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1. Мета навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни «Інтерпретації біохімічних показників метаболізму 

тварин» є знання окремих ланок та загальної системи обміну речовин, уміння обирати 

біохімічні параметри для дослідження згідно вибраної наукової теми та коректна оцінка 

одержаних результатів біохімічних досліджень. 

Вивчення дисципліни повинно надати здобувачам освіти можливості набути певні 

компетентності: 

Загальні компетенції 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, оволодіння сучасними знаннями 

для розуміння предметної області професійної діяльності. 

Фахові компетенції 

ФК 03. Здатність визначати перелік необхідних засобів та заходів для проведення наукових 

досліджень з метою отримання достовірних результатів. 

ФК 04. Здатність до оцінки вірогідності даних, використання ІТ для впровадження та 

моделювання змін гомеостазу в організмі тварин різних видів. 

ФК 06. Здатність диференціювати етіологічні фактори, встановлювати їх вплив на перебіг 

біологічних процесів та патогенез захворювань тварин. 

ФК 11. Здатність розуміти особливості перебігу метаболічних процесів в організмах тварин за 

різного фізіологічного та репродуктивного стану. 

Очікувані результати навчання: 

РН 02. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, результатів 

інтелектуальної та експериментальної діяльності. 
РН 04. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 06. Вміти обирати та використовувати сучасні морфо-функціональні, молекулярно-

біологічні методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для ефективного проведення 

діагностичних досліджень біологічних матеріалів. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в ході 

науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

Кількість кредитів – 6  

Галузь знань  

21 “Ветеринарна 

медицина” 

 

Модулів - 2 

Спеціальність  

211 «Ветеринарна 

медицина 

Рік підготовки: 

 2-й 

Індивідуальне завдання  

(комплексне  самостійне 

завдання) 

Семестр 

Загальна кількість  

годин − 180 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійна робота  

студента – 8 

Освітній ступінь: 

Доктор філософії 

24 год. 

Лабораторні 

36 год. 

Самостійна робота 

120 год. 
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Вид поточного контролю: усне, 

письмове опитування, поточне 

тестування 

Вид підсумкового контролю: 

Екзамен. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

№  

з/п 

Дисципліни,  

вивчені раніше 

Здобуті  результати навчання 

1.  Біохімія 

тварин з 

основами 

фізичної та 

колоїдної 

хімії», 

«Клінічна 

біохімія», 

Анатомія 

тварин 

РН 1. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної 

медицини. 

РН 3. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, що 

відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології 

2.  «Фізіологія 

тварин» 

«Паталогічна 

фізіологія 

тварин» 

РН 1. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної 

медицини. 

РН 3. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, що 

відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології 

 

 

4. Результати навчання за дисципліною 
 

Шифр Результат навчання 

РН 02 Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, 

результатів інтелектуальної та експериментальної діяльності. 
РН 04 Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису 

та ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 06 Вміти обирати та використовувати сучасні морфо-функціональні, 

молекулярно-біологічні методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для 

ефективного проведення діагностичних досліджень біологічних матеріалів. 

РН 14 Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, 

виявлені в ході науково-дослідницької діяльності з прогнозованими 

наслідками роботи. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 02 РН 04 РН 06 РН 14 

ЗК 01 +   + 

ФК 03  + +  

ФК 04 +  + + 

ФК 06    + 

ФК 11 + +  + 
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Загальні компетенції 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, оволодіння сучасними знаннями 

для розуміння предметної області професійної діяльності. 

Фахові компетенції 

ФК 03. Здатність визначати перелік необхідних засобів та заходів для проведення наукових 

досліджень з метою отримання достовірних результатів. 

ФК 04. Здатність до оцінки вірогідності даних, використання ІТ для впровадження та 

моделювання змін гомеостазу в організмі тварин різних видів. 

ФК 06. Здатність диференціювати етіологічні фактори, встановлювати їх вплив на перебіг 

біологічних процесів та патогенез захворювань тварин. 

ФК 11. Здатність розуміти особливості перебігу метаболічних процесів в організмах тварин за 

різного фізіологічного та репродуктивного стану. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Семестр 1 (модуль 

1, 2) 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції (знання теоретичного матеріалу) 2,25 12 27 

Лабораторні роботи 2 9 18,0 

Самостійна робота та вирішення 

ситуаційних завдань 
5 3 15 

Разом: - 60 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за семестр 1 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття  

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН 02 Лк 1-4 6 10 

РН 04 Лб 1-4 18 30,0 

РН 06 Ср 2,3, 6, 7 6 10 

РН 14 Ср 1, 4, 5, 8, 9. 10 6 10 

Разом: 36 60 
**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 

вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 

теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ 

розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 
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Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби оцінювання результатів навчання 
 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування  та 

розвязання ситуаційних завдань. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної 

дисципліни. Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в 

цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 

вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне 

спрямування, які передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому 

місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 

відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента слід 

вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки 

успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 
 

Блок 1. Планування біохімічних досліджень при виконанні наукової роботи 

Тема 1 Метаболізм у організмі тварин як єдине ціле, рівні регуляції обміну речовин в організмі 

тварин 

Тема 2. Біохімічні методи при проведенні наукових досліджень та похибки при виборі. 

Проведенні та інтерпретації біохімічних змін 

Блок 2 Дослідження основних ланок метаболізму в організмі тварин 

1. Інтерпретація показників білкового обміну 

2. Інтерпретація показників вуглеводного обміну 

3. Інтерпретація показників ліпідного обміну 

4. Інтерпретація змін активності ферментів 

5. Інтерпретація змін активності гормонів 

6. Біохімічні зміни при введенні ксенобіотиків 

 

9. Теми лекцій 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

Модуль 1. Планування біохімічних досліджень при виконанні наукової роботи 
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1 Т1 Метаболізм у організмі тварин як єдине ціле, рівні регуляції 

обміну речовин в організмі тварин 2 

2 Т2 Біохімічні методи при проведенні наукових досліджень та 

похибки при виборі. Проведенні та інтерпретації біохімічних 

змін 

2 

Всього за модуль 1 4 

Модуль 2. Дослідження основних ланок метаболізму в організмі тварин 

3 Т 3 Інтерпретація показників білкового обміну 2 

4 Т 4 Інтерпретація показників вуглеводного обміну 2 

 5 Т 5 Інтерпретація показників ліпідного обміну 2 

6 Т 6 Інтерпретація змін активності ферментів 2 

7 Т7 Інтерпретація змін активності гормонів 2 

8 Т8 Біохімічні зміни при введенні ксенобіотиків 2 

9 Т9 Перекисне окиснення ліпідів та його вплив на розвиток 

патологічних змін 2 

10 Т10 Біохімічні зміни, що лежать в основі запалення 2 

11 Т11 Інтерпретація біохімічних показників сечі 4 

Разом за модуль 2: 20 

Разом годин лекцій за дисципліну: 24 

 

 

12. Лабораторні роботи 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

 

1 Т1 
Підготовка посуду приладів, планування наукових біохімічних 

досліджень 
4 

2 Т1 
Дослідження білкового обміну. Визначення амонійного азоту та 

інтерпретація результатів 
4 

3 Т2 Проведення колоїдо-осадових проб та інтерпретація результатів 4 

4 Т2 
Визначення концентрації тригліцеридів та інтерпретація 

результатів 
4 

5 Т2 Визначення вмісту холестеролу та інтерпретація результатів 4 

6 Т2 
Визначення активності креатинфосфокінази та інтерпретація 

результатів 
4 

7 Т2 Визначення активності ЛДГ і ЛДГ1 та інтерпретація результатів 4 

8 Т2 
Визначення концентрації малонового діальдегіду та інтерпретація 

результатів 
4 
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9 Т2 Визначення статевих гормонів 4 

Разом годин на лабораторні заняття за дисципліну: 36 

 

 

13. Самостійна робота 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

 Модуль 1.  Будова та метаболізм основних класів органічних речовин в організмі 

тварин 

1 Т1 Біохімія вуглеводів. 12 

2 Т2 Обмін вуглеводів. 12 

3 Т3 Біохімія білків та амінокислот. 12 

4 Т4 Обмін білків. 12 

5 Т5 Біохімія ліпідів. 12 

6 Т6 Обмін ліпідів. 12 

7 Т7 Біохімія  та обмін нуклеїнових кислот. 12 

8 Т8 Біохімія вітамінів. 12 

9 Т9 Біохімія ферментів. 12 

10 Т10 Біохімія гормонів. Гормональна регуляція обміну речовин 12 

Всього годин самостійної роботи за дисципліну 120 

 

14. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекції проводяться в аудиторіях, оснащених мультимедійним обладнанням. Лабораторні 

заняття проводяться у спеціалізованій лабораторії, оснащеній приладами: ваги лабораторні, 

електрофотокалориметр, біохімічний аналізатор (міжкафедральна науково-дослідна 

лабораторія), центрифуги, іономір універсальний, іон-селективні електроди для визначення рН, 

електрорушійної сили, нітратів), рефрактометр, набори реактивів для дослідження показників 

метаболізму, лабораторний посуд, хімічні реактиви. 

 

15. Рекомендовані джерела інформації 
 

Обов’язкова 

1. Русак В.С., Чала І.В. Клінічна оцінка біохімічних, морфологічних показників 

крові та сечі тварин. Навчальний посібник. – Житомир: «Полісся», 2016. – 544с 

2. Кононський О.І. Біохімія тварин.-К.: Вища шк., 1994. 345 с. 

3. Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Васильєв О.М. Біохімія.-К.: Либідь, 1995. 427 с. 

4. Чечеткин А.В. Биохимия животных:Учебник для студентов зооинженерн. 

Ветеринарных факультетов с.-х. вузов/Чечеткин А.В, Головацкий И.Д.,Калиман П.А., 

Воронянский. М.: Высшая шк., 1982. 511с. 

5. Ветеринарна клінічна біохімія. В.І. Левченко, В.В.Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; За 

ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. Біла Церква, 2002. 400с. 

6. Мельничук Д.О., Усатюк П.В., Цвіліховський М.І. Біологічна хімія з основами 

фізичної та колоїдної хімії (лабораторно-практичні заняття). К.: “Центр ІТ”, 1998. 275 

с. 

Допоміжна 
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1. Чечеткин А.В., Воронянский В.Й., Покусай Г.Г. Практикум по биохимии 

сельскохозяйственных животных. М.: Высш. шк.., 1980. 234 с. 

2. Николаев Ф.Я. Биологическая химия. М.: МИЕ, 1993. 384 с. 

3. Марри Р. Греннер Д., Мейс П. Биохимия человека. М.: Мир, 1993. 562 с. 

4. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.: Медицина, 1990. 482 с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 

37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, 

просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек (на розсуд викладача). 

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 

комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

 


