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1. Мета дисципліни – дати уявлення студентам про різні методи та засоби 

протипухлинної імунотерапії, дати базові знання щодо основних особливостей 

антигенного складу пухлинних клітин, впливу пухлини на формування 

протипухлинного імунітету, різних підходів до конструювання 

імунотерапевтичних протипухлинних засобів, а також розглянути принципи 

специфічної активної імунотерапії, види протипухлинних вакцин, механізм їх 

дії та ефективність при лікуванні хворих зі злоякісними пухлинами різних 

локалізацій. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичного та практичного матеріалу 

навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр», та спеціальних дисциплін, таких як «Клітинний імунітет», 

«Імунохімія», «Імуногенетика», «Протипухлинний імунітет», 

«Імунопатологія», «Природна резистентність» та ін.   

2. Знання теоретичних основ імунології, біохімії, фізіології людини та 

тварини, генетики, цитології та гістології, мікробіології, вірусології, 

біофізики тощо. 

3. Знання базових принципів основних біологічних методів.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Конструювання засобів імунотерапії раку» висвітлює 

питання різних імунотерапевтичних підходів до активації специфічного 

протипухлинного імунітету за умови формування/наявності 

пухлиноасоційованої імуносупресії. Зокрема, розглянуто питання щодо 

особливостей антигенного складу пухлинних клітин, взаємодії пухлини та 

імунної системи, різних підходів до конструювання протипухлинних 

імунотерапевтичних засобів; приведені відомості про класифікацію 

протипухлинної імунотерапії, про основні види протипухлинних вакцин та 

механізм їх дії; наведені дані щодо ефективності клінічного використання 

протипухлинних вакцин та інших імунотерапевтичних засобів.  

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати уявлення про біотерапію злоякісних новоутворень та 

основну її складову – імунотерапію, зокрема неспецифічну та специфічну 

активну імунотерапію, переваги та недоліки; 

2) розкрити поняття «протипухлинні вакцини», а також розглянути 

питання щодо видів протипухлинних вакцин, методів їх виготовлення та 

механізмів дії; 

3) сформувати уявлення про принципи створення засобів 

протипухлинної імунотерапії (зокрема з урахуванням антигенних особливостей 

пухлинних клітин та/або з використанням складових імунної системи), а також 

про їх вплив на основні ланки протипухлинного імунітету; 

4) дати уявлення про можливості різних методів експериментальної 

онкології при вивченні ефективності протипухлинних імунотерапевтичних 

засобів;  

5) ознайомити з результатами ефективності клінічного застосування 

протипухлинних вакцин та інших імунотерапевтичних засобів при лікуванні 

хворих зі злоякісними пухлинами. 
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Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», 

спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами 

наступних компетентностей: 

 інтегральна: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 

біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

загальні: 

ЗК 4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК 5. Здатність розробляти та керувати проектами.  

спеціальні (фахові, предметні): 

СК 9. Здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб 

практичної діяльності.  

СК11. Розуміння цілей, завдань, методів і підходів науково-педагогічної 

діяльності. 

СК 33. Поглиблене розуміння ролі імунної системи в розвитку протипухлинної 

резистентності організму та механізмів уникнення пухлиною імунного нагляду. 

СК 36. Поглиблене розуміння принципів створення об’єктів промислового 

виробництва в сфері імунобіотехнології. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми та 

методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати сучасні методи імунотерапії 

раку, а також їх переваги і недоліки. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 

15 

1.2 Знати принципи створення засобів 

протипухлинної імунотерапії та вплив 

таких засобів на основні ланки 

протипухлинного імунітету. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 
15 

1.3 Знати передумови використання 

дендритних клітин, лімфоцитів та 

природних кілерів в специфічній 

імунотерапії хворих із злоякісними 

новоутвореннями. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 15 

1.4 Знати види сучасних протипухлинних 

вакцин, їх основні характеристики та 

механізм дії; доцільність використання 

ад'ювантів (зокрема бактеріального 

походження) у складі протипухлинних 

вакцин. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 
15 

1.5 Знати методологічні підходи у 

вивченні ефективності 

протипухлинних вакцин та принципи 

формування груп порівняння для 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, іспит 
10 
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адекватної оцінки результатів власних 

досліджень 

2.1 Вміти визначати морфологію 

пухлинних клітин; орієнтуватись в 

культурах клітин, в видах 

експериментальних тварин та в 

моделях пухлинного росту 

експериментальної онкології; 

застосовувати методи виготовлення 

протипухлинних вакцин 

Лекції та 

лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лабораторних 

робіт та реферату 

6 

2.2 Вміти в лабораторних умовах оцінити 

протипухлинну ефективність та вплив 

на імунну систему протипухлинних 

вакцин у експериментальних тварин з 

модельними пухлинами; адекватно 

аналізувати отримані дані. 

Лекції та 

лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лабораторних 

робіт та реферат 

6 

2.3  Вміти користуватись набутими 

знаннями про особливості 

використання різних засобів 

протипухлинної імунотерапії (в т.ч. і 

протипухлинних вакцин) при лікуванні 

хворих зі злоякісними пухлинами 

Лекції та 

лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лабораторних 

робіт та реферату 

6 

3.1 Вміти працювати у групі, представляти 

результати наукового пошуку у формі 

доповідей з використанням сучасних 

технологій, коректно вести дискусію 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лабораторних 

робіт та реферату 

6 

4.1 Самостійно вивчати та аналізувати 

наукову літературу (в т.ч. публікації у 

періодичних виданнях) з імунотерапії 

пухлин та застосовувати методи 

експериментальної онкології у власних 

дослідженнях 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

реферату 

6 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР3. Здійснювати злагоджену роботу на результат у 

колективі з урахуванням суспільних, державних і 

виробничих інтересів.  
     + + + +  

ПР 13. Дотримуватися основних правил біологічної 

етики, біобезпеки, біозахисту, оцінювати ризики 

застосування новітніх біологічних, біотехнологічних і 

медико-біологічних методів та технологій, визначати 

потенційно небезпечні організми чи виробничі процеси, 

що можуть створювати загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій.  

+ + + + + + + + +  

ПР14. Дотримуватись норм академічної доброчесності     +   + + + 
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під час навчання та провадження наукової діяльності, 

знати основні правові норми щодо захисту 

інтелектуальної власності. 

ПР 19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-

дослідні та прикладні задачі біології відповідними 

методами. 
     + + +   

ПР 31. Вміти використовувати існуючі, розробляти та 

впроваджувати нові методи досліджень та технології для 

розв’язання конкретної науково-теоретичної та/або 

прикладної задачі з імунології. 

+ + + + +      

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1- 2.3 – 10 балів/5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1 - 2.3 – 10 балів/5 балів 

3. Реферат: РН 4.1 – 10 балів/5 балів 

4. Лабораторні роботи: РН 2.1 - 2.3 – 30 балів/15 балів за кожну       

- 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 проведення екзамену – письмова, вид завдань - тестові завдання. 

Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.5. 

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, 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 2 модульних 

контрольних робіт та виконання всіх лабораторних робіт. Здобувач освіти не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій  

розділу 1 та розділу 2, відповідно. Оцінка реферату та лабораторних робіт 

проводиться упродовж семестру.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  

Тематичний  план занять 
 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Лабо-

раторні 
Самостійна 

робота 

Розділ 1: Основи імунотерапії раку. 

1 Тема 1. Імунотерапія злоякісних новоутворень 6 6 20 

 

Вступ 

Лекція 1. Біотерапія як новий напрямок в лікуванні 

онкологічних захворювань. Сучасний стан та 

перспективи імунотерапії в онкології. 

Принципи створення засобів протипухлинної 

імунотерапії. 

4   

Лекція 2. Принципи створення засобів протипухлинної 

імунотерапії та вплив таких засобів на основні 

ланки протипухлинного імунітету. 

2   

Лабораторна робота 1. Морфологічні та гістологічні 

особливості пухлин. Культури клітин в 

експериментальній онкології.  

 3  

Лабораторна робота 2. Лабораторні тварини 

(інбредні), що використовуються в 

експериментальній онкології. Моделі 

пухлинного росту: індуковані пухлини, 

трансплантовані пухлини. 

 3  

Самостійна робота 1. Проліферативна активність 

пухлинних клітин. Пухлинний ангіогенез. 

Моделі вірусного канцерогенезу.  

  10 

Самостійна робота 2. Молекулярно-генетичні моделі в 

експериментальній онкології. 
  10 

2 Тема 2. Види протипухлинних вакцин 7 2 20 

 

Лекція 3. Види сучасних протипухлинних вакцин, їх 

основні характеристики. Стратегії 

конструювання протипухинних вакцин, етапи 

їх створення. Механізм дії різних 

протипухлинних вакцин. 

4   

Лекція 4. Передумови використання дендритних 

клітин, лімфоцитів та природних кілерів в 

специфічній імунотерапії хворих із злоякісними 

новоутвореннями. 

2   

Лабораторна робота 3. Основні експериментальні 

методи оцінки імунної відповіді на введення 

протипухлинних вакцин. 

 2  

Самостійна робота 3. Асоційовані зі злоякісними 

пухлинами людини антигени, які 

використовують для конструювання 

протипухлинних вакцин. Основні переваги та 

недоліки окремих стратегій виготовлення 

протипухлинних вакцин.  

  15 

Самостійна робота 4. Доцільність використання 

ад'ювантів (зокрема бактеріального 
  5 
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походження) у складі протипухлинних вакцин. 

 Модульна контрольна робота 1 1   

Розділ 2: Вакцинотерапія в лікуванні хворих зі злоякісними новоутвореннями 

4 

Тема 3. Вакцинотерапія при лікуванні хворих на 

рак легені, шлунку, молочної залози та товстої 

кишки 

6 2 20 

 

Лекція 5. Імунотерапія раку легені та молочної залози: 

імуногенні особливості пухлинних клітин, види та 

ефективність протипухлинних вакцин. 

4   

Лекція 6. Імунотерапія раку шлунку та товстої кишки: 

імуногенні особливості пухлинних клітин, види та 

ефективність протипухлинних вакцин. 

     2   

Лабораторна робота 4. Основні принципи створення 

протипухлинних вакцин на основі дендритних клітин, а 

також лізатів пухлинних клітин.  

 2  

Самостійна робота 5. Класифікація раку легені, 

молочної залози, шлунку, прямої кишки.  
  10 

Самостійна робота 6. Характеристика, механізм 

дії та імунна рекативність вакцин CimaVax-EGF, 

BLP25, GVAX, Oncophage, NeuVax. 

  10 

5 
Тема 4. Вакцинотерапія при лікуванні хворих на 

меланому 
7 2 20 

 

Лекція 7. Антигенні та імуногенні особливості клітин 

меланоми. 2   

Лекція 8. Різні імунотерапевтичні підходи до 

лікування хворих з меланомою. Імунологічні аспекти 

застосування та механізм дії вакцин CANVAXIN, 

Melacine. 

4   

Лабораторна робота 5. Технології отримання та 

основні напрямки використання моноклональних 

антитіл (МкАТ) в онкології. Принципи використання 

МкАТ при онкологічних захворюваннях, зокрема 

меланомі. Механізм дії МкАТ у лікуванні онкологічних 

захворюваннях. 

 2  

Самостійна робота 7. Препарати моноклональних 

антитіл, які використовують при лікуванні онкохворих.  
  10 

Самостійна робота 8. Передумови застосування 

цитокінів в терапії злоякісних новоутворень. 
  10 

 Модульна контрольна робота 2 1   

8 ВСЬОГО 26 12 80 

 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 

Лекції – 26 

Лабораторні заняття – 12 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

Консультації - 2 год 
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