
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БІОХІМІЯ» 

для здобувачів вищої освіти  освітньо-професійної програми Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва 

першого (бакалаврського) рівня Бакалавр  
спеціальності  204 Технологія виробництва і переробки  

продукції  тваринництва 
 
Обов'язкова частина професійної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 105 годин 3,5 кредити 

ЄКТС  
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти − обов’язкова. 
Програма навчальної дисципліни «Біохімія» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва спеціальності 204 Технологія виробництва і 
переробки продукції  тваринництва підготовки  СВО  Бакалавр. 

Мета навчальної дисципліни: вивчення хімічного складу живих 
організмів, з'ясування суті біохімічних процесів, що відбуваються в організмі 
тварин;розгляд основних механізмів синтезу речовин та хімічної енергії, що 
вивільняється при розпаді або окисленні складних органічних сполук, 
проведення наукових досліджень і розробок. 

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Біохімія»: 
формування у здобувачів вищої освіти базових знань про будову живого 
організму, розуміння суті біохімічних процесів, що відбуваються в організмі 
тварин, чітких понять і уявлень про фізико-хімічні властивості біохімічних 
сполук, глибоке розуміння шляхів метаболізму обміну речовин у живих 
організмах; опанування сучасними методами експериментальних досліджень, 
набуття умінь та навичок аналізувати одержані результати. 

 
Програма навчальної дисципліни 
 

Тема 1.Вступ до предмету. Основні напрями та методи дослідження у 
біохімії. Основи фізичної та колоїдної хімії. Буферні розчини, значення їх в 
організмі тварин. Колоїдні системи, осмос, дифузія.   

Тема 2. Амінокислоти та білки. Фізико-хімічні властивості амінокислот 
і білків. Будова біополімерів та їх класифікація.  

Тема 3. Нуклеїнові кислоти ДНК і РНК. Будова нуклеотидів, їх 
структурна організація.  Фізико-хімічні властивості НК.  

Тема 4. Гормональна регуляція метаболізму в організмі тварин. 
Класифікація гормонів. Значення гормонів в організмі тварин. 

Тема 5. Вітаміни як біологічно активні речовини, значення їх для росту 
та розвитку тваринного організму. Класифікація та особливості будови.  



Тема 6. Ферменти як біокаталізатори біохімічних процесів їх будова. 
Теорія клітинного дихання. 
Тема 7. Харчові та біологічно активні добавки. Безпека продуктів 
харчування Взаємозв'язок процесів обміну речовин в організмі. Біохімічні 
процеси при зберіганні та переробці харчової сировини. 

Тема 8. Обмін вуглеводів та особливості його метаболізму. Патологія 
обміну вуглеводів. 

Тема 9. Обмін білків. Механізми  синтезу білів. Розпад білків. Патологія 
обміну.  

 
 

 
 


