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1. Мета навчальної дисципліни 
 

Мета дисципліни «Екологічна фізіологія і біохімія гідробіонтів» - вивчення здобувачами 
освітнього рівня хімічного складу гідробіонтів, особливості перебігу метаболічних процесів, які 
лежать в основі життєдіяльності в організмі водних тварин, на різних стадіях їх розвитку 
відповідно до сезонного характеру. 

Основним завданням є: - засвоїти основи обміну речовин і енергії в організмі водних 
тварин;  
- вивчення механізмів адаптації гідробіонтів до змін екологічних чинників (абіотичних, біотичних, 
антропогенних) на клітинному, тканинному та популяційному рівнях; 
- з’ясування екологічного потенціалу, процесів формування пластичності, мобілізації захисних 
функцій, метаболічних змін та здатності гідробіонтів до відтворення при культивуванні в штучних 
умовах. 

Дисципліна «Екологічна фізіологія і біохімія гідробіонтів» є обов’язковою дисципліною 
циклу професійної підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 
що забезпечує формування цілісних знань щодо хімічного складу гідробіонтів, особливості 
перебігу метаболічних процесів, які лежать в основі життєдіяльності в організмі водних тварин, на 
різних стадіях їх розвитку відповідно до сезонного характеру. 

 
2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 5,0 
Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 
продовольство» 

 

Модулів - 1 

Спеціальність 
207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» 

Рік підготовки 
Змістовних модулів - 3 1-й 1-й 
Індивідуальне завдання 
(алгоритм і програма) Семестр 

Загальна кількість годин – 
150  

1-й 1-й 
Лекції  

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійна робота 
студента – 7 

Освітній ступінь: магістр 

22  
Практичні 

26  
Лабораторні 

- - 
Самостійна робота 
102  

Вид контролю 
залік  

 
3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Екологічна фізіологія і біохімія 
гідробіонтів» є опанування таких навчальних дисциплін освітньої програми Водні біоресурси та 
аквакультура: 

- Гідрохімія; 
- Фізіологія риб; 
- Гідробіологія; 
- Основи екології 
 



4. Результати навчання за дисципліною 
Відповідно до освітньої програми «Водні біоресурси та аквакультура», вивчення навчальної 

дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних 
результатів навчання (ПР)  

Шифр Результат навчання 
ПР01 Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері водних біоресурсів та аквакультури і є основою 
для оригінального мислення та проведення досліджень. 

ПР05 Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти з проблем 
водних біоресурсів та аквакультури та дотичні до неї міждисциплінарні 
проєкти з урахуванням виробничих, правових, економічних та 
екологічних аспектів. 

ПР06 Застосовувати сучасні методи моделювання, цифрові технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання виробничих, 
технологічних і наукових проблем у сфері біоресурсів та аквакультури. 

ПР09 Ідентифікувати види водних біоресурсів оцінювати їх чисельність та 
біомасу та здійснювати прогнозування запасів та обсягів вилову об’єктів 
водних біоресурсів та аквакультури. 

 
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності Програмні результати навчання 
ПР01 ПР05 ПР06 ПР09 

ЗК05    + 
ЗК06 + + +  
СК06 + +   

 
Загальні: 
ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього природного середовища. 
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
Спеціальні: 
СК06. Здатність виявляти та використовувати фізіолого- біохімічні зміни, що відбуваються 

в організмі гідробіонтів забезпечення ефективності рибницьких технологічних процесів у водних 
біоресурсах та аквакультурі. 

  
6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Вид заняття Максимальна кількість 
балів за одиницю 

Модуль 1 

Кількість одиниць Максимальна кількість 
балів 

Лекції  - - - 
Практичні заняття 2,3 13 29 

Лабораторні роботи - - - 
Семінарські заняття - - - 
Самостійна робота 16 1 16 

Модульна контрольна 
робота* 5 3 15 

Індивідуальні завдання - - - 
Разом: - 60  



*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20% від 
максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 
накопичувальною системою (60 балів). 

 
Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модуль 

Шифр 
результату Вид заняття 

Мінімальна кількість 
балів (репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 
кількість балів 

(творчий рівень) 
  36 60 

ПР01 Пр1, Пр3, Пр5 3,6 6 
ПР05 Пр2, Мк1, Мк2, Мк3,  10,2 17 
ПР06 Пр2-Пр9 14,4 24 
ПР09 Пр10, Ср16 7,8 13 

Разом: 36 60 
 

**Мінімальний порогів 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 завдань 
дисципліни. Виконання практичних/контрольних/індивідуальних завдань, курсового 
проекту/роботи значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння 
роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

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 заліку у формі тестування. Залікові тести 
охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові завдання 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 заліка, якщо кількість балів, одержаних за 
результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до 
змістовного модуля впродовж семестру, в сумі не досягала 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 заліка, 
дорівнює 24. максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40.  

Підсумкові бали за залік 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 заліка та 
балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою.  

 
8. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ. Основні біохімічні процеси у живих організмах Структура, фізико-хімічні 
властивості і біологічні функції хімічних речовин, які входять до складу живої матерії гідробіонтів 
та їх біологічна роль в організмі. 

Тема 2. Підготовка матеріалу для біохімічних досліджень 



Відбір проб для лабораторних досліджень. Підготовка до аналізу середньої проби. Відбір 
проб тканин гідробіонтів. Об’єкти біохімічних досліджень, середовища та препаративні методи. 

Тема 3. Фізико-хімічні методи дослідженнь у біохімії 
Фізико-хімічні методи аналізу: електрохімічні, спектральні, хроматографічні, 

сепекторометричні, радіометричні та інші. 
Тема 4. Обмін вуглеводів 
Загальна характеристика вуглеводів. Функції та значення вуглеводів в організмі 

гідробіонтів. Класифікація вуглеводів. Найбільш важливі похідні моносахаридів. Складні 
вуглеводи. Олігосахариди. Полісахариди. Гетерополісахариди. 

Тема 5. Обмін ліпідів 
Структура простих ліпідів, їх основні представники. Насичені і ненасичені жирні кислоти, 

потреби організму риб в жирних кислотах. Стерини і стериди. Складні ліпіди. Хімічні константи 
природних жирів. 

Тема 6. Обмін білків 
Азотистий баланс, як показник повноцінності білкового харчування. Перетворення білків у 

шлунково-кишковому такті риб. Шляхи перетворення амінокислот в організмі гідробіонтів. 
Утворення кінцевих продуктів білкового обміну. Біосинтез амінокислот. 

Тема 7. Методи досліджень із фізіології риб 
Основні прояви життєдіяльності. Порівняння водного і наземного способу життя. Склад 

тіла риб. Гомеостаз. Саморегуляція функцій - основний механізм підтримки гомеостазу. Принципи 
регуляції в живому організмі 

Тема 8. Фізіологія крові. Осморегуляція і виділення 
Кров, її склад і функції. Фізико-хімічні властивості крові. Органічні речовини крові. 

Фоpмені елементи крові. Гемоглобін і транспорт кисню кров’ю. Імунітет. Кровотворення. 
Анатомічні особливості кровоносної системи риб. Фізіологія серця. Фізіологія кровоносних судин. 
Регуляція 

кровообігу. 
Тема 9. Фізіологія травлення і дихання 
Особливості будови травної системи риб у зв’язку з характером харчування. Відносна 

довжина травного тракту у риб з різним характером живлення. Анатомічні особливості травної 
системи риб. Особливості будови травного тракту риб різних екологічних груп. 

Тема 10. Фізіологія розмноження риб 
Особливості регуляції статевої функції риб. Строки досягнення статевої зрілості та фактори 

впливу на цей час. Фізіологія органів розмноження. Будова та розвиток статевих продуктів у риб. 
Особливості розмноження риб. Постембріональний розвиток риб та тривалість їх життя. 

 
 

Модуль 1. Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів. 
Змістовний модуль 1. Методи досліджень в екологічній фізіології та біохімії гідробіонтів. 
Тема 1 (Т1). Вступ. Основні біохімічні процеси в живих організмах. 
Тема 2 (Т2). Підготовка матеріалу для біохімічних досліджень. 
Тема 3 (Т3). Фізикохімічні методи дослідженнь у біохімії. 
Змістовний модуль 2. Обмін речовин в організмі гідробіонтів 
Тема 4 (Т4). Обмін вуглеводів. 
Тема 5 (Т5). Обмін ліпідів. 
Тема 6 (Т6).Обмін білків   
Змістовний модуль 3. Фізіологія гідробіонтів. 
Тема 7 (Т7). Методи досліджень з фізіології риб 
Тема 8 (Т8). Фізіологія крові. Осморегуляція і виділення. 
Тема 9 (Т9). Фізіологія травлення і дихання. 
Тема 10 (Т10). Фізіологія розмноження риб. 

 



9. Теми лекцій 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів 

1. Т1 Вступ. Основні біохімічні процеси у живих 
організмах  2  

2. Т2 Підготовка матеріалу для біохімічних досліджень  2  
3. Т3 Фізико-хімічні методи досліджень у біохімії  4  
4. Т4 Обмін вуглеводів   2  
5. Т5 Обмін ліпідів   2  
6. Т6 Обмін білків   2  
7 Т7 Методи досліджень з фізіології риб  2  
8. Т8 Фізіологія крові. Осморегуляція і виділення  2  
9. Т9 Фізіологія травлення і дихання  2  
10. Т10 Фізіологія розмноження риб  2  

Разом: 22  
 

10. Теми практичних занять 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів 
1. Т2 Методи біохімічних досліджень  4  
2. Т4 Визначення білків, жирів, вуглеводів  4  
3. Т7 Методи фізіологічних досліджень  4  
4. Т7 Фізіологія збудливих тканин   4  
5. Т7 Фізіологія залоз внутрішньої секреції  2  
6. Т8 Фізіологія крові  2  
7 Т8 Фізіологія травлення  2  
8. Т9 Фізіологія дихання  2  
9 Т10 Фізіологія розмноження  2  

Разом: 26  
 



11. Самостійна робота 
№

 з/
п 

Те
ма

  Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

 МОДУЛЬ1. Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів  
1 Т1 Історія розвитку біохімії та фізіології  6  

2 Т2 Гомополісахариди та гетерополісахариди гідробіонтів. Енергетичний 
ефект гліколізу, глікогенолізу і циклу Кребса.  8  

3 Т3 Риб’ячий жир, його хімічний склад та харчова цінність.  8  
4 Т4 Прості білки (протеїни). Складні білки (протеїди).  8  
5 Т5 Реплікація, транскрипція і трансляція.  6  
6 Т6 Травні ферменти риб  6  

7.  Т7 Функціональна біохімія. Мінеральні речовини в  
організмі гідробіонтів.  6  

8.  Т8 Поведінка. Ендокринна регуляція поведінки риб.  6  
9. Т9 Зміна функціонування нирок у анадромних і евригалінних риб  6  

10. Т10 Фізіологічні та біохімічні зміни в організмі риб під час нересту, 
зимівлі, різних форм голодування   

6  

11. Т11 
Фізіологічні особливості ікри та сперміїв різних груп риб. Фізіологія 
органів розмноження самиць риб.  
Фізіологія органів розмноження самців риб  

6  

12. Т12 
Загально-біологічні принципи єдності матерії. Загальні принципи 
електрохімічних методів досліджень. Роль вуглеводів у 
життєдіяльності організму гідробіонтів.  

6  

13. Т13 
Характеристика і класифікація ліпідів гідробіонтів, їх значення 
життєдіяльності організму. Вплив дефіциту амінокислот на 
життєдіяльність риб.   

6  

14. Т14 
Нуклеопротеїни, їх склад та біологічне значення. Мінеральні 
речовини гідробіонтів. Основі джерела забезпечення організму 
гідробіонтів вітамінами.  

6  

15. Т15 
Стадії ферментативної адаптації риб до тривалого голодування. 
Принципи використання гормональних процесів у рибництві. Вища 
нервова діяльність та поведінка риб.  

6  

16. Т16 
Стрес і адаптація. Фізіологічні основи гормонального ін’єктування в 
рибництві. Фактори впливу на швидкість обміну речовин в організмі 
гідробіонтів. Особливості мінерального обміну у гідробіонтів.  

6  

Всього: 102  
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 
передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться у лабораторіях та 
виробництві.   

13. Рекомендовані джерела інформації 
Основна: 

1. Вогнівенко Л. П., Євтушенко М. Ю., Шевряков М. В., Архангельська М. В., Пентилюк 
С. І. Біохімія гідробіонтів. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон: 2009, - 536 с  



2. Иванова Н.Т. Атлас клеток крови рыб (Сравнительная морфология и классификация
форменныхэлементов крови рыб). – М.: Лег.и пищ. пром-сть, 1983. – 80с. 
3. Фізіологія риб: практикум / П.А.Дехтярьов, І.М.Шерман, Ю.В.Пилипенко,
О.О.Яржомбек, С.Г.Вовченко. – К., Вища школа, 
2001. – 128 с.  
4. Кононський О.І. Біохімія тварин: Підручник для підготовки фахівців в аграрних вищих
навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації. – К., Вища школа, 2006. – 454 с. 

Допоміжна 
1. .Аминева, В. А. Физиология рыб: учебник/ В. А. Аминева, А.А. Яржомбек. – М.: Колос,
1984. - 200 с. Шульга З.П. О методике научноисследовательской работы. – К.: Изд-во 
Киевского университета. 1973. – 156 с.  
2. Иванов А.А. Физиология рыб / А.А.Иванов. – М.: Мир, 2003. – 284 с.
3. Кучеренко Н.Е., Бабенюк Ю.Д., Васильев А.Н. и др. Биохимия. – К., 1988. – 432 с.

Інформаційні ресурси: 
1. Наукова бібліотека Поліського національного університету http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
2. Навчально-інформаційний портал Поліського університету http://moodle.znau.edu.ua/
3. Джерела Інтернет.

5. Соломатіна В.Д., Світельський М.М. Екологічна фізіологія і біохімія гідробіонтів. Конспект 
лекцій. Житомир, 2021. 48 с.

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
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