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ВСТУП 

         

         Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної форми 

навчання в процесі самостійної підготовки до занять під час вивчення курсу 

«Біохімія, екологія з основами гігієни».  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Біохімія, 

екологія з основами гігієни» є сформуваня у студентів зі спеціальностей    

014.11 – «Середня освіта (Фізична культура)» та 227 – «Фізична терапія, 

ерготерапія» системи теоретичних знань про обмін речовин та ознайомлення з 

гігієнічними засобами, що використовуються для зміцнення здоров’я та 

працездатності населення; з профілактичними заходами щодо захворювань. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

  знати: 

   – загальні біохімічні закономірності, що лежать в основі процесів обміну 

речовин в організмі людини; 

   – вплив забрудненого середовища на здоров’я людини; 

       – основні елементи здорового способу життя, гігієнічні чинники,      

оздоровчі сили  природи, заходи щодо профілактики захворювань людини; 

уміти:  

  – визначати біохімічні діагностичні показники; 

  – орієнтуватися в екологічних проблемах і ситуаціях у системі стандартів, 

правил, норм, які регламентують взаємовідносини людини і природи; 

     – використовувати гігієнічні засоби та природні чинники в усіх формах 

оздоровчої та фізкультурно-масової роботи. 
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1 ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма навчання 

Кількість 

годин 

(лекцій) 

Кількість годин 

(СРС) 

1 Будова та властивості амінокислот та 

білків 
2 8 

2 Ферменти та коферменти. 

Класифікація 
2 

   8 

3 Будова гему та значення гемових 

білків.  Синтез гему та його регуляція 
2 

  8 

4 Вуглеводи. Класифікація та загальна 

характеристика 
2 

  8 

5 Цикл трикарбонових кислот    2   8 

6 Основні види техногенного впливу   2  8 

7 Регіональні екологічні проблеми   2  8 

8 Екологічна безпека людини   2  8 

9 Основи радіаційної гігієни   2  8 

10 Гігієна праці   2  8 

11 Харчування як чинник здоров’я   2 10 

12 Гігієнічні основи охорони здоров’я 

дітей та підлітків 
4 10 

 Усього годин за семестр 26 100 
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 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ 

ОПРАЦЮВАННЯ 

           Тема № 1 Будова та властивості амінокислот та білків 

        1. Формування знань про будову, властивості амінокислот та білків. 

        2. Основні функції білків: ферментативна, структурна, рецепторна, транспортна, 

захисна, рухова, сигнальна (гормональна), енергетична. 

        3. Білки як важлива частина харчування. 

        4. Процеси денатурації та гідролізу.  

Питання для самоперевірки 

         1. Наведіть загальну формулу білка.  

         2. Чому білки складаються лише з а-амінокислот?  

         3. Що таке структури білка? Які вони бувають? 

         4. Опишіть різновиди вторинної структури білка.  

         5. У чому вимірюють розмір молекули білка?  

         6. Які основні хімічні властивості білків?  

         7. Наведіть якісні реакції на білки.  

         8. Які функції виконують білки в живих організмах? 

         9. Що означає поняття незамінної амінокислоти або білка?  

         10. Що таке денатурація білка? Чим вона характеризується?   

         Література: [1]. 

 

     Тема № 2 Ферменти та коферменти. Класифікація 

         1. Функції ферментів. 

         2. Класифікація ферментів. 

         3. Моделі «ключ–замок» та індукованої відповідності ферменту і субстрату.   

Питання для самоперевірки 

          1. Що таке ензими?  

          2. Що таке субодиниця ферменту?  

          3. Наведіть функції ферментів.  
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          4. Що означає поняття специфічності ферментів?  

          5. Опишіть принципи класифікації ензимів.   

          6. Як формуються назви ферментів?  

          7. Як описується кінетика ферментативних реакцій?  

          8. Чим визначається активність ферментів?  

          9. Опишіть модель індукованої відповідності ферменту і субстрату.  

         10. Що таке кофактор ферменту? 

          Література: [5].       

  

          Тема № 3 Будова гему та значення гемових білків.  Синтез гему та його 

регуляція 

       1. Основні функції гемоглобіну.  

       2. Будова та синтез гему. 

       3. Похідні гемоглобіну. 

       4. Порушення синтезу гемоглобіну. 

Питання для самоперевірки 

     1. Які речовини забезпечують виконання кров’ю її функцій?  

     2. Як білкові франції крові впливають на її фізико-хімічні властивості?  

     3. Охарактеризуйте альбуміни.  

     4. Охарактеризуйте глобуліни.  

     5. Що таке імуноглобуліни?  

     6. Опишіть методику фракціонування білків крові.  

     7. Опишіть структуру гемоглобіну.  

     8. Поясніть поняття таласемії.  

     9. Які групи ферментів присутні в крові?  

     10. Які речовини в крові називають індикаторними?   

     Література: [8]. 
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            Тема № 4  Вуглеводи. Класифікація та загальна характеристика 

        1. Класифікація і коротка характеристика вуглеводів. 

        2. Процес гліколізу: стадії гліколізу, ферменти, послідовні реакції, продукти цієї 

реакції. 

        3. Процес глюконеогенезу на прикладі молочної або піровиноградної кислот.       

Питання для самоперевірки 

1. Що таке вуглеводи? Які їх характерні особливості?  

 2. Наведіть функції вуглеводів в організмі людини.  

 3. Як утворюються полісахариди?  

4. Опишіть ізомерію глюкози.  

5. Опишіть цикл Корі.  

6. Чому вуглеводи в організмі накопичуються у вигляді полісахаридів?  

7. Як синтезується і як розщеплюється глікоген?  

8. Який енергетичний ефект розщеплення молекули глюкози?  

9. Яким чином регулюється гліколіз та глюкогенез? 

  Література: [6]. 

 

          Тема № 5 Цикл трикарбонових кислот 

         1. Характеристика циклу трикарбонових кислот (Кребса), основні стадії 

дихального ланцюга.  

          2. Узагальнена схема циклу Кребса. Загальне рівняння одного обороту циклу 

Кребса.  

        3. Регуляція метаболічних шляхів. 

        4. Спряження ендергонічних та екзергонічних реакцій. 

Питання для самоперевірки 

       1. Що таке енергетичний обмін?  

       2. Наведіть етапи енергетичного обміну?  

       3. Що таке активовані переносники?  

       4. Поясніть спряження ендергонічних та екзергонічних реакцій.  
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       5. Чи можуть ферменти змінити енергію Гіббса для реакції?  

            6. Що таке метаболічні шляхи?  

    7. Як здійснюється регуляція метаболічних шляхів?  

    8. Поясніть зв’язок катаболізму та анаболізму.  

    9. Опишіть цикл Кребса. Де він протікає?  

   10. Розкрийте основні стадії дихального ланцюга.  

        Література: [1]. 

 

         Тема № 6 Основні види техногенного впливу 

       1. Загальна характеристика основних видів техногенного впливу та небезпек. 

       2. Порогові та смертельні токсодози сильнодійних отруйних речовин.                               

      3.  Наслідки опромінення. 

      4.  Первинні та вторинні чинники ураження. 

Питання для самоперевірки 

      1. Основні види техногенного впливу та небезпек. 

      2. Порогові та смертельні токсодози сильнодіючих отруйних речовин. 

      3. Вражаючі чинники фізичних небезпек. 

      4. Вражаючі чинники хімічних небезпек.  

  5. Вражаючі чинники енергетичних небезпек. 

  6. Первинні чинники ураження.  

  7. Вторинні чинники ураження.  

Література: [1; 2]. 

           

         Тема № 7 Регіональні екологічні проблеми 

       1. Екологічна ситуація в Україні. 

       2. Проблеми утилізації відходів.  

       3. Промислове навантаження на довкілля. 

Питання для самоперевірки  

1. Формування екологічної культури. 
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2. Картографічні документи та науково-популярна література щодо розв’язання 

екологічних проблем. 

         3. Екологічне виховання підростаючого покоління. 

4. Промислове навантаження на довкілля.  

5. Охарактеризувати екологічну ситуацію в Україні. 

Література: [4]. 

 

         Тема № 8 Екологічна безпека людини 

        1. Поняття екологічної безпеки. 

        2. Структура екологічної безпеки. 

        3. Ресурсоекономні технології і мініатюризація виробів, безпечні для природи і 

людей. 

Питання для самоперевірки  

1. Екологічні втрати внаслідок забруднення. 

2. Охарактеризувати структуру екологічної безпеки.  

3. Охарактеризувати національну й міжнародну безпеку з урахуванням 

екологічного чинники. 

4. Ресурсоекономні технології й мініатюризація виробів, безпечні для природи і 

людей.  

 Література: [3]. 

 

        Тема № 9 Основи радіаційної гігієни 

       1. Завдання радіаційної гігієни. 

       2. Місцеві променеві реакції та пошкодження. 

       3. Основи радіаційної безпеки. 

        4. Санітарно-гігієнічні, екологічні та соціальні наслідки радіаційних та ядерних 

аварій. 

Питання для самоперевірки 

       1. Біологічна дія іонізувальних випромінювань.  
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       2. Санітарно-гігієнічні наслідки радіаційних аварій.  

    3. Протирадіаційний і соціальний захист населення та персоналу ядерних об’єктів 

під час радіаційних аварій. 

    4. Місцеві променеві реакції та пошкодження. 

     Література: [2–4]. 

 

 Тема № 10  Гігієна праці  

        1. Завдання, методи дослідження та предметна галузь гігієни праці. 

        2. Санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на створення найбільш сприятливих 

умов праці. 

        3. Лікувально-профілактичні заходи щодо забезпечення здоров’я та високого 

рівня працездатності людей. 

        4. Розділи гігієни праці. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте розділи гігієни праці. 

2. Загальна характеристика методів дослідження у гігієни праці. 

3. Характеристика експериментальних методів дослідження. 

4. Визначити завдання та предметну галузь гігієни праці. 

          Література: [2; 8]. 

 

        Тема № 11 Харчування як чинник здоров’я 

       1. Принципи раціонального харчування. 

       2. Небезпечні продукти харчування та хвороби, які вони викликають. 

       3. Харчування як основна біологічна потреба людини. 

Питання для самоперевірки 

1. Захворювання харчового походження.  

2. Принципи раціонального харчування.  

3.  Характеристика безпечного та збалансованого харчування як важливого 

чиннику для підтримки життя та укріплення здоров’я.  
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4. Питання безпеки харчових продуктів, харчування та продовольчої безпеки. 

5.  Історія розвитку стратегії харчової безпеки.  

Література: [2; 3]. 

 

       Тема № 12  Гігієнічні засади охорони здоров’я дітей та підлітків 

       1. Завдання  гігієни дітей і підлітків. 

       2. Вікові психофізіологічні особливості організму дітей і підлітків. 

       3. Групи здоров’я дітей за фізіологічним станом. 

       4. Порушення здоров’я і захворювання, які можуть бути обумовлені впливом 

несприятливих чинників навчально-виховного процесу. 

Питання для самоперевірки 

 1. Значення забезпечення оптимальних гігієнічних умов організації навчально-

виховного процесу для збереження та зміцнення здоров’я учнів. 

2. Охарактеризувати групи здоров’я дітей за фізіологічним станом.  

3. Методика визначення функціональної готовності дітей до навчання в школі. 

4. Віково-статеві, анатомо-фізіологічні й психофізіологічні особливості організму 

дітей і підлітків.  

5. Медичні, фізіологічні й психолого-педагогічні критерії оцінювання рівня 

розвитку дитини.  

6. Порушення здоров’я і захворювання, які можуть бути обумовлені впливом 

несприятливих чинників навчально-виховного процесу. 

Література: [3; 4]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

         1. Функції та класифікація білків.  

         2. Різновиди вторинної структури білка.  

         3. Основні хімічні властивості білків.  

         4. Поняття незамінної амінокислоти або білка.  

         5. Денатурація білка. Чим вона характеризується?   

         6. Поняття специфічності ферментів.  

         7. Опишіть принципи класифікації ензимів.   

         8. Як формуються назви ферментів?  

         9. Чим визначається активність ферментів?  

         10. Модель індукованої відповідності ферменту і субстрату.  

         11. Що таке кофактор ферменту? 

     12. Опишіть структуру гемоглобіну.  

     13. Поясніть поняття таласемії.  

    14. Характерні особливості вуглеводів.  

    15. Наведіть функції вуглеводів в організмі людини.  

    16. Опишіть цикл Корі.  

    17. Чому вуглеводи в організмі накопичуються у вигляді полісахаридів?  

    18. Як синтезується і як розщеплюється глікоген?  

    19. Який енергетичний ефект розщеплення молекули глюкози?  

         20. Як регулюється гліколіз та глюкогенез? 

         21. Що таке енергетичний обмін?  

         22. Наведіть етапи енергетичного обміну.  

         23. Що таке активовані переносники?  

         24. Поясніть спряження ендергонічних та екзергонічних реакцій.  

         25. Як здійснюється регуляція метаболічних шляхів?  
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        26. Поясніть зв’язок катаболізму та анаболізму.  

        27. Опишіть цикл Кребса. Де він протікає?  

          28. Розкрийте основні стадії дихального ланцюга.  

         29. Основні види техногенного впливу та небезпек. 

         30. Порогові та смертельні токсодози сильнодійних отруйних речовин. 

         31. Уражаючі фактори фізичних небезпек. 
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