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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із сучасними знаннями щодо 

методів та засобів імунотропних впливів та визначення їх суті, а також щодо сфер 

застосування імуномодуляторних препаратів та принципів вибору того чи іншого 

препарату з метою корекції імунної відповіді при різних патологічних станах. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичного та практичного матеріалу 

навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр». 

2. Знання теоретичних основ анатомії,  мікробіології, вірусології, загальної 

імунології, фізіології та біохімії. 

3. Знання теоретичних основ лабораторного дослідження показників стану 

імунної системи. 

4. Володіння  елементарними навичками застосування імунологічних 

методів для встановлення порушень функціонування різних ланок 

імунної системи.  

5. Використання спеціальної літератури для інтерпретації результатів, 

отриманих під час досліджень імунологічних показників при різних 

захворюваннях, патогенез яких залучає імунну компоненту.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Імуномодуляторні препарати» є складовою освітньої 

програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». 

Дисципліна є вибірковою та присвячена вивченню медичних препаратів з 

імуномодуляторним впливом та імунотропних речовин, що застосовуються з 

метою імунокорекції при різних патологічних станах. Розглянуто основні типи 

патологічних станів та процесів, що лежать в їх основі, при яких постає 

необхідність застосування імуномодуляторних препаратів; сучасні класифікації 

імуномодуляторних препаратів, механізми їх імуномодуляторної та 

фармакологічної дії та принципи вибору того чи іншого препарату з метою 

корекції імунної відповіді    

 

4. Завдання (навчальні цілі) –  

1) сформувати у студента уявлення про основні типи патологічних станів та 

процесів, що лежать в їх основі, при яких постає необхідність застосування 

імуномодуляторних препаратів.    

2) сформувати у студента уявлення щодо принципів сучасних класифікацій 

імуномодуляторних препаратів, маханізмів їх імуномодуляторної та 

фармакологічної дії. 
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3) сформувати у студента уявлення щодо принципів та напрямів застосування 

імуномодуляторних препаратів та принципів вибору того чи іншого препарату з 

метою корекції імунної відповіді. 

 

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 таких компетентностей: 

 інтегральна: Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за 

відповідною спеціалізацією 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. 

ФК15.4. Уявлення про принципи створення об’єктів промислового виробництва 

в сфері імунобіотехнології. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

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

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці 

з дисцип-

ліни 

Код Результат навчання 

1.1 Знати поняття та підходи 

імуномодуляції, патологічні стани, при 

яких застосовується імуномодуляторна 

терапія або імунопрофілактика. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

підсумкова 

контрольна робота 

15 

1.2 Знати класифікаційні системи 

імуномодуляторних препаратів. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

підсумкова 

контрольна робота 

20 

1.3 Знати принципи та методи застосування 

препаратів з імуномодуляторними 

властивостями 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

підсумкова 

контрольна робота 

20 

1.4. Знати склад, механізми дії та побічні 

ефекти імуномодуляторів різного 

походження 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

підсумкова 

контрольна робота 

20 

2.1 Вміти визначати належність 

імунотропного засобу до провідних 

родин імуномодуляторних препаратів за 

різними системами класифікації, згідно 

хімічної структури, походження та 

механізму дії діючої речовини; 

диференціювати імуномодуляторні 

препарати згідно спрямованості дії на 

імунну систему 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

підсумкова 

контрольна робота 

5 

2.2 Вміти визначати переваги та недоліки 

імуномодуляторних препаратів 

ендогенного та екзогенного 

походження, володіючи уявленнями про 

технологію їх виробництва та 

особливості застосування 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

підсумкова 

контрольна робота 

5 

2.3. Вміти розрізняти основні групи 

патологічних станів та їх основні 

клінічні прояви, при яких є доцільним 

застосування імунотропних препаратів; 

визначати адекватність та ефективність 

застосування   імуномодуляторних 

препаратів за дисфункції імунної 

системи, ґрунтуючись на показниках 

імунограми в динаміці терапії 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

підсумкова 

контрольна робота 

5 

2.4. Вміти прогнозувати розвиток можливих 

негативних наслідків від застосування 

імуномодуляторного препарату, 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

підсумкова 

контрольна робота 

5 
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зважаючи на побічну дію діючої 

речовини. 

3.1 Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії.  

Самостійна 

робота 

Підсумкова 

контрольна робота, 

реферат  

5 

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 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР05. Використовувати знання і демонструвати 

дотримання положень біологічної етики, біологічної 

безпеки і біологічного захисту. 

+ + + + + + + + + 

ПР12. Демонструвати знання про будову та функції 

імунної системи, клітинні та молекулярні механізми 

імунних реакцій, їх регуляцію, генетичний 

контроль; види імунітету та методи оцінки імунного 

статусу організму. 

+ + + + + + + + + 

ПР23.4. Застосовувати методи діагностики захворювань 

інфекційної етіології та імунозалежних патологій. + + + + + + + + + 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

     - семестрове оцінювання:  

1.   Модульна контрольна робота  1 (дистанційно): РН 1.1 - 2.4  – 30/15 балів; 

2.   Модульна контрольна робота  2 (дистанційно): РН 1.1 - 2.4 - 30/ 15 балів; 

3. Підсумкова контрольна робота: РН 1.1- 3.1   - 30/ 15 балів; 

4. Реферат: РН 3.1 – 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 (дистанційно та під час проведення 

аудиторних занять; оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 

оцінки не додаються). Перескладання семестрового контролю з метою 

покращення позитивної оцінки не допускається. 

Позитивну оцінку за залік (зараховано) студент отримує лише за умови 

написання всіх контрольних робіт та реферату. 

7.2 Організація оцінювання:   

Контрольна робота 1 та 2 проводиться дистанційно, підсумкова контрольна 

робота проводиться по завершенню курсу під час аудиторного навчання. 

Оцінювання реферату проводиться дистанційно. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

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

Тематичний  план лекцій  

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
 

самостійна 
робота 

Розділ 1. Базові поняття та принципи імуномодуляції. Імуномодулятори екзогенного 

походження. 

1 Тема 1  Основні поняття та принципи імуномодуляції. 2 16 

 

Вступ 

Лекція 1. Історія виникнення імунотропної терапії та основні 

поняття науки про імуномодуляцію. Імунотропні 

речовини та принципи їх класифікацій. 

2  

Самостійна робота. Медичні імунобіологічні препарати. 
 

4 

 

Самостійна робота. Алерген-специфічна імунотерапія. 

Протиалергійні препарати.  
 2 

Самостійна робота Новітні емерджентні інфекції та їх значення 

для розвитку імуномодуляторної терапії. Основні 

положення імунореабілітології. Вчення про 

імунореабілітацію за Петровим Р.В. Опрацювання 

оригінальних наукових статей. Сучасні технології 

створення нових видів вакцин. Препарати рекомбінантних 

імуноглобулінів. Календар профілактичних щеплень в 

Україні. Протипухлинні вакцини. 

 10 

2 Тема 2.  Імуномодулятори екзогенного походження. 2 12 

 

Лекція 2. Екзогенні імуномодуляторні препарати. Препарати 

мікробного походження та нуклеїнових кислот. 

Адаптогени рослинного походження. 
2  

Самостійна робота Основні штами мікроорганізмів, що 

використовуються для створення імуномодуляторних 

препаратів. Використання полісахаридів грибів для 

створення імуномодуляторних препаратів. Різноманіття 

препаратів на рослинній основі, що використовуються з 

метою імуномодуляції.  Лікарські рослини з 

імунотропною дією, що входять до препаратів біологічно 

активних добавок.  

 12 

Розділ 2 Ендогенні імуномодулятори. Синтетичні імуномодулятори. Імуносупресори 

та інші препарати з імунотропною дією. 

3 Тема 3.  Імуномодулятори ендогенного походження. 2 22 

 

Лекція 3. Імуномодулятори ендогенного походження. Препарати 

тимусу. Імуномодулятори кістковомозкового походження 

(мієлопептиди). 
2 

 

 

Самостійна робота. Ендогенні імуномодулятори. Препарати 

цитокінів. 
 4 

Самостійна робота. Препарати інтерферонів та їх індукторів.  4 

Самостійна робота Технологія виробництва тимічних 

препаратів. Препарати селезінки. Опрацювання 

оригінальних наукових статей. Мієлопід в 

 14 
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протипухлинній терапії, використання з метою 

імуномодуляції в онкопрактиці. Нові типи інтерферонів, 

їх положення в системі цитокінів. Рецептори до 

інтерферонів та внутрішньоклітинний сигналінг. 

Продукти активації інтерферонозалежних генів. 

Синтетичні аналоги цитокінових імуномодуляторів. 

Цитомедини та системна ензимотерапія. 

4 
Тема 4. Синтетичні імуномодулятори. Імуносупресори та 

інші препарати з імунотропною дією 
 33 

 

 

Самостійна робота. Хімічно-чисті імунотропні препарати або 

синтетичні імуномодулятори. 
 5 

Самостійна робота. Препарати вітамінів та антиоксидантних 

комплексів. 
 4 

Самостійна робота.  Імуносупресорні препарати та особливості 

їх застосування. 
 4 

Самостійна робота. Глюкокортикостероїди та нестероїдні 

протизапальні засоби. 
 2 

Самостійна робота. Лікарські препарати з імунокорегуючою 

дією, що відносять до різних фармакологічних груп. 
 2 

Самостійна робота. Особливості клінічного застосування 

імуномодуляторів. 
 2 

Самостійна робота Основні напрямки застосування синтетичних 

імуномодуляторних препаратів. Імунотоксини – 

препарати протипухлинної терапії. Гістамінові та 

антигістамінні препарати в лікуванні та профілактиці 

алергій. Особливості впливу на імунну систему різних 

гормональних препаратів. Матеріали, що використовують 

для створення ентеросорбентів та специфіка їх дії на 

імунну систему. Основні принципи гомеопатії. 

Гомеопатичні препарати з імуномодуляторним ефектом. 

Основні вимоги до клінічного випробування 

імуномодуляторного препарату та етапи його 

проходження. Основні принципи якісної клінічної 

практики (GCP), що враховуються при реєстрації 

лікарських засобів. 
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5 ВСЬОГО 6 83 

 

Загальний обсяг 90  год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Консультації - 1 год. 

Самостійна робота - 83 год. 
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