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Опис дисципліни 

Мета сформулювати у аспірантів фундаментальних знань про механізми фізіологічної 

та біохімічної адаптації риб до середовища існування, які відбуваються на системному, 

клітинному, субклітинному і молекулярному рівнях. 

Навчальний контент 

№ Теми Результати навчання 

МОДУЛЬ І. Регуляція фізіологічних функцій. Гомеостазис внутрішнього і внутрішньо-

клітинного середовищ. 

1. Тема 1. Регуляція 

фізіологічних функцій. 
Знати: 

- особливості фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень; 

- основні наукові напрями сучасної фізіології та біохімії 

риб; 

- основні закономірності підтримки гомеостазу у риб. 

Вміти: 

- формулювати мету, актуальність, можливе 

фундаментальне та практичне значення, спираючись на 

назву дослідження, або основні ідеї та гіпотези, 

покладені в його основу; 

- оцінити фізіологічний стан риб у нормі та при 

патології за біохімічними показниками.  

 

2. Тема 2. Гомеостазис 

внутрішнього і 

внутриклітинного середовища. 

МОДУЛЬ ІІ. Біохімічні та молекулярні механізми адаптації. 

3.  Тема 3. Біохімічні та 

молекулярні механізми 

адаптації. 

Знати:  

- фізіолого-біохімічні зміни, які відбуваються в організмі 

риб на різних стадіях онтогенезу, в різні періоди річного 

циклу, сезони року; 

- особливості перебігу метаболічних процесів в 

організмі риб за умов впливу на них природних і 

антропогенних чинників; 

- вчення про стрес, фази стресу, загальний 

адаптаційний синдром; 

- причини стійкості організму до стресу, негативні 

реакції організму до стресу; 

- механізми зниження негативного впливу до стресу. 

4. Тема 4. Розвиток стресу у риб. 
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Вміти: 

- окреслити найбільш значимі загрози рибам-

об’єктам дослідження здобувачів; 

- оцінювати фізіологічний та біохімічний стан риб за 

відповідними показниками у нормі та за впливу на 

організм природних і антропогенних чинників; 

- аналізувати та узагальнювати результати 

експериментальних і польових досліджень та робити 

належні висновки. 

МОДУЛЬ ІІІ. Особливості адаптації риб до дії різних чинників середовища. 

5. Тема 5. Особливості 

фізіологічної адаптації риб до 

різних чинників середовища 

Знати: 

- основні принципи функціонування організму риб як 

цілісної системи за різних екологічних чинників; 

- основні принципи механізмів адаптації водних тварин 

до дії на їх організм зміни екологічних умов; 

- методичні прийоми щодо оцінки фізіологічного та 

біохімічного статусу риб у нормі та за впливу на 

організм природних і антропогенних чинників. 

Вміти: 

- фахово презентувати проблемні матеріали з фізіології 

та біохімії риб; 

- визначати провідні фізіолого-біохімічні параметри при 

адаптаційних процесах риб; 

- застосовувати до живих організмів – об’єктів власних 

досліджень основні сучасні методологічні дослідницькі 

підходи. 

6. Тема 6. Особливості біохімічної 

адаптації риб до різних 

чинників середовища. 

МОДУЛЬ IV. Енергетичний та біосинтетичний обмін. 

7. Тема 7. Білковий, вуглеводний 

та ліпідний обмін у риб. Їх 

значення в адаптації риб до 

чинників водного середовища.  

Знати: 

- принципи аналізу результатів досліджень фізіолого-

біохімічного стану риб, оцінки значимості показників; 

- основні етапи обміну речовин у риб; 



8. Тема 8. Енергетичний обмін 

Його значення в адаптації риб 

до чинників водного 

середовища 

-. методи дослідження обміну речовин; 

- принципи аналізу результатів досліджень фізіолого-

біохімічного стану риб, оцінки значимості показників. 

Вміти: 

- використовувати сучасні методи біохімічних 

досліджень та правила постановки експерименту; 

- аналізувати об’єкти власних досліджень; 

- визначати належність дослідних показників до 

поставленою мети.  

- застосовувати сучасні фізіолого-біохімічні методи 

досліджень обміну білків, ліпідів, вуглеводів, 

мінеральних речовин. 

МОДУЛЬ V. Гормональна регуляція обміну речовин. 

9. Тема 9. Нейрогуморальна 

регуляція обміну речовин у риб. 
Знати: 

- проблеми біохімічної індикації екологічного стану 

водних екосистем; 

- сучасні уявлення про фізіологічну та біохімічну 

адаптацію риб до умов оточуючого середовища; 

- основні принципи нейрогуморальної регуляції 

обмінних процесів у риб; 

- застосування біомоніторингу для визначення якості 

води.   

Вміти: 

- пояснювати принципи сучасних уявлення щодо 

біохімічної індикації екологічного стану водойм; 

- презентувати результати досліджень, опубліковані у 

відкритих джерелах для наукового загалу. 

 

10. Тема 10. Імунні реакції при 

адаптації риб до чинників 

водного середовища. 

 

  



Формування програмних компетентностей 

Індекс в 

матриці 

ОНП  

(І – 

Іхтіол-

огія) 

Програмні результати  

І - 02  Демонструвати знання в предметній області – іхтіології, володіння сучасними 

методами проведення науково-дослідних робіт, організації та планування 

експерименту, практик оприлюднення наукових результатів. 

І - 03  

 

Аналізувати та застосовувати науковий доробок вітчизняних та зарубіжних 

учених у галузі дослідження. 

І – 04 Застосовувати дослідницькі навички, необхідні для організації та проведення 

наукових досліджень, отримання нових знань та/або реалізації інновацій; 

критично аналізувати й оцінювати результати власних досліджень; визначати і 

аргументувати перспективи власної наукової діяльності. 

І – 05 Формулювати самостійно загальні методологічні підходи, наукову проблему 

власного дослідження, його актуальність, мету і значення для розвитку інших 

галузей науки. 

І – 07 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу 

інформації, зокрема методи параметричної та непараметричної статистики. 

І – 08  Показувати знання і розуміння проблемних питань сучасної іхтіології  в 

контексті теоретичних здобутків та практичного використання. 
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Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека Інституту гідробіології; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.nbuv.gov.ua/. 

3. Ресурси сайту Інституту гідробіології http://hydrobio.kiev.ua/ua/aspirantura/zabezpechennia-

osvitnoi-diialnosti  
 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання тем (модулів) відбувається за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Використання додаткових джерел інформації 

під час оцінювання знань заборонені (у т.ч. мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та моделювання. 

Політика щодо відвідування: Присутність на занятті є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу. 
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Розподіл балів, які отримують аспіранти 
Форми роботи К-сть  балів К-сть  макс. балів  

Поточний контроль 

   

Відвідування семінарсько-практичних занять 5-10 10 

Відповіді на семінарсько-практичних заняттях 10-20 20 

Робота над темами, винесених на самостійне 

опрацювання та індивідуальні завдання 
10-20 20 

Всього балів поточного контролю 50-100 100 

Проміжний контроль 

Тести письмові 60-100 100 

Підсумковий контроль 

Іспит 60-100 100 

 

Шкала оцінювання національна та ЕСТS 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни  

не зараховано з 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 


