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Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Біохімія, екологія з основами гігієни» призначена 

для підготовки бакалаврів. Курс «Біохімія, екологія з основами гігієни» має 

важливе значення в системі навчання бакалаврів, оскільки ця дисципліна дає 

загальне розуміння про біохімічні процеси, які відбуваються в організмі 

людини в нормальних умовах та при фізичних навантаженнях у фізичному 

вихованні і спорті.  Студентам пропонується загальне ознайомлення з основами 

біохімії, екології та гігієни.   

Мета курсу: засвоїти основні теоретичні знання про суть біохімічних 

процесів у біологічних системах і використання встановлених закономірностей 
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у практичній діяльності людини; вплив забрудненого середовища на здоров’я 

людини; формування у студентів  цілісного уявлення про вплив фізичних, 

хімічних, біологічних факторів природного та виробничого середовища на 

здоров’я населення, заходи по запобіганню   захворюваності. 

Завдання курсу: сформувати у студентів систему теоретичних знань про 

обмін речовин та ознайомити з гігієнічними засобами, що використовуються 

для зміцнення здоров’я та працездатності населення; з профілактичними 

заходами щодо захворювань. 

Засвоєння курсу «Біохімія, екологія з основами гігієни» повинно також 

базуватися на знаннях, які одержані студентами з анатомії, фізіології, а також 

прикладних предметів, які викладаються для студентів спеціальності «Середня 

освіта (Фізична культура)» та «Фізична терапія, ерготерапія»  

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Теми  Результати навчання  Завдання  

Змістовий модуль 1. 
Теоретичні і прикладні 

задачі біохімії.   

Тема № 1  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.  

Індивідуальні завдання 

Тема № 2  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. 

Індивідуальні завдання 

Тема № 3  Обмін гему. 

Будова гему та значення 

гемових білків.   

Синтез гему та його регуляція.  

Розпад гему, роль цитохрому Р-

450 та УДФ-глюкуроніл-

трансферази.  Вміст гемоглобіну 

та фракцій білірубіну у крові та 

сечі у нормі та патології.  

Індивідуальні завдання 

Тема № 4  Вуглеводи. 

Класифікація та загальна 

характеристика. 

        

Шляхи енергетичного обміну 

глюкози.  Порушення обміну 

вуглеводів.  

Регуляція вуглеводного  обміну. 

Індивідуальні завдання 
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Тема № 5 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. 

 

Індивідуальні завдання 

      Змістовний модуль 2. 

Предмет дисципліни 

«Екологія». Основні 

проблеми, завдання. 

Розділи і тематика екології. 

      Тема № 6  Екологічні 

фактори. Поняття, 

класифікація екологічних 

факторів.  

Принцип дії екологічних 

факторів. Екологічна 

толерантність. Оптимум впливу 

факторів на життєдіяльність 

організмів. Реакції організмів на 

дії кількох факторів.  Рівні дії 

екологічних факторів: особини, 

популяції, види. Основні 

регламентуючі фактори: 

температура і кислотність. 

Харчова спеціалізація: поліфаги, 

олігофаги, монофаги. Пасивне і 

активне живлення.  

Індивідуальні завдання 

Тема № 7  Основні види 

техногенного впливу.    

Забруднення та їх 

класифікація. 

Характеристика основних 

видів техногенного впливу. 

Нормування і методи 

визначення властивостей 

забруднення. Екологічний 

моніторинг. Реакція 

природного середовища на 

техногенний вплив. 

 

Нормування і методи визначення 

властивостей забруднення. 

Екологічний моніторинг. Реакція 

природного середовища на 

техногенний вплив. 

 

Індивідуальні завдання 

Тема № 8  Регіональні 

екологічні проблеми. 

Забруднення повітря. 

Проблема забезпечення 

населення чистою питною 

водою. 

Забруднення грунтів 

важкими металами та 

пестицидами. Проблема 

рекультивації техногенно 

порушених земель. 

 

Забруднення грунтів важкими 

металами та пестицидами. 

Проблема рекультивації 

техногенно порушених земель. 

 

Індивідуальні завдання 

Тема № 9 Екологічна 

безпека людини. 

Вплив навколишнього 

Харчування людини і 

нормування якості харчових 

продуктів. Екологічно безпечні 

Індивідуальні завдання 
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середовища на організм 

людини. Негативний вплив 

на людство антропогенних 

порушень біосфери.  

продукти харчування. Методи 

виведення шкідливих речовин з 

організму. 

 

      Змістовний модуль 3. 

Предмет та задачі 

дисципліни «Гігієна». 

Взаємозв’язки з іншими 

дисциплінами. 

      Тема № 10  Основи 

радіаційної гігієни.  

Іонізуючі випромінювання 

як фактор виробничого 

середовища.  

Принципи гігієнічного 

нормування та профілактика 

несприятливої дії іонізуючих 

випромінювань на організм 

людини. 

 

Індивідуальні завдання 

Тема № 11. Гігієна праці.  

Основи фізіології праці. 

Загальні принципи 

профілактики втоми та 

перевтоми. 

 

Професійні захворювання, їх 

профілактика. Характеристика 

професійних отрут (бензол, 

берилій, оксид вуглецю, 

сірчистий газ, свинець, ртуть, 

оксиди азоту, марганець, хром).  

Індивідуальні завдання 

Тема № 12. Харчування як 

фактор здоров’я.  

Сучасні аспекти 

раціонального харчування. 

Харчова та біологічна 

цінність харчових 

продуктів. Харчові добавки.   

Профілактика захворювань, 

пов’язаних з порушенням 

кількісної та якісної адекватності 

їжі і зміною якості продуктів. 

Особливості харчування при 

деяких захворюваннях. Харчові 

інфекції. Харчові отруєння. 

 

Індивідуальні завдання 

Тема № 13. Гігієнічні 

основи охорони здоров’я 

дітей та підлітків. 

Зміст та методи 

профілактичної роботи 

лікарів дитячих закладів. 

Анатомо-фізіологічні 

особливості організму 

дітей.  

Методи оцінки здоров’я 

дитячого населення. Стан 

здоров’я і фізичного розвитку 

дитячого населення. Акселерація 

розвитку. Гігієнічні основи 

режиму дня дітей і підлітків та 

профілактика втоми.  

 

Індивідуальні завдання 

Навчальна дисципліна має на меті сформувати та розвинути наступні 

компетентності студентів:  

Загальні компетентності: 

       ЗК 1. Здатність застосовувати знання та уміння до розв’язання практичних 

завдань у сфері фізичного виховання і спорту. 

       ЗК 6. Здатність до здійснення професійної діяльності з урахуванням вимог 

безпеки спортивних рухів, безпеки життєдіяльності та гігієни праці. 

       ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні компетентності: 

       СК 1. Здатність до формування системи знань щодо категорій 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, фізіологічних основ 

фізичного виховання і спорту, дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки та сучасних тенденцій у цій галузі знань, опанування 
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методологічного апарату організації педагогічної діяльності з організації 

фізичного виховання. 

       СК 02. Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний 

розвиток людського організму та його рухові функції.  

      СК 03. Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і 

застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії. 

      СК 4. Здатність до формування системи знань щодо категорій масового 

спорту та оздоровчої фізичної культури. 

      СК 8. Здатність до оволодіння навичками роботи з різними віковими та 

соціальними групами населення.  

      ПР 04. Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, 

медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та 

ерготерапії.  

 

 

Формування програмних компетентностей 

 

– 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. 

вміти :  

– визначати біохімічні діагностичні показники;  

– орієнтуватися в екологічних проблемах і ситуаціях в системі стандартів, 

правил, норм, які регламентують взаємовідносини людини і природи; 

   – використовувати гігієнічні засоби та природні чинники в усіх формах 

оздоровчої та фізкультурно-масової роботи. 

 

Навчальні методи та техніки 

 

         Під час викладання курсу будуть використовуватися лекції,  розповіді, 

пояснення, дискусія,  практико-орієнтоване навчання.  

  

Політика оцінювання 

 

          Політика щодо відвідування:   

       – за наявності об’єктивних причин (напр.: хвороба, працевлаштування, 

міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в онлайн формі за 

погодженням із керівником курсу.  

          Політика щодо академічної доброчесності:   

        – списування під час контрольних робіт і складання заліку та інших 

контрольних форм перевірки заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів);   
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        – мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час підготовки 

практичних завдань в процесі заняття.  

         Умови допуску до підсумкового контролю:  

       – відвідування (або відпрацювання) усіх занять;   

       – наявність конспекту лекції чи самопідготовки;  

       – активна участь у практичних заняттях (відповіді на запитання, 

доповнення);  

       – вчасне виконання домашніх завдань з самостійної роботи;   

       – складання підсумкових завдань за змістовним модулем.  

        Умови 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 модулів відбувається із дозволу відділу аспірантури за 

наявності поважних причин (напр.: участь у змаганнях, конференціях тощо) і 

оцінюється без зниження оцінки.  

 

Оцінювання 

 

       Модульно-рейтингова система оцінки знань передбачає 100 бальну шкалу, 

тобто 100 балів – це максимальна кількість балів, які студент може отримати за 

академічну успішність в процесі вивчення предмету за вищевказаний об’єм 

кредиту.  Оцінка знань студента за семестр враховує оцінки, отримані за всі 

види проведених занять, за поточне і модульне тестування (наприклад, за 

виконання практичних, лабораторних занять, і так далі) з урахуванням вагових 

коефіцієнтів. Опитування (відповідь чи доповнення) – 0-5 балів.  

 
 

Види 

роботи 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Усне 

опитування 

Тема 

(Т) 1 

5 б 

Т 2 

5 б 

Т 3 

5 б 

Т 4 

5 б 

Т 5 

5 б 

Т 6 

5 б 

Т 7 

5 б 

Т 8 

5 б 

Т 9 

5 б 

Т 10 

5 б 

Т 11 

5 б 

Т 12 

5 б 

Написання 

модуля 

10 балів 10 балів 20 балів 

Сума балів Зараховано – 61 – 100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    



7 

 

82–89 В 
добре  

 

зараховано 74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

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 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

Рекомендована література 

Основна: 
 

1. Димитриев А. Д., Амбросьева А. Д. Биохимия: учебное пособие. М. : ИТК 

«Дашков и К», 2013. 350 с. 

2. Даценко І. І., Денисюк О. Б. Загальна гігієна. Львів: Світ, 2001. 471с. 

3. Дуган О. М., Статюха Г. О. Екологія. К.: Університет «Україна», 2004.  

176 с. 

4. Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології // За ред. К.М.Ситника.  

К.: Вища школа, 2004. 382с.  

5. Копильчук Г. П., Волощук О. М., Марченко М. М. Біохімія: навч. 

посібник для біолог. спец. вищ. навч. закл. Чернівці : Рута, 2004. 224 с. 

6. Меньшиков В. В., Волков Н. И. Биохимия: учебник для институтов ФК. 

М.: Советский спорт, 2004. 624 с. 

7. Орлова Н. Я. Фізіологія та біохімія харчування. К.: Київ. держ. торг.- 

екон. ун-т, 2001. С. 5–24. 

8.  Хмелёвский Ю. В., Усатенко О. К. Основные биохимические константы 

человека в норме и при патологи.  К.: «Здоровье», 1987. 250 с. 

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

 

       Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства. Для інтеграції студентів із 

обмеженими можливостями в освітній процес Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського створена система дистанційного 

навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних 

технологій. Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна 

знайти за посиланням: http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodichne-zabezpechennya. 


