
Дисципліна Інтерпретація біохімічних досліджень 

Рівень ВО другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Інтерпретація 

біохімічних досліджень» значно підвищиться, якщо здобувач 

вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Біохімія тіварин», 

«Ветеринарна клінічна біохімія», «Фізіологія тварин», «Клінічна 

діагностика хвороб тварин», «Клінічна патофізіологія».   

Що буде вивчатися Основні біохімічні процеси обміну речовин та енергії в органах і 

тканинах, принципи сучасних методів лабораторної біохімічної 

діагностики основних патологій, можливості використання 

біохімічних досліджень нормальних та патологічних компонентів 

в біологічних рідинах для моніторингу стану тварин. Аналіз 

біохімічних процесів обміну речовин та енергії у окремих 

тканинах, їх ролі у забезпеченні функціонування окремих органів 

та організму в цілому; інтерпретація отриманих результатів з 

метою моніторингу стану пацієнта в лікувально-діагностичному 

процесі.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань окремих ланок 

та загальної системи обміну речовин, уміння обирати біохімічні 

параметри для дослідження згідно вибраної наукової теми та 

коректна оцінка одержаних результатів біохімічних досліджень. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Знати і грамотно використовувати  термінологію  ветеринарної 

медицини. 

2. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних 

джерел для розроблення діагностичних, лікувальних і 

підприємницьких стратегій.  

3.  Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології. 

4. Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання 

та результатами лабораторних досліджень. 

5.  Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і 

підходи вирішення проблемних ситуацій професійного 

походження. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та професії. 

ЗК 7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Спеціальні 

СК 1. Здатність встановлювати особливості будови і 

функціонування клітин, тканин, органів, їх систем та апаратів 

організму тварин різних класів і видів – ссавців, птахів, комах 



(бджіл), риб та інших хребетних.  

СК 2. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні 

пристрої, прилади, лабораторне обладнання та інші технічні 

засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час виконання 

професійної діяльності. 

СК 4. Здатність проводити клінічні дослідження з метою 

формулювання висновків щодо стану тварин чи встановлення 

діагнозу. 

СК 6.  Здатність здійснювати відбір, пакування, фасування і 

пересилання проб біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

СК 7. Здатність організовувати, проводити лабораторні та 

спеціальні діагностичні дослідження й аналізувати їх результати. 

СК 16. Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами 

тваринництва, а також матеріалами та засобами ветеринарного 

призначення. 

СК 20. Здатність організовувати, здійснювати і контролювати 

документообіг під час здійснення професійної діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення лабораторних занять та самостійної 

роботи студентів, інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекції, лабораторні, самостійні 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 

 


