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ВСТУП

Програма  вивчення  навчальної  дисципліни  «Біохімія»  складена

відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  молодшого

спеціаліста зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  «Біохімія»  є  створення  у

студентів  уявлення:  про  біохімічні  перетворення  у  м’язах  під  час  роботи  та

механізми її енергозабезпечення, про біохімічні причини втоми та біохімічний

характер  протікання  відновних  процесів;  про  біохімічні  закономірності

адаптації,  лімітуючі  фактори  розвитку  спортивних  якостей,  про  прикладні

аспекти  забезпечення  контролю  за  ефектами  тренувальних  та  змагальних

навантажень.

Теоретичне  роз’яснення  основних  біохімічних  процесів,   приведення

відповідних  прикладів  з  практики  фізичної  культури  та  спорту, тестування,

демонстрація матеріалу на дошці, демонстрація слайдів, схем, таблиць. 
У зв’язку з цим базовий етап підготовки спеціалістів у галузі фізичного

виховання,  передбачає  глибокі  знання  з  біохімії.  Біохімічні  дослідження

відіграють важливу роль при вивченні процесів адаптації організму людини до

різноманітних  факторів  впливу  зовнішнього  середовища,  в  тому  числі  і  до

фізичних навантажень. Це допоможе успішно вирішувати питання практичної

діяльності:  пошуку ефективних засобів і  методів підвищення працездатності,

регламентації  фізичної  роботи  та  відпочинку,  об’єктивної  оцінки  рівня

підготовки,  розробки  шляхів  реабілітації  після  фізичної  перевтоми  або

спортивних травм.

Міждисциплінарні зв’язки: анатомія людини, фізіологія людини.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Групи органічних речовин.
2. Обмін речовин і енергії в організмі. 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Біохімія»  є глибоке

оволодіння  знаннями  процесів  життєдіяльності  людського  організму, що  дає

можливість  бути  висококваліфікованим  спеціалістом  в  області  фізичного

виховання і спорту.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Біохімія» є:

Теоретичні:

‒ Вивчення  складу, будови,  властивостей  груп  речовин  (ліпідів,  вуглеводів,

білків,  нуклеїнових  кислот,  ферментів,  вітамінів,  гормонів)  та  буферних

систем організму.
‒ Оволодіння знаннями перетворення груп речовин в організмі  (проміжний

обмін речовин та обмін енергії).

Практичні:

Знання  біохімічних  закономірностей  фізичного  розвитку  і  спортивного

тренування дозволяє на науковій основі 

– вирішувати питання вибору кадрів для занять спортом, 

– вишукувати найбільш ефективні засоби і методи тренувань, 

– вірно оцінювати результат їх використання, 

– прогнозувати спортивні досягнення. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

‒ значення біохімії для спеціалістів по фізичному вихованню і спорту;
‒ хімічний склад організму;
‒ водно-дисперсні системи, їх значення в життєдіяльності живого організму;
‒ буферну дію розчинів;
‒ біологічне  значення  дифузії,  осмосу, буферних  систем,  рН в  біологічних

системах;
‒ загальну характеристику класу ліпідів; 
‒ загальну характеристику вуглеводів та їх класифікацію, прості вуглеводи:

номенклатура, ізомерія, конформація, властивості, представники (рибоза,

глюкоза,  галактоза,  фруктоза,  седогептулоза),  складні  вуглеводи:

дисахариди, полісахариди: класифікація, хімічна структура, властивості,



найважливіші  представники  (крохмаль,  глікоген),  біологічне  значення

полісахаридів;
‒ елементарний склад білка, амінокислотний склад білків, ізоелектричний

стан білкової молекули, спосіб зв’язку амінокислот в білковій молекулі;
‒ структури білкової молекули; 
‒ властивості  білків,  класифікацію і  номенклатуру білків,  характеристику

деяких простих та складних білків;
‒ властивості ферментів; 
‒ вітаміни  як  біологічно  активні  речовини,  їх  роль  в  регуляції  обміну

речовин, класифікацію і біологічну роль вітамінів;
‒ гормони як регулятори біохімічних процесів організму;
‒ загальні закономірності обміну речовин, асиміляція і дисиміляція;
‒ обмін енергії в організмі, основні макроергічні сполуки, сучасне уявлення

про механізми біологічного окиснення;
‒ джерела  енергії  для  роботи  м’язів,  значення  АТФ,  вплив  міозину  на

розщеплення АТФ;
‒ обмін вуглеводів, використання вуглеводів як джерела енергії, ана- і аеробні

перетворення вуглеводів;
‒ обмін тригліцеридів; 
‒ загальні поняття про обмін білків і нуклеїнових кислот;
‒ закономірності  біохімічних  перетворень  в  організмі  людини  в  процесі

занять фізичними вправами;
‒ біохімію м’язів.

вміти: 

‒ встановлювати закономірності біохімічних перетворень в організмі людини

в процесі занять фізичними вправами;

‒ використовувати  знання  біохімічних  закономірностей  фізичного  розвитку

для керування питанням відбору молоді для занять спортом;

‒ оцінювати біохімічні фактори, що лімітують рівень спортивних досягнень;

‒ оцінювати біохімічні процеси відновлення стану організму після м’язової роботи

та біохімічної адаптації до систематичної м’язової. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/ 1,5 кредити

ЄКТС.



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Групи органічних речовин
Тема  1.  Предмет  біохімії  і  його  значення  для  спеціалістів  по

фізичному вихованню і спорту. Хімічний склад живих організмів

Основні  закони  хімії  (збереження  енергії,  постійності  складу,

еквівалентів, кратних відношень, закон Авогадро). Моделі атомів, поняття про

хімічні  елементи,  ізотопи.  Будова  електронної  оболонки  атомів.  Хімічний

зв’язок.  Вчення  про  хімічні  процеси.  Хімічна  рівновага.  структура  рідини.

Дифузія,  осмос,  їх  біологічне  значення.  Основні  положення  теорії

електролітичної  дисоціації.  Гідроліз  та  його  значення.  Дисперсні  системи.

Утворення колоїдної системи. Стійкість і коагуляція колоїдних розчинів. Гелі.

Полімери

Тема 2. Білки і нуклеїнові кислоти

Загальна  характеристика  білків,  їх  склад.  Амінокислоти  (будова  та

класифікація). Хімічні властивості амінокислот. Сучасні уяви про склад білків.

Фізико-хімічні  властивості  білків.  Класифікація  білків.  Порівняльна

характеристика складних білків (нуклеопротеїди, хромопротеїди, ліпопротеїди,

глікопротеїди,  фосфопротеїди,  металопротеїди).  Нуклеїнові  кислоти  живих

організмів,  будова  та  функції.  Специфічні  нуклеотиди,  їх  роль  в  еволюції

метаболізму.  Генетичний  код.  Будова  генів  на  різних  рівнях  філогенезу.

Цитоплазматичні ДНК. Механізми еволюційної перебудови генному (мутації).

Лабораторні методи дослідження амінокислот, білків, нуклеїнових кислот.

Тема 3. Вуглеводи. Ліпіди

Загальна  характеристика  та  класифікація  вуглеводів.  Моносахариди.

Дисахариди,  інші  олігосахариди.  Ізомерія  та  номенклатура.  Полісахариди.

Хімічні  властивості,  біологічне  значення  і  знаходження  в  природі  окремих

вуглеводів. Лабораторні методи дослідження вуглеводів.

Загальна  характеристика  ліпідів.  Жирні  кислоти  та  триглі  цериди.

Фосфоліпіди,  сфінголіпіди,  гліколіпіди.  Воски.  Терпени.  Стероїди.  Жири  як

джерело ендогенної води та енергії. Лабораторні методи дослідження жирних

кислот та ліпідів.



Тема 4. Вітаміни. Ферменти. Гормони

Історія  відкриття,  загальна  характеристика  вітамінів.  Класифікація  та

номенклатура. Жиро –  та водорозчинні вітаміни. Баланс вітамінів в організмі.

Гіпер-,  гіпо-,  авітамінози.  Вітамінні  препарати.  Інструментальні  та  клінічні

методи дослідження вітамінів
Ферменти –  біологічні  каталізатори  білкової  природи.  Властивості

ферментів.  Побудова  ферментів  (протеїни,  протеїди).  Специалізовані  центри

ферментів. Фактори, що впливають на активність ферментів. Класифікація та

номенклатура  ферментів  (оксиредуктази,  трансферази,  гідролази,  ліази,

ізомерази,  лігази).  Практичне  використання  ферментів.  Лабораторні  та

інструментальні методи дослідження ферментів.
Загальна характеристика гормонів. Види класифікацій гормонів. Гормони

гіпофізу,  підшлункової  залози,  інші  гормони  білкової  природи.  Гормони –

похідні  амінокислот.  Стероїдні  гормони.  Загальна  характеристика  механізму

гормональної регуляції. Лабораторні методи дослідження гормонів.
Змістовний модуль 2. Обмін речовин і енергії в організмі. 
Тема1. Загальні закономірності обміну речовин
Основні  принципи  регуляції  біохімічних  процесів.  Взаємозв’язок  і

регуляція  обміну  речовин.  Єдність  обміну  речовин  і  організму. Зв’язок  між

обміном вуглеводів і ліпідів, вуглеводів і білків, і ліпідів. Зв’язок між обміном

органічних і неорганічних сполук. Нейроендокринна регуляція обміну речовин.

Тема 2. Обмін енергії в організмі

Сучасне уявлення про механізми біологічного окислення. Окислення та

дихальний ланцюг. Основні  макроергичні  сполуки.  Мітохондрії,  їх  будова та

функції.  Анаеробне біологічне окислення, його еволюція.  Аеробне біологічне

окислення,  еволюція  і  роль  адаптації  організму  до  вмісту  кисню  в

навколишньому середовищі.

Тема 3. Обмін вуглеводів

Травлення та транспорт вуглеводів. Анаеробний шлях обміну вуглеводів.

Бродіння. Гліколіз і глікогеноліз. Цикл трикарбо - нових кислот (цикл Кребса).

Енергетичний  баланс  окислення  вуглеводів.  Апотомічний  шлях  окислення



глюкози.  Біосинтез  глюкози.  Глюконеогенез.  Лабораторно-інструментальні

методи дослідження вуглеводно-енергетичного обміну.

Тема 4. Обмін білків і ліпідів

Травлення білків. Шляхи перетворення амінокислот в організмі. Кінцеві

продукти розпаду амінокислот. Обмін аміаку. Синтез сечовини. Білкова цінність

їжі.  Біосинтез  білка.  Рібосоми.  Основні  етапи  біосинтезу  білка:  активація

амінокислот,  ініціація,  елонгація,  термінація  поліпептидного  ланцюга.

Генетичний  код.  Обмін  нуклеїнових  кислот.  Перетворення  пуринових  і

піримідинових  основ.  Біосинтез  нуклеотидів.  Біосинтез  нуклеїнових  кислот

(ДНК і РНК)

Травлення  ліпідів.  Травлення  тригліцеридів,  фосфогліцеридів,  стеридів.

Транспорт  ліпідів.  Внутріклітинне  окислення  продуктів  гідролітичного

розщеплення ліпідів: окислення гліцерину, b-окислення вищих жирних кислот.

Кетонові тіла. Біосинтез тригліцеридів. Синтез вищих жирних кислот. Біосинтез

холестерину. Методи дослідження обміну ліпідів та основні показники.

Тема 5. Обмін води і мінеральних речовин

Водний  обмін  та  його  регуляція.  Вміст  і  розподіл  води  в  організмі.

Регуляція  водного  обміну.  Обмін  мінеральних  речовин.  Значення  окремих

мінералів  для  організму.  Біохімічна  роль  окремих  макро-  і  мікроелементів.

Водно-сольовий  обмін  і  еволюція  сталості  внутрішнього  середовища.

Механізми  регуляції  іонного  складу  організмів.  Лабораторні  методи

дослідження водносольового обміну
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2 Буховец С.В. Упражнения по биологической химии: Учебное пособие. – М.:

Просвещение. – 1969. – 310 с.

3 Вишневська  Л.В.  Навчально-методичні  рекомендації  до  виконання

лабораторних робіт  з  біохімії  та  біохімії  спорту (для студентів  факультету

фізичного виховання та спорту). – Херсон: Видавництво ХДУ. – 2004. – 54 с.

4 Копильчук Г.П., Волощук М.М. Біохімія. – Чернівці: Рута. – 2004. – 224 с.

5 Кучеренко Н.Е. Биохимия: Практикум. – К.: Вища школа. – 1998. – 104 с.

6 Строев Е.А.,  Макарова В.Г. Практикум по биологической химии:  Учебное

пособие. – М.: Высшая школа. – 1986. – 174 с.

7 Пустовалова  Л.М.  Практикум  по  биохимии  –  Ростов-на-Дону:  Феникс.  –

1999. – 544 с.

8 Шевряков М.В., Яковенко Б.В., Явоненко О.Ф. Практикум з біологічної хімії:

Навчально-методичний посібник для студентів біологічних спеціальностей і

факультетів  фізичного  виховання  і  спорту  вищих  навчальних  закладів.  –

Суми: ВДТ Університетська книга. – 2003. – 204 с.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік

5. Засоби діагностики успішності навчання 
‒ поточне вибіркове опитування на лекціях;
‒ перевірка готовності до практичних занять;
‒ поточне тестування;
‒ звіт(тест) за змістовий модуль; 
‒ самоконтроль;
‒ захист рефератів.
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