
 





ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати  систему знань про 

імунопрофілактикуінфекційний захворювань серед населення на основі  

отриманихзнань про механізми формування імунітету та сучасні препарати 

для імунізації. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішно опанувати науково-теоретичний та практичний матеріал 

комплексу навчальних дисциплін освітнього рівня «Бакалавр». 

2. Знати теоретичні основи імунології, мікробіології, генетики, біохімї, 

молекулярної біології та базові методи біологічних досліджень. 

3. Вміти працювати з інформаційними базами даних зокрема науково-

методичною літературою. 

4. Вміти застосовувати лабораторне обладнання в наукових 

дослідженнях. 

5. Володіти методами аналітичної оцінки результатів біологічних 

досліджень для вирішення конкретної науково-практичної задачі.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна базова дисципліна «Вакцинологія» є складовою освітньої 

програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». Це 

базова дисципліна, що висвітлює закономірності формування 

антиінфекційного імунітету та імунопрофілактику інфекційних захворювань 

серед населення. Вона ознайомлює студентів із основними принципами 

імунологічної діагностики інфекційних захворювань людини, надаючи 

можливість освоїтипринципи планування та проведення досліджень для 

вирішення прикладних завдань, статистичного обробітку даних, пояснення та 

узагальнення  результатів. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Сформувати основи теоретичних знань про закономірності розвитку 

імунної відповіді та імунопрофілактики за дії інфекційних агентів. 

2. Засвоїти основні принципи тропного реагування імунної системи на 

інфекційні агенти різногосистематичного положення. 

3. Ознайомити студентів з основними принципами імунопрофілактики 

інфекційних захворювань людини. 

 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь 

знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує 

набуття студентами наступних компетентностей: 

інтегральна:  здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і 

на межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів 

природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 



 

загальні: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області 

професійної діяльності.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.   

ЗК09. Здатність працювати як самостійно, так і в команді.  

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

        спеціальні (фахові, предметні): 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та 

на межі предметних галузей.  

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних 

законів, теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних 

завдань.  

ФК09. Здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії біологічних 

систем різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості 

використання у різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та 

охороні навколишнього середовища.  

ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних 

задач біології.  

ФК15.7.Уявлення про принципи створення об’єктів промислового 

 виробництва в сфері імунобіотехнології. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) Форми 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

1.1 Знати антигени збудників інфекційних 

та паразитарних  захворювань. Розподіл 

антигену в організмі після його 

місцевого введення.. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2, 

іспит 

30 

1.2 Знати механізми формування 

вродженої та адаптивної імунної 

відповіді після проведеного щеплення. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2, 

іспит 

30 



1.3 Знати основні категорії вакцин, 

сироваткових препаратів та 

моноклональних антитіл для 

профілактики та лікування вірусних і 

бактеріальних інфекцій. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2, 

іспит 

10 

2.1 Вміти застосовувати методи отримання 

різних типів вакцин, анатоксинів та 

дотримуватись вимогGMP до 

виробництва вакцин. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 

10 

2.2 Вміти застосовувати різні методи 

вакцинації, враховуючи її безпеку, 

ефективність, економічність тощо. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 

10 

3.1. Самостійнопрацювати з  науковою та 

науково-методичною літературою, 

проводити аналіз та вміти 

інтерпретувати результати для 

подальшої роботи в галузі вакцинології.  

Самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи 1, 2 

10 

1. 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  3.1 

ПР01. Демонструвати спілкування в діалоговому 

режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії, письмово 

відображувати та презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою.  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

ПР02. Виявляти можливість спілкування іноземною 

мовою в діалоговому режимі з колегами та цільовою 

аудиторією.  

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПР03. Використовувати теорії і закони математики, 

фізики, хімії та інших наук для вирішення завдань 

сучасної біології.  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ПР07. Демонструвати знання про структурну 

організацію біологічних систем на молекулярному 

рівні організації.   

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних 

біологічних процесів, будови та функцій живих 

організмів 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

ПР10. Встановлювати закономірності взаємодії 

живих організмів різних форм структурної організації 

між собою, особливості впливу різних чинників на 

живі організми та оцінювати їх роль у біосферних 

процесах біотичної трансформації речовин і енергії.  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

ПР13. Аналізувати дані біологічної науки для 

розуміння ролі еволюційної ідеї органічного світу. 

+ +  + +  

ПР14. Використовувати знання і розуміння основ 

загальної екології, принципів оптимального 

природокористування й охорони природи. 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ПР18. Демонструвати знання основних принципів 

збереження й зміцнення здоров’я, формування 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 



ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя 

ПР19. Реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

ПР24.7. Вирішувати проблеми фундаментального і 

прикладного характеру в галузі імунології.   

+ + 

 

+ + + + 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1.   Модульна контрольна робота  1: РН 1.1 - 3.1  –30/ 15 балів; 

2.   Модульна контрольна робота  2: РН 1.1 - 3.1 –30/ 15 балів; 

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 (оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та 

оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма оцінювання є письмовий іспит з тестовими завданнями. 

Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-

1.3. Максимальна кількість балів, яка може бути отримати здобувачем освіти 

під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної 

оцінки не допускається. 

- умови допуску до іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання всіх модульних 

контрольних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульна контрольна робота 1 проводиться після завершення лекцій розділу 

1, модульна контрольна робота 2 проводиться після завершення лекцій за 

темою 6 розділу 2. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 



8.Структура  навчальної  дисципліни. 

Тематичний  план лекцій  

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
 

самостійна 
робота 

Розділ 1Сучасні  біологічні препарати для імунопрофілактики та імунотерапії 

інфекційних захворювань. 

1 
Тема 1.Антигени збудників різних систематичних груп та 

методи вакцинації 
8 8 

 

Вступ 

Лекція 1. Сучасні уявлення про вакцинопрофілактику. 

Розширена програма імунізації ВООЗ. Історичний нарис 

вакцинології.  

2  

Лекція 2. Антигени збудників інфекційних та паразитарних  

захворювань. Розподіл антигену в організмі після його 

місцевого введення. Конкуренція антигенів. 

2  

Лекція 3. Особливості сучасної вакцинопрофілактика. 

Визначеня понять «Імунопрофілактика» та 

«Імунотерапія». Неспецифічна та специфічна 

імунотерапія. Використання імунотропних препаратів 

2 
 

 

Лекція 4.Методи вакцинації: внутрішньошкірний, підшкірний 

та внутрішньом’язевий метод введення вакцин; 

безголковий метод вакцинації; аерозольний та 

ентеральний методи вакцинації 

2  

Самостійна робота.Взаємозв’язок різних форм імунітету: 

неспецифічна резистентність та набутий імунітет; 

природний та штучний імунітет; місцевий та загальний 

імунітет; гуморальний та клітинний 

 8 

2 
Тема 2. Біологічні препарати для імунопрофілактики та 

імунотерапії інфекційних захворювань. 
10 10 

 

Лекція 5.Класифікація вакцин. Критерії ефективності вакцин. 

Поняття «ідеальна вакцина». Методи отримання різних 

типів вакцин. Вакцина токсоїдна, анатоксин. 

4  

Лекція 6. Адюванти; класифікація адювантів за походженням; 

Механізм дії ад’ювантів. Носії антигенів. 
2  

Лекція 7. Побічна дія ад’ювантів. Доклінічне дослідження 

лікарських засобів. Вимоги GMP до ад’ювантів. 
2  

Лекція 8.Сироваткові препарати і моноклональні антитіла та їх 

застосування для профілактики і лікування вірусних і 

бактеріальних інфекцій. 

1  

Самостійна робота. Медіатори імунної відповіді. Особливості 

цитокінової сітки. Вміст цитокінів в нормі та патології. 

Вікові особливості розвитку імунітету: розвиток 

імунітету у плоду; формування імунітету в 

постнатальному періоді; імунітет у літніх людей. 

 

 10 

Модуль контрольна робота 1  1  

Розділ 2Національний календар щеплень та формування поствакцинального 

імунітету 

3 Тема 3.  Формування імунного захисту внаслідок вакцинації 6 12 



 

Лекція 9. Ефекторні механізми імунної відповіді. Роль 

вродженого імунітету у формуванні поствакцинального 

імунітету. Продукування антигенспецифічних антитіл 

внаслідок вакцинації. 

2  

Лекція 10. Вторинна імунна відповідь. Динаміка утворення 

антитіл. Ревакцинація. Бустерні дози вакцин. 
2 

 

 

Лекція 11. Захисні та максимальні титри антитіл у щеплених. 

Імуногенність вакцин. Імунологічна безпека вакцин 
2  

Самостійна робота. Побічна дія вакцин. Реактогенність вакцин 

і поствакцинальні реакції. Джерела побічної дії вакцин. 

Види побічної дії вакцин. 

 12 

4 Тема 5. Національний календар щеплень 10 10 

 

 

 

Лекція 12. Імунопрофілактика інфекцій за допомогою вакцин 

національного календаря щеплень. 
4  

Лекція 13. Імунопрофілактика інфекцій за епідеміологічними 

показниками 
4  

Лекція 14.  Імунопрофілактика інфекцій, що не ввійшли до 

календаря щеплень 
2  

Самостійна робота Лікувальні вакцини і препарати для 

неспецифічної імунотерапії.Вакцини для імунотерапії 

неінфекційних захворювань. Особливості вакцинації 

різних контингентів населення 

 10 

5 
Тема 6. Показники ефективності вакцин. Етика 

вакцинопрофілактики. 
4 10 

 

Лекція 15. Імунологічна, профілактична та 

протиепідеміологічна ефективність вакцин. 
2  

Лекція 16. Загальні вимоги до якості вакцин.Вимоги до 

виробництва вакцин. Вимоги GMP. 
1  

Самостійна роботаВакцини майбутнього: вакцини проти 

СНІДу; вакцини проти малярії. Нові комбіновані 

вакцини. Мукозальні та нашкірні вакцини. 
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Модульна контрольна робота 2 1  

6 ВСЬОГО 38 50 

 

Загальний обсяг90год., в тому числі: 

Лекцій – 38год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота–50год. 
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