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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Технологія  імунобіологічних 

препаратів» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та 

оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 

розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, 

що формують прикладний профіль фахівця в області біотехнологій. Дисципліна 

«Технологія  імунобіологічних препаратів» дає цілісне уявлення про науково 

обґрунтоване використання мікроорганізмів та вірусів при виробництві 

імунобіологічних препаратів. Також дана дисципліна формує у майбутніх 

спеціалістів здатність забезпечити вирішення професійних задач, пов’язаних з 

розробкою оптимальних технологій виробництва імунобіологічних препаратів. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія  імунобіологічних 

препаратів» є надання майбутнім фахівцям науково-теоретичних знань і 

практичних навичок з вчення про імунітет, форми імунітету, реакції імунітету, 

технології виробництва імунобіологічних препаратів, а також підготовка їх до 

самостійного прийняття своєчасних і обґрунтованих технологічних рішень. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- засвоєння особливостей технологій виробництва імунобіологічних 

препаратів; 

- забезпечення необхідного рівня знань для правильного науково 

обґрунтованого вибору технологічних схем одержання імунобіологічних 

препаратів; 

- оволодіння майбутніми фахівцями класичними та сучасними 

імунобіологічними методами досліджень. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

- особливості вродженого та набутого імунітету; 

- історію та класифікацію вакцин; 

- особливості виробництва бактеріальних вакцин для профілактики 

інфекційних захворювань (дифтерія, правець, коклюш, туберкульоз, 

гемофільна В інфекція); 

- особливості виробництва вірусних вакцин для профілактики інфекційних 

захворювань (кір, краснуха, поліомієліт, гепатит В); 

- сучасні стратегії виробництва вакцин; 

- особливості виробництва лікарських препаратів крові людини; 

- технологію отриманні інтерферонів людини; 

- виробництво та застосування імуноглобулінів людини; 

- технології отримання моноклональних антитіл та їх застосування; 

- технології отримання стовбурових клітин та їх застосування; 

- технології отримання препаратів бактеріофагів та їх застосування. 

Вміти: 

- руйнувати клітини мікроорганізмів різними методами; 

- виділяти ліпополісахариди бактерій; 
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- виділяти Н-антигени бактерій; 

- культивувати віруси у курячих ембріонах; 

- виділяти імуноглобуліни із сироватки крові; 

- визначати кількість імуноглобулінів у сироватці крові; 

- визначати титр препаратів бактеріофагів; 

- виділяти актинофаги з грунту та визначати їх специфічність; 

- виділяти фітогемаглютинін з росли.  

 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з двох навчальних модулів, а саме: навчального модуля №1 

«Традиційні та сучасні технології виробництва вакцин», навчального модуля №2 

«Виробництво імунобіологічних препаратів різної направленості», кожен з яких є 

логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 

дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи 

та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна «Технологія  імунобіологічних препаратів» базується 

на знаннях таких дисциплін, як: «Біохімія», «Генетика», «Загальна мікробіологія і 

вірусологія», «Основи імунології», «Анатомія та фізіологія рослин» та є базою для 

вивчення таких дисциплін, як: «Біотехнологія для авіації та космонавтики», 

«Біохімія біологічних агентів», «Проектування біотехнологічних виробництв», 

«Фармацевтична хімія» та інших. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль № 1 «Традиційні та сучасні технології виробництва вакцин» 
 

Тема 2.1.1. Імунітет.  
Вроджений та набутий імунітет. Центральні та периферичні органи 

імунітету. Основні фактори захисту організму. 
Тема 2.1.2. Антигени та вакцини.  
Структура, класифікація, властивості антигенів та вакцин. Імунологічна 

відповідь. Загальна характеристика вакцин. Історія та класифікація вакцин. 

Тема 2.1.3. Бактеріальні вакцини.  
Виробництво бактеріальних вакцин для профілактики інфекційних 

захворювань (дифтерія, правець, коклюш, туберкульоз, гемофільна В інфекція). 
Допоміжні компоненти вакцин. 

Тема 2.1.4. Вірусні вакцини.  
Виробництво вірусних вакцин для профілактики інфекційних захворювань 

(кір, краснуха, поліомієліт, гепатит В). 
Тема 2.1.5. Сучасні стратегії виробництва вакцин.  

Рослинні вакцини. ДНК-вакцини. Генно-інженерні (рекомбінантні) вакцини. 

Пептидні вакцини. Рибосомальні вакцини. Способи доставки вакцин в організм. 

2.2. Модуль № 2 «Виробництво імунобіологічних препаратів різної 

направленості» 

Тема 2.2.1. Лікарські препарати крові людини.  
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Цитокіни. Визначення цитокінів та інтерлейкінів. Їх властивості. Технологія 
отримання інтерлейкіну – 1, 2 та ін. 

Тема 2.2.2. Інтерферони людини.  
Інтерферони – α, β, γ та їх властивості та сфера використання. Виділення 

лейкоцитарного інтерферону Отримання α-2 рекомбінантного інтерферону 
(плазмідна та бактеріофагова технологія). Використання E.coli як продуцента α-2 
рекомбінантного інтерферону. 

Тема 2.2.3. Імуноглобуліни крові людини.  
Виробництво та застосування імуноглобулінів людини для 

внутрішньовенного та внутрішньом'язового введення. 
Тема 2.2.4. Моноклональні антитіла людини.  
Відкриття клітинних гібридом. Розробка методики отримання 

моноклональних антитіл. Класифікація. Застосування моноклональних антитіл як 
діагностичних та лікувальних засобів. 

Тема 2.2.5. Стовбурові клітини.  
Класифікація. Технології отримання стовбурових клітин. Застосування. 

Тема 2.2.6. Бактеріофаги.  

Виробництво препаратів бактеріофагів. Вимоги, які пред'являються до 

бактеріофагів, що використовуються в складі лікувально-профілактичних 

препаратів. Контроль бактеріофагів. 
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