія»  

(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання          –          . 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 225  

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

3-й семестр: 

аудиторних – 4,0 

самостійної роботи 

студента – 7,7 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«Бакалавр» 

46 год. – 

Лабораторні 

10 год. – 

Практичні 

20 год. – 

Самостійна робота 

149 год. – 

Індивідуальні завдання:   

– – 

Вид контролю:  

Іспит – 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 76/149 (0,5) 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

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.  

 

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. 

 

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. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Біологія клітини з основами 

імунології» студенти набувають наступних компетентностей і програмних 

результатів навчання: 

Компетентності: 

К01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  



К11. Здатність використовувати ґрунтовні знання з хімії та біології  в обсязі, 

необхідному для досягнення інших результатів освітньої про-грами. 

К13. Здатність працювати з біологічними агентами, використовуваними у 

біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини, віруси, окремі 

їхні компоненти). 

Програмні результати навчання: 

ПР02. Вміти здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, 
органічного та біологічного походження, використовуючи відповідні методи. 

ПР06. Вміти визначати та аналізувати основні фізико-хімічні властивості 

органічних сполук, що входять до складу біологічних агентів (білки, нуклеїнові 
кислоти, вуглеводи, ліпіди). 

ПР07. Вміти застосовувати знання складу та структури клітин різних 

біологічних агентів для визначення оптимальних умов культивування та потенціалу 
використання досліджуваних клітин у біотехнології. 

ПР08. Вміти виділяти з природних субстратів та ідентифікувати 
мікроорганізми різних систематичних груп. Визначати морфолого-культуральні та 

фізіолого-біохімічні властивості різних біологічних агентів. 

ПР10. Вміти проводити експериментальні дослідження з метою визначення 
впливу фізико-хімічних та біологічних факторів зовнішнього середовища на 

життєдіяльність клітин живих організмів. 
ПР11. Вміти здійснювати базові генетичні та цитологічні дослідження з 

вдосконалення і підвищення біосинтетичної здатності біологічних агентів з 

урахуванням принципів біобезпеки, біозахисту та біоетики (індукований мутагенез з 
використанням фізичних і хімічних мутагенних факторів, відбір та накопичення 

ауксотрофних мутантів, перенесення генетичної інформації тощо). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

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; 

вміти: 

‒  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. 

 

3. Програма 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, Са2+– 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 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Біологія клітини 

Тема 1.1 Біологія клітини 

як наука 
6 2 – – – 4 – – – – – – 

Тема 1.2 Методи 

дослідження клітин 
23 4 2 2 – 15 – – – – – – 

Тема 1.3 Клітинна теорія 8 2 – – – 6 – – – – – – 

Тема 1.4 Особливості 

структури про- і 
еукаріотичної клітин 

25 4 2 4 – 15 – – – – – – 

Тема 1.5  Будова, хімічний 

склад клітини та 

закономірності її 
функціонування 

37 8 4 4 – 21 – – – – – – 

Тема 1.6 Клітинний цикл, 

розмноження клітин 
18 4 2 – – 12 – – – – – – 

Тема 1.7 Процеси 

взаємодії клітин 
24 6 2 – – 16 – – – – – – 

Разом за змістовим 
модулем 1 

132 26 12 10 – 89 – – – – – – 

Змістовий модуль 2. Імунологічні основи 

Тема 2.1 Системний та 
органний рівень 

16 4 – – – 12 – – – – – – 

Тема 2.2 Клітинний та 

молекулярний рівень 

організації імунної 
системи 

26 6 4 – – 16 – – – – – – 

Тема 2.3 Робота імунної 

системи 
30 8 2 – – 20 – – – – – – 

Тема 2.4 Алергічні прояви 16 2 2 – – 12 – – – – – – 

Разом за змістовим 

модулем 2 
88 20 8 – – 60 – – – – – – 

Семестровий контроль  Іспит            

Усього годин 225 46 20 10 – 149 – – – – – – 



5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1. Історія цитологічних досліджень. Методи вивчення клітин 2 – 

2. Структурні компоненти клітини. Рослинна і тваринна 

клітини. 
2 – 

3. Будова цитоплазми. Мембранні органели. 2 – 

4. Немембранні органели. Цитоскелет. Включення. 2 – 

5. Ядерний апарат. Старіння та смерть клітини 2 – 

6. Мітоз, мейоз. 1 – 

7. Форми розмноження: нестатеве, статеве, вегетативне 1 – 

8. Клітинні фактори імунітету. Імунокомпетентні клітини крові 2 – 

9. Антитіла (імуноглобуліни) 2 – 

10 Серологічні реакції 2 – 

11. Процеси запалення на клітинному рівні 2 – 

Разом 20 – 

 
6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1. Основи мікроскопії 1 – 

2. Методика проведення цитологічних досліджень 1 – 

3. Прокаріотична клітина 2 – 

4. Еукаріотична клітина. Будова та фізіологія на прикладі 

рослинної клітини 
1 – 

5. Пластиди. Включення 1 – 

6. Ядро. Рибосоми. 2 – 

7. Інші органели клітини 2 – 

Разом 10 – 

 

7. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

1. Вивчення лекційного матеріалу згідно із тематикою 
курсу лекцій 

105 – 

2. Підготовка до практичних занять та оформлення звітів 29 – 

3. Підготовка до лабораторних робіт та оформлення 
звітів 

15 – 

Разом  149 – 

 

 



8. Індивідуальні завдання 

 
Для студентів денної форми навчання – підготовка рефератів, повідомлень чи 

презентацій за визначеною викладачем темою або вузькою проблематикою з 

дисципліни.  
 

9. Методи навчання 

 
1. Словесні методи (лекції, розповідь, пояснення, тощо). 

2. Наочні методи (демонстрування, ілюстрації, показ об´єкта, моделі). 
3. Практичні методи (виконання завдань практичних занять, лабораторних 

робіт). 

Усе супроводжується використанням ІКТ. 

 

10. Методи контролю 

 
1. Робота на лекції (контроль відвідування, ведення конспекту лекцій). 

2. Поточний та підсумковий контроль знань (індивідуальне опитування, 
контроль виконання тестів, оцінка якості підготовки та захисту індивідуальних 

завдань, що виконуються під час аудиторних занять та під час самостійної роботи). 

3. Робота студентів на практичних заняттях (контроль відвідування, підготовки 
до заняття, наявність звіту з практичних занять, оцінка активності студента на 

практичних заняттях, якості підготовки та захисту доповідей-повідомлень). 
4. Робота студентів на лабораторних роботах (контроль відвідування, 

підготовки до заняття, наявність звіту з лабораторних робіт, оцінка активності 

студента на лабораторних роботах, якості підготовки та захисту доповідей-
повідомлень). 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Вид занять Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль  

№ 2 
Сума 
балів 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 

Лекції: 
2 

год 
4 

год 
2 

год 
4 

год 
8 

год 
4 

год 
6 

год 
4 

год 
6 

год 
8 

год 
2 

год 
10 б., 
з них: 

– контроль відвідування 
лекцій 

0,2 0,4 0,2 0,4 0,8 0,4 0,6 0,4 0,6 0,8 0,2 5 

– ведення конспекту 
лекцій  

0,2 0,4 0,2 0,4 0,8 0,4 0,6 0,4 0,6 0,8 0,2 5 

Практичні заняття: – 
2 

год. 
– 

2 
год. 

4 
год. 

2 
год 

2 
год 

– 
4 

год. 
2 

год. 
2 

год 

15 б.,  
з 

них: 
– контроль відвідування, 
виконання завдання 

– 
0,7
5 

– 
0,7
5 

1,5 
0,7
5 

0,7
5 

– 1,5 
0,7
5 

0,75 7,5 

– звіт практичного 
заняття 

– 
0,7
5 

– 
0,7
5 

1,5 
0,7
5 

0,7
5 

– 1,5 
0,7
5 

0,75 7,5 

Лабораторні роботи: – 
2 

год. 
– 

4 
год. 

4 
год. 

– – – – – – 
15 б.,  

з 
них: 

–відвідування, активність  – 1,5 – 3,0 3,0 – – – – – – 7,5 
–оформлення звіту  й – 1,5 – 3,0 3,0 – – – – – – 7,5 



захист роботи 
Поточний та 
підсумковий контроль: 

 
40 б.,  
з них: 

– виконання контрольних 
робіт (максимальний бал) 

10 10 20 

– опитування, виконання 
завдань самостійної 
роботи, реферати, наукові 
статті, тези (максим. бал) 

10 10 20 

Іспит  20 б 
Усього 100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90–100 А відмінно    
 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можли-

вістю повторного 
складання 

0–34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’яз-
ковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
Критерії оцінювання практичних робіт 

Кожна практична робота максимально оцінюється в 3 бали, в тому числі:  
1,5 бали – за відвідування та активність на занятті (максимальна оцінка за 

особисте виконання всіх завдань на занятті та роботу біля дошки),  
1,5  бали  – оформлення звіту  й захист роботи: повне, охайне оформлення 

звіту (0,5 б.), студент аргументує відповідь, вільно володіє матеріалом (1 б). 
 

Критерії оцінювання лабораторних робіт 
Кожна робота максимально оцінюється в 3 бали, в тому числі:  
1,5 бали – за відвідування та активність на занятті (максимальна оцінка за 

особисте виконання всіх завдань на занятті),  
1,5  бали  – оформлення звіту й захист роботи: повне, охайне оформлення звіту 

(0,5 б.) з зарисовками (0,5 б.) та чітка, обґрунтована відповідь  на запитання (0,5 б.). 
 

12. Методичне забезпечення 

 
1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Біологія клітини з основами імунології» для студентів денної форми навчання. – 
Кременчук: КрНУ, 2019. 

2. Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Біологія клітини з основами імунології» для студентів денної форми навчання. – 
Кременчук: КрНУ, 2019. 



3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Біологія клітини з основами імунології» для студентів денної форми навчання. – 
Кременчук: КрНУ, 2019. 

 

13. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Быков В. Л. Цитология и общая гистология : учебник / В. Л. Быков.  Санкт-
Петербург : «СОТИС»,  2002. 520 с. 

2. Волков К. С. Ультраструктура клітин і тканин : навч. посібник-атлас із 
цитології і загальної гістології / К. С.Волков, Н. В. Пасєчко.  Тернопіль, 1997. 

3. Джеральд М. Фаллер Молекулярная биология клетки : пер с англ. И. Б. 

Збарского / Джеральд М. Фаллер, Деннис Шилдс.  М. : Бином-Пресс, 2006. 256 с. 
4. Дзержинський М. Е., Скрипник Н. В, Гарматіна С. М. та інші. Загальна 

цитологія та гістологія. Частина І: Загальна цитологія: Навчальний посібник.  К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. 275 с.  
5. Імунологія: Підручник / Вершигора А.Ю., Пастер Є.У., Колибо Д.В. та ін.  К. 

:Вища школа, 2005.  599 с. 
6. Імунологія: підручник / Л.В.Кузнецова, В.Д.Бабаджан, Н.В.Харченко та ін.. 

Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2013. 565 с. 

7. «Загальна цитологія. Практикум» : навчальний посібник / 
М. Е. Дзержинський, О. К. Вороніна, Н. В. Скрипник, С. М. Гарматіна, Л. М. Пазюк – 

К. : «Київський університет», 2011. 126 с.  
8. Загальна цитологія та гістологія. Частина 2: Гістологія : навчаль-ний 

посібник / М. Е. Дзержинський, Н. В. Скрипник, С. М. Гарматіна та ін. ; за ред. М. Е. 

Дзержинського. К. : «Київський університет», 2011. 223 с.  
9. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология .  М. : Мир, 1982.  239 с.  

10. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник / Г.М. Драннік, О.С. 

Прилуцький, Ю.І. Бажора та ін..  К.: Здоров'я, 2006. 888 с.  
11. Коничев А. С., Севастьянова Г. А. Молекулярная биология : учебник. 3-изд. 

стер. М. : Издательский центр «Академия», 2008. 400 с. 
12. Плейфейер Дж. Х. Л., Чейн Б.М. Наглядная иммунология : пер. с англ.  

2-е изд., перераб. И дополн. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 120 с. 

13. Пухлик Б.М. Елементарна алергологія. Вінниця: Велес, 2002. 148 с. 
14. Трускавецький Є. С. Цитологія .  К. : Вища школа, 2004.  254 с. 

15. Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию : учебник для вузов.  4-е 

изд. перераб. и доп.  M. : ИКЦ «Академкнига», 2004.  495 с. 
16. Ченцов Ю. С. Общая цитология : учебное пособие. 3-е. изд. перераб. и доп. 

М. : МГУ, 1995. 384 с. 
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