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 ВСТУП 

         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Біохімія» 

складена   відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр зі 

спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процес застосування 

біохімічних знань щодо зміцнення здоров’я та працездатності населення у 

практичну діяльність. 

Міждисциплінарні зв’язки: хімія, фізика, фізіологія людини. Курс має 

сугубо професійну спрямованість. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

  1. Теоретичні і прикладні задачі біохімії.   

          Мета та завдання навчальної дисципліни  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Біохімія» є  обсяг знань і 

навичок, які повинні одержати студенти. Курс передбачає  набуття студентами 

теоретичних знань про суть біохімічних процесів у біологічних системах і 

використання встановлених закономірностей у практичній діяльності людини. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Біохімія» є сформувати 

у студентів систему теоретичних знань про обмін речовин та ознайомитися з 

механізмами виникнення патологічних процесів в організмі людини. 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

– загальні біохімічні закономірності, що лежать в основі процесів обміну 

речовин в організмі людини; 

– механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини; 

– знати основні реакції циклу Кребса, етапи енергетичного обміну; 

вміти :  

– визначати біохімічні діагностичні показники; 

– складати та записувати формули білків, жирів та вуглеводів; 

    – пояснити зв’язок катаболізму та анаболізму; спряження ендергонічних та 

екзергонічних реакцій. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

          Змістовний модуль 1. Теоретичні і прикладні задачі біохімії. 

        Тема № 1  Предмет і завдання  біохімії. 

        Предмет, об’єкт дослідження, методи і завдання біохімії. Історія розвитку 

біохімії. Сучасні науково-дослідницькі центри. Теоретичні і прикладні задачі 

біохімії.  Інтегративні зв’язки біохімії з фаховими дисциплінами.   

         Тема № 2  Будова та властивості амінокислот та білків. 

         Будова, класифікація, ізомерія, дисоціація амінокислот. Первинна 

структура білків та її зв’язки. Вторинна структура білків та її зв’язки. Третинна 

структура білків та її зв’язки (глобули та фібріли).  Четвертинна будова білків 

(будова гемоглобіну).  Нормопротеінемія, причини гіпер- та гіпопротеінемії. 

         Тема №  3  Обмін амінокислот. 
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          Реакції дезамінування та переамінування амінокислот, ферменти, 

коферменти, гормони процесу, його роль.  Реакції декарбоксилювання 

амінокислот. Біогенні аміни, їх роль та розпад.  Токсичність аміаку, швидке 

знешкодження аміаку та синтез сечовини.  Гормональна та вітамінна регуляція 

обміну речовин. 

        Тема № 4  Обмін гему. 

        Будова гему та значення гемових білків.  Синтез гему та його регуляція.  

Розпад гему, роль цитохрому Р-450 та УДФ-глюкуронілтрансферази.  Вміст 

гемоглобіну та фракцій білірубіну у крові та сечі у нормі та патології. 

Тема № 5  Будова та властивості ліпідів. Різноманітність за хімічною 

структурою речовини (частіше складні ефіри (естери) вищих жирних кислот), 

які екстрагуються з біологічного матеріалу малополярними розчинниками 

(бензином, ацетоном тощо). Прості та складні ліпіди і стероїди. Ліпіди –  

структурні компоненти клітинних мембран. 

        Тема № 6  Вуглеводи. Класифікація та загальна характеристика. 

       Загальна характеристика та класифікація вуглеводів.  Шляхи енергетичного 

обміну глюкози.  Порушення обміну вуглеводів.  Регуляція вуглеводного  

обміну. 

         Тема № 7  Ферменти та коферменти. Класифікація. 

         Прості та складні ферменти; типи коферментів. Відміни ферментів від 

неорганічних каталізаторів. Активний та алостеричний центри. Специфічність 

дії ферментів.  Механізм дії ферментів. Фермент-субстратний комплекс, 

зниження енергії активації.  Класифікація ферментів. 

      Тема № 8  Цикл трикарбонових кислот. 

      Форми запасання та використання енергії. Типи макроергічних сполук, їх 

енергія.  Біоокислення, анаеробні та аеробні дегідрогенази, редуктази, оксидази, 

їх реакції та кофактори. АТФ та АТФ-ази. Типи реакцій фосфорування.  

Регуляція та порушення процесів. Гіпоксії. 
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5.  Засоби діагностики успішності навчання.   Критерії оцінювання (у %) 

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: 

– письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль СРС). 

– участь у практичних заняттях 30%. 

– самостійна робота (реферат) 10%. 
 


