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1. Опис навчальної дисципліни

Найменува

ння показників

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість

кредитів – 1,5

Галузь знань: 

01 «Освіта»

Денна форма

навчання

Нормативна

Модулів – 1
Семестр

4
Змістовних

модулів – 2

Спеціальність:

017 «Фізична культура і

спорт»

Лекції

14 годин

Загальна

кількість годин –

54

Семінарські

заняття

14 годин
Самостійна

робота

28 годин
Тижневих 

годин для денної 

форми

навчання: 

аудиторних – 2

самостійної

роботи 

студента – 

1,7

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:

«Молодший спеціаліст»

Вид вихідного

контролю – залік

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і

індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 51:51 (50:50%).



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Глибоке оволодіння знаннями процесів життєдіяльності людського

організму  дає  можливість  бути  висококваліфікованим  спеціалістом в  області

фізичного  виховання  і  спорту,  тому  вивчення  біохімії  необхідне  в  процесі

підготовки викладачів фізичної культури і майбутніх тренерів.

Завдання:

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. 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Групи органічних речовин

1. Предмет біохімії і його значення для спеціалістів по фізичному вихованню і

спорту. Хімічний склад живих організмів

2. Білки і нуклеїнові кислоти

3. Вуглеводи. Ліпіди

4. Вітаміни. Ферменти. Гормони

Змістовний модуль 2. Обмін речовин і енергії в організмі

1. Загальні закономірності обміну речовин

2. Обмін енергії в організмі

3. Обмін вуглеводів 

4. Обмін білків і ліпідів

5. Обмін води і мінеральних речовин



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і
тем

Кількість годин
Денна форма

В
сього

Л
екції

Прак
тичні

Само
стійна
робота

Змістовий модуль 1. Групи органічних речовин.
Тема 1. Предмет біохімії і його

значення для спеціалістів по 
фізичному вихованню і спорту. 
Хімічний склад живих організмів

6 2 2 2

Тема 2. Білки і нуклеїнові 
кислоти

8 2 2 4

Тема 3. Вуглеводи. Ліпіди 6 2 2 2
Тема 4. Вітаміни. Ферменти. 

Гормони
6 2 - 4

Разом за змістовним 
модулем 1

2
6

8 6 12

Змістовий модуль 2. Обмін речовин і енергії в організмі
Тема1. Загальні 

закономірності обміну речовин
4 - 2 2

Тема 2. Обмін енергії в 
організмі

6 2 2 2

Тема 3. Обмін вуглеводів 6 2 - 4
Тема 4. Обмін білків і ліпідів 8 2 2 4
Тема 5. Обмін води і 

мінеральних речовин
4 - 2 2

Разом за змістовним
модулем 2

2
8

6 8 14

Підсумок за модуль 1 5
4

1
4

14 26

5. Теми лекцій

№ Назва теми дисципліни Кіль



 теми
кість

годин
Змістовий модуль 1. Групи органічних речовин

1. Предмет  біохімії  і  його  значення  для  спеціалістів  по

фізичному вихованню і спорту. Хімічний склад живих організмів
2

2. Білки і нуклеїнові кислоти
2

3. Вуглеводи. Ліпіди
2

4. Вітаміни. Ферменти. Гормони
2

Разом за змістовним модулем 1 8
Змістовий модуль 2. Обмін речовин і енергії в організмі

5. Загальні закономірності обміну речовин

6. Обмін енергії в організмі
2

7. Обмін вуглеводів 
2

8. Обмін білків і ліпідів
2

9. Обмін води і мінеральних речовин

Разом за змістовним модулем 2 6
Підсумок 14



6. Теми практичних занять

№

 теми
Назва теми дисципліни

Кіль

кість

годин
Змістовий модуль 1. Групи органічних речовин

1. Предмет  біохімії  і  його  значення  для  спеціалістів  по

фізичному вихованню і спорту. Хімічний склад живих організмів
2

2. Білки і нуклеїнові кислоти
2

3. Вуглеводи. Ліпіди

4. Вітаміни. Ферменти. Гормони
2

Разом за змістовним модулем 1 6
Змістовий модуль 2. Обмін речовин і енергії в організмі

5. Загальні закономірності обміну речовин
2

6. Обмін енергії в організмі
2

7. Обмін вуглеводів 

8. Обмін білків і ліпідів
2

9. Обмін води і мінеральних речовин
2

Разом за змістовним модулем 2 8
Підсумок за модуль 1 14





7. Самостійна робота

№

 теми
Назва теми дисципліни

Кіль

кість

годин
Змістовий модуль 1. Групи органічних речовин

1. Предмет  біохімії  і  його  значення  для  спеціалістів  по

фізичному вихованню і спорту. Хімічний склад живих організмів
2

2. Білки і нуклеїнові кислоти
4

3. Вуглеводи. Ліпіди
2

4. Вітаміни. Ферменти. Гормони
4

Разом за змістовним модулем 1 12
Змістовий модуль 2. Обмін речовин і енергії в організмі

5. Загальні закономірності обміну речовин
2

6. Обмін енергії в організмі
2

7. Обмін вуглеводів 
4

8. Обмін білків і ліпідів
4

9. Обмін води і мінеральних речовин
2

Разом за змістовним модулем 2 14
Підсумок за модуль 1 26

8. Методи навчання

‒ методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

‒ методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

‒ методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної

діяльності.

9. Методи контролю



фронтальний, груповий, індивідуальний, комбінований, самоконтроль 

студентів.



10.Відповідність результатів контролю знань студентів у системі ЄКТС

За 4-

бальною

шкалою

Оц

інка в

ЄКТС

Критерії оцінювання

5(відмінно

)
А

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 

обдарування і нахили.

4(добре)

В

Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує 

вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.

С

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом викладача;

в цілому самостійно застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; виправляти помилки, 

серед яких є суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок.

3(задовіль

но)

D

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих.

Е

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні.

2(незадові

льно)
FХ

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину навчального

матеріалу.

F

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного

розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів.

11.Методичне забезпечення



1. Навчальна типова програма дисципліни «Біохімія».

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Біохімія».

3. Комплект лекцій з дисципліни.

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

6. Комплекс модульних контрольних робіт.

7. Питання до заліку.

12. Рекомендована література

Базова

1. .Осипенко  Г.А.  Основи  біохімії  м’язової  діяльності.  –  Олімпійська

література. – 2007. – 199 с. 

2. Волков Н. И. и др. Биохимия мышечной деятельности. – К. Олимпийский

спорт. – 2000. – 503 с.

3. Михайлов С.  С.  Спортивная биохимия.  –  М.:  Советский спорт. –  2006. –

260с.

4. Яковлев Н.Н. Биохимия спорта. – М.: Физкультура и спорт. – 1974. – 288 с.

Допоміжна

1 Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія. – К.: Вища школа. – 1995. – 536 с.

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.
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