
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Силабус дисципліни 

«Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

Кафедра паразитології, 

ветеринарно-санітарної 

експертизи та зоогігієни 

Освітній ступінь – Магістр 

Галузь знань: «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 6 

Загальна кількість годин – 180 

Рік підготовки, семестр – 2-й рік, 3-й семестр 
Компонент освітньої програми: обов’язковий  

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Чала Інна Валентинівна 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

pvsez/m-sklad-pvsez/chala-inna-valentynivna 

Контактна інформація innachala312@ukr.net, (098) 274-02-92 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=550 

Консультації 
Офлайн консультації:12.00-15.00,  

Онлайн консультація через Viber щосереди, з 15.30-17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії» належить до 

наук, які забезпечують формування теоретичного базису та наукового світогляду 

майбутнього фахівця ветеринарної медицини. Розуміння фізико-хімічних процесів 

дозволяє ґрунтовно вивчити механізми всмоктування поживних речовин у ШКТ, процеси 

дихання, перерозподіл речовин у тканинах. Знання біохімії а також основ фізичної і 

колоїдної хімії дозволяє майбутньому фахівцю пізнати: 

- основи обміну речовин у організмі клінічно здорових тварин та за окремих 

патологіях; 

- спрямовано (за допомогою лікарських та кормових засобів) впливати на його 

реакції з метою зміцнення здоров’я і підвищення рівня продуктивності 

сільськогосподарських тварин і птиці;  

- індивідуальні самостійні завдання дають змогу студентам самостійно здійснювати 

пошук наукової інформації, ознайомитись з сучасними методами досліджень: 

хроматографія, електрофорез, полімеразна ланцюгова реакція тощо. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою дисципліни є вивчення хімічних процесів, що відбуваються в організмі 

тварин як під час фізіологічних, так і патологічних процесів, сформувати навички 

проведення біохімічних досліджень та дотримання правил техніки безпеки, особистої 

гігієни.  

Загальні та спеціальні компетентності: 

ЗК07 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 



СК 02. Здатність застосовувати інструментарій та технічні засоби, спеціальні інструменти 

та пристрої для здійснення необхідних маніпуляцій щодо оцінки стану організму тварин 

різних видів. 

СК 7. Здатність організовувати і проводити лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати. 

 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 20 

Лабораторні 44 

Самостійна робота 116 

Всього 180 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат опанування дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної та кодоїдної 

хімії» – очний з поєднанням елементів електронного навчання через систему Moodle, 

Zoom, платформ YouTube. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми Кількість годин 

Блок 1 «Основи фізичної хімії» 

1 Т1 1. Агрегатні стани речовин. Фізико-хімічні процеси, що 

лежать основі життєдіяльності. Агрегатні стани речовин. 
6 

2 Т2 2. Розчини. Молекулярно-дисперсна структура 

розчинів, класифікація розчинів, розчинники.  
6 

3 Т3 3. Дифузія та осмос. Дифузія та осмос. Осмотичний 

тиск, методи визначення осмотичного тиску. Біологічне значення 

осмосу, застосування у ветеринарії розчинів з різним 

осмотичним тиском 

6 

4 Т4 4. Активна реакція водних розчинів. Буферні 

системи. Дисоціація води, іонний добуток води, рН. Буферні 

розчини. Патології кислотно-основної рівноваги: ацидоз та 

алкалоз 

6 

5 Т5 5. Хімічна кінетика та каталіз – швидкість хімічних 

реакцій, енергія активації, каталіз та його види. 
6 

Всього за блок 1                                                                                                       30 

Блок 2 «Основи колоїдної хімії»  

6 Т1 1. Дисперсні системи. Будова дисперсних систем. 

Класифікація дисперсних систем. Методи одержання та очистки 

колоїдних систем. 

5 

7 Т2 2. Поверхневі явища та сорбція. Поняття про 

поверхневий натяг та сорбцію, види сорбції.. 
5 

8 Т3 3. Молекулярно – кінетичні властивості колоїдних 

ліофобних систем. Броунівський рух, дифузія, флуктуація, 

осмотичний тиск, мембранна рівновага Доннана. 

5 

9 Т4 4. Електрокінетичні властивості колоїдних 

ліофобних систем. Будова міцели, поняття про електричний 
5 



подвійний шар, електрофорез і електроосмос.. 

Всього за блок 2 20 

Блок 3 Будова та метаболізм основних класів органічних речовин в 

організмі тварин 
 

10 Т1 1. Біохімія вуглеводів. Загальна характеристика 

вуглеводів, класифікація вуглеводів, поширення в природі, 

значення. 

10 

11 Т2 2. Обмін вуглеводів. Травлення та всмоктування 

вуглеводів. Особливості травлення вуглеводів у жуйних. 

Проміжний обмін вуглеводів в органах та тканинах. 

10 

12 Т3 3. Біохімія білків та амінокислот. Загальна 

характеристика білків. Загальна характеристика амінокислот. 
10 

13 Т4 4. Обмін білків. Перетравлення білків. Особливості 

перетравлення білків у жуйних, перетравлення небілкових 

азотистих сполук (сечовини). 

10 

14 Т5 5. Біохімія ліпідів. Загальна характеристика ліпідів. 

Класифікація ліпідів: прості та складні ліпіди.  
10 

15 Т6 6. Обмін ліпідів. Перетравлювання та всмоктування 

ліпідів. Роль жовчі. Ресинтез ліпідів у тонкій кишці. 

Перетвоорення ліпідів у клітинах: β – окислення жирних кислот.  

10 

16 Т7 7. Біохімія та обмін нуклеїнових кислот. Загальна 

характеристика нуклеїнових кислот. Історія вивчення. 

Структурні компоненти нуклеїнових кислот: азотисті основи, 

моносахариди, фосфатна кислота. Поняття про нуклеотид, 

нуклеозид та полінуклеотиди. 

10 

17 Т8 8. Біохімія вітамінів. Історія розвитку вчення про 

вітаміни. Причини виникнення, розвитку та усунення гіпо-, 

гіпер- та івітамінозів.  

10 

18 Т9 9. Біохімія ферментів. Каталітичні процеси у живій 

природі. Біосинтез та локалізація ферментів. Методи виділення 

та очистки ферментів. Механізм дії. 

10 

19 Т1

0 
10. Біохімія гормонів. Гормональна регуляція 

обміну речовин. Рівні регуляції та її механізми.  
10 

Всього за блок 3 100 

Блок 4 «Біохімія тканин і органів» 

20 Т1 1. Біохімія крові. Фізико-хімічні властивості крові. 

Хімічний склад крові. Методи отримання сироватки та плазми 

крові.. 

15 

21 Т2 2. Біохімія молока. Фізико-хімічні властивості 

молока. Хімічний склад молока.  
15 

Всього за блок 4 30 

Разом 180 

ПРИМІТКА: Особливості виконання самостійної складової дисципліни.    

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, 

оцінюється в ході тематичного опитування під час лабораторних (терміни, хімічні 

формули, властивості речовин, перебіг хімічних процесів в організмі тварин), при 

співбесіді з питань звіту самостійної роботи. 

 

 

 



5.4 Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Оцінювання проводиться за 100-бальною системою: 60 балів – 

максимальна кількість балів, мінімальна кількість балів - 36, що 

студент може набрати, виконуючи різні види поточних завдань: 

вивчення теоретичного матеріалу, виконання лабораторних робіт та 

індивідуального семестрового завдання; 40 балів – максимальна 

оцінка підсумкового контролю, мінімальна кількість, за якої іспит 

вважається складеним – 24 бали. 
 

Складові оцінки в 60 балів:  

Тематичне усне опитування (знання термінів, хімічних формул, 

клінічного значення біохімічних реакцій, властивостей речовин, 

перебігу хімічних процесів в організмі тварин) – 22 бали/семестр;    

Робота з біологічним матеріалом, реактивами (лабораторні заняття) – 

11 балів/семестр; 

Поточне тестування  (2 р., 5 балів кожне ) – 10 балів/семестр;    

Індивідуальна письмова робота –  10  балів/семестр;    

Співбесіда на основі звіту з тем самостійної роботи –  7  балів/семестр. 

 

Деталізація системи оцінювання 

РН 01 

Тематичне усне опитування 

Поточне тестування  

Співбесіда на основі звіту з тем самостійної роботи 

Екзаменаційні тести  

РН 03 

Тематичне усне опитування  

Робота з біологічним матеріалом, реактивами (лабораторні заняття) 

Поточне тестування   

Індивідуальна письмова робота  

Співбесіда на основі звіту з тем самостійної роботи 

Екзаменаційні тести 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Мінімальна кількість балів за поточне оволодіння навчальним 

матеріалом, за якої студент може бути допущений до підсумкового 

контролю складає 36 балів. Форма підсумкового контролю – екзамен. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді тестування або за 

комплексними білетами. Мінімальна кількість балів, за яких він є 

зарахований - 24, максимальна – 40.  

Критерії 

оцінювання 

Тематичне усне опитування. Повна відповідь, надана на всі 

питання з теми  – 2  бали (100%). 

Співбесіда на основі звіту з тем самостійної роботи (4 

теоретичних питання) – 7  балів (100%). 

Екзаменаційні тести (80 питань із загальної кількості в 120). 

Правильні відповіді на 80 питань (100%) оцінюються в 40 балів. 

Для всіх означених видів роботи якість, повнота, логіка та 

змістовність відповідей оцінюються за системою 60%-100%. 
 

Робота з біологічним матеріалом. Завдання, що виконане 

методично вірно та якісно оцінюється в 1 бала, при порушеннях 

методик – в 0,5 бала. 

Поточне тестування (20 тестових питань). По 0,25 бала за 

правильну відповідь, 5 балів максимально за кожне тестування. 

Індивідуальна письмова робота (6 питань). За питання, що 

потребують опису – по 2 бали  (повна, логічна, обґрунтована 

відповідь), завдання на написання хімічних рівнянь – по 1 балу. 



6. Результати навчання 
 

Шифр Результат навчання 

РН01 Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН03 Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, що відбуваються в 

організмі тварин у нормі та за патології 

 
7. Пререквізити 

 

Для вивчення дисципліни «Біохімія тварин з основами ФКХ» студент повинен 

прослухати такі навчальні дисципліни: «Біоорганічна хімія», «Біонеорганічна хімія», 

«Анатомія тварин», «Фізіологія тварин» . 

 

8. Політики дисципліни 

Політики дисципліни спрямовані на максимальну реалізацію потреб здобувачів 

вищої освіти у галузі біохімії і включають: 

- мотивацію відвідування аудиторних занять. За умов пропуску занять здобувач 

здає поточне тестування, індивідуальну письмову роботу, звіт з тем самостійної роботи, 

методики лабораторних робіт (загалом 38 балів); 

- прагнення до самоосвіти у професійній діяльності. Робота здобувача при 

виконанні індивідуальних завдань, здійсненні наукового пошуку вчить його самостійно 

набувати знань з професії;  

- наукова доброчесність. У разі виявлення плагіату (індивідуальна письмова 

робота, звіт з самостійної) робота не зараховується; 

- дотримання правил техніки безпеки під час проведення лабораторних занять. 

Перед початком хімічних досліджень студент повинен ознайомитись з ходом виконання 

робіт і чітко його дотримуватись. У разі навмисного порушення техніки безпеки студент 

відсторонюється від виконання лабораторних досліджень і не отримує визначені бали; 

- доступ до навчання студентів з особливими потребами. Особам, що мають 

особливі потреби, може бути змінена форма реалізації знань (офлайн консультації/он-лайн 

консультація через Viber). Здобувач здає поточне тестування, індивідуальну письмову 

роботу, звіт з тем самостійної роботи, методики лабораторних робіт (загалом 37 балів). За 

бажанням студента проводиться тематичне опитування. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться у аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

системами. Лабораторні заняття проводяться у спеціалізованій лабораторії, обладнаній 

витяжною шафою, скляним посудом та реактивами для біохімічних досліджень, 

фотоелектроколориметром, універсальним іономіром, центрифугою, мікроскопом, 

водяною банею тощо. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

1. Біологічна і біоорганічна хімія. Підручник. За ред. Б.С. Зіменковського, І.В. 

Ніженковської. К.: Медицина, 2017. 272 с. 

2. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. 2-е изд.: Пер. с нем. М.: Мир, 2004. 469 

с. 

3. Губський Ю.І. Біологічна хімія: підручник для студентів вищих навчальних 

закладів. К.: НОВА КНИГА, 2007. 656 с. 

4. Кононський О.І. Біохімія тварин: Підручник. К.: Вища шк., 2006. 345 с. 

5. Кононский А.И. Физическая и коллоидная химия. К.: Высшая шк., 1986. – 364 с. 



6. Конопатов Ю.В., Васильева С.В. Биохимия животных. Санкт-Петербург: Лань, 

2015. 384 с. 

7. Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Васильєв О.М. Біохімія: Підручник. К.: Либідь, 

1995. 427 с. 

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