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Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

здобуття освіти 

Заочна форма 

здобуття освіти 

Кількість 

кредитів/годин 
4,0/ 120 4,0/ 120 

Усього годин аудиторної роботи 64 16 

в т.ч.:   

• лекційні заняття, год. 18 10 

• практичні заняття, год. -  

• лабораторні заняття, год. 46 6 

• семінарські заняття, год. -  

Усього годин самостійної роботи 56 104 

Вид контролю екзамен 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми здобуття освіти – 50,2 % 

для заочної форми здобуття освіти – 10 % 

 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є біохімічні процеси в організмі в нормі 

та при патології, процеси обміну речовин та енергії, біохімічні перетворення у м’язах під час 

фізичних навантажень та біохімічний контроль за функціональним станом організму. 

Метою дисципліни є оволодіння майбутніми фахівцями в галузі фізичної культури і 

спорту необхідними знаннями біохімічних основ життєдіяльності організму людини в нормі і 

головних закономірностей біохімічної адаптації організму при систематичних заняттях 

фізичними вправами і спортом; забезпечення студентів знаннями про фундаментальні 

досягнення біологічної хімії у вивченні хімічних основ життя; будову і функції речовин, що 

входять до складу організму людини; особливості протікання і регуляції біохімічних процесів, 

що є основною життєдіяльності. Ознайомити студентів з основними біохімічними методами 

контролю в практиці занять фізичними вправами і спортом, вивчити механохімію м’язового 

скорочення, біоенергетику м’язів, біохімічні фактори втоми та відновлення, біохімічні 

фактори, що лімітують розвиток та удосконалення рухових якостей, закономірності 

біохімічної адаптації, спортивної працездатності, характеристику окремих видів спорту. 

Оволодіти знаннями про біохімічні перетворення у м’язах під час роботи та механізми її 

енергозабезпечення. 

 На основі знань про біохімічні закономірності фізичного розвитку і спортивного тренування 

навчити майбутніх бакалаврів використовувати найефективніші засоби і методи тренування, 

вірно оцінювати результати їх застосування і точно прогнозувати спортивні досягнення.  

Вивчення навчальної дисципліни “Біохімія та біохімія м’язової” діяльності ґрунтується 

на таких засвоєних навчальних дисциплінах: “Анатомія людини з основами динамічної 

морфології”, “Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання”. Здобуті знання 

з навчальної дисципліни є основою для вивчення наступних навчальних дисциплін: 

“Біомеханіка”, “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання різних груп 

населення”. 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни (ЗК, СК(ФК)) 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів вищої освіти 

необхідних компетентностей:  

Загальні компетентності:  

ЗК 1.Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями ; 

Спеціальні (фахові) компетентності:  

ФК 7. Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини. 

ФК 8. Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини 



2.3.Програмні результати навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН 5. Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, 

аналізувати й застосовувати досвід колег. 

ПРН 14. Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, 

біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом.  

ПРН 21. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

 



3.Структура навчальної дисципліни 

3.1.Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

 

Назви розділів 

 

денна форма здобуття 

освіти (ДФЗО) 

заочна форма здобуття 

освіти (ЗФЗО) 

усього у тому числі усього у тому числі 

л л/з с.р. л л/з с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ 1. Біомолекули та клітинні структури. Загальні закономірності метаболізму. 

Тема 1. Біохімія як наука. Методи 

біохімічних досліджень. Біохімічні 

компоненти клітин. 

 

8 1 2 5 8 0,5 0,5 7 

Тема 2. Прості та складні білки. 

Структура та функції білків. 
8 1 2 5 8 0,5 0,5 7 

Тема 3. Ферменти: будова, фізико-

хімічні властивості, класифікація та 

механізм дії білків-ферментів. Регуляція 

активності ферментів. 

10 1 4 5 10 1 1 8 

Тема 4. Загальні закономірності обміну 

речовин та енергії. Молекулярні основи 

біоенергетики. 

10 1 4 5 10 0,5 0,5 9 

Тема 5. Метаболізм вуглеводів та його 

регуляція. Особливості протікання 

метаболічних реакцій під час виконання 

фізичних вправ. Порушення обміну 

вуглеводів. 

10 1 4 5 10 0,5 0,5 9 

Тема 6. Метаболізм ліпідів та його 

регуляція. Катаболізм і біосинтез 

триацилгліцеролів. Вплив фізичних 

навантажень на обмін жирів. 

10 1 4 5 10 0,5  9,5 

Тема 7. Метаболізм білків та загальні 

шляхи перетворень амінокислот в 

організмі (трансамінування, 

дезамінування, декарбоксилювання). 

Процеси детоксикації аміаку та 

біосинтезу сечовини. Сечовина як 

показник розпаду тканинних білків. 

Біосинтез креатину. 

10 1 4 5 10 0,5  9,5 

Тема 8. Біохімія гормонів. 

Молекулярно-клітинні механізми дії 

гормонів білково-пептидної природи, 

стероїдних та тиреоїдних гормонів, 

похідних амінокислот та біогенних 

амінів на клітини-мішені 

8 1 4 5 8 1  7 

Тема 9. Будова м’язового волокна. 

Біохімія м'язів і м’язового скорочення. 

Біоенергетика м’язової діяльності. 

10 2 4 4 10 1 1 8 

Тема 10. Динаміка біохімічних процесів 

при м’язовій діяльності. Перебудова та 

реакція метаболізму вуглеводів, ліпідів 

та білків при розвитку втоми м’язів. Роль 

молочної кислоти. 

8 2 4 2 8 1 1 6 



Тема 11. Зміни водно-сольового обміну 

під впливом фізичних навантажень. 

Біохімія нирок та сечі. Біохімічний 

контроль функціонального стану 

організму у спортсменів. 

6 2 2 2 6 1  5 

Тема 12. Прикладні аспекти біохімії 

м’язової діяльності. Закономірності 

біохімічної адаптації в процесі 

спортивного тренування. Біохімічні 

зміни в організмі при втомі та в період 

відпочинку. 

12 2 4 6 12 1 0,5 10,5 

Тема13. Біохімічні основи 

раціонального харчування спортсменів. 

Дослідження функціональної ролі 

водорозчинних (коферментних) та 

жиророзчинних вітамінів у метаболізмі. 

Використання вітамінів під час м’язової 

діяльності та у період відновлення. 

10 2 4 4 10 1 0,5 8,5 

Усього годин за ІІ семестр 120 18 46 56 120 10 6 104 

 

3.2.Лекційні заняття 

 

№ з/п 
Назви тем та їх короткий зміст 

Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

Розділ 1:Біомолекули та клітинні структури. Загальні закономірності метаболізму. 

1 

Тема 1. Вступ до біохімії. Молекулярні компоненти клітини і їх 

структурна організація.  

Предмет і завдання біологічної хімії. Основні етапи та історія розвитку 

біохімії. Статична, динамічна і функціональна біохімія. Хімічні 

компоненти клітини. Їх функції і роль в життєдіяльності організму. 

Методи проведення біохімічних досліджень. 

1 0,5 

2 

Тема 2. Прості та складні білки.  

Білки, визначення і їх функції в організмі. Амінокислотний склад, 

будова, фізико-хімічні властивості, класифікація та функції простих і 

складних білків. Фізико – хімічні властивості білків: ізоелектрична 

точка (визначення); денатурація, види, властивості денатурованих 

білків; висолювання, значення; діаліз, його значення. Класифікація 

білків і їх характеристика. Методи виділення і очистки білків. 

1 0,5 

3 

Тема 3. Ферменти: будова, фізико-хімічні властивості, 

класифікація та механізм дії білків-ферментів. 

Будова, фізико-хімічні властивості, класифікація та механізм дії білків-

ферментів. Методи виявлення ферментів у біологічних об’єктах. 

Кінетика ферментативних реакцій. Роль кофакторів та коферментних 

вітамінів у прояві каталітичної активності ферментів. Регуляція та 

визначення активності ферментів. Використання ензимів у діагностиці 

та терапії патологічних станів. Аналіз механізмів виникнення 

ензимопатій. 

1 1 

4 

Тема 4. Загальні закономірності обміну речовин та енергії. 

Молекулярні основи біоенергетики. 

Цикл трикарбонових кислот. Енергетична цінність циклу Кребса. 

Дихальний ланцюг. Окисне фосфорилування, його регуляція. 

Інгібітори та роз’єднувачі дихання і окисного фосфорилування 

дихального ланцюга мітохондрій. Обмін речовин під час м’язової 

діяльності. 

1 0,5 



 

5 

Тема 5.Метаболізм вуглеводів та його регуляція. Регуляція та 

порушення обміну вуглеводів. 

Вуглеводи: будова, класифікація, функції. Аеробне та анаеробне 

окиснення моносахаридів (гліколіз, глюконеогенез). Катаболізм 

біосинтез та регуляція глікогену. Регуляція та порушення обміну 

вуглеводів. Механізми метаболічної та гормональної регуляції обміну 

вуглеводів. Обмін вуглеводів під час фізичних навантажень. 

1 0,5 

6 

Тема 6. Метаболізм ліпідів та його регуляція. Катаболізм і 

біосинтез триацилгліцеролів.  

Перетравлення ліпідів у травному тракті. Обмін простих, складних 

ліпідів та кетонових тіл. -Окиснення та біосинтез жирних кислот. 

Біосинтез та біотрансформація холестеролу. Жовчні кислоти. 

Дослідження обміну жирних кислот та кетонових тіл. Регуляція та 

патології ліпідного обміну. Вплив фізичних навантажень на обмін 

жирів. 

1 0,5 

7 

Тема 7 Метаболізм білків та загальні шляхи перетворень 

амінокислот в організмі (трансамінування, дезамінування, 

декарбоксилювання). Процеси детоксикації аміаку та біосинтезу 

сечовини.  

Травлення білків у шлунку. Біологічна цінність білків. 

Трансамінування, дезамінування,  декарбоксилування та їх біологічне 

значення. Біосинтез креатину. Процеси детоксикації аміаку та 

біосинтезу сечовини. Специфічні шляхи обміну амінокислот.  

1 0,5 

8 

Тема 8. Біохімія гормонів. 

Молекулярно-клітинні механізми дії гормонів білково-пептидної 

природи, стероїдних та тиреоїдних гормонів, похідних амінокислот та 

біогенних амінів на клітини-мішені. Гормональна регуляція гомеостазу 

кальцію. 

1 1 

9 

Тема 9. Будова м’язового волокна. Біохімія м'язів. Молекулярні 

механізми м’язового скорочення. Біоенергетика м’язової діяльності. 

Джерела енергії м’язової роботи. Енергетичний обмін у серцевому 

м’язі. Біохімічні зміни при захворюваннях м'язів та їх діагностика.  

2 1 

10 

Тема 10. Динаміка біохімічних процесів при м’язовій діяльності. 

Перебудова та реакція метаболізму вуглеводів, ліпідів та білків при 

розвитку втоми м’язів. Роль молочної кислоти. Цикл Корі. 

2 1 

11 

Тема 11. Зміни водно-сольового обміну під впливом фізичних 

навантажень. Розподіл води та електролітів. Регуляція водно-сольового 

обміну. Мінеральні речовини: макро- і мікроелементи.  

2 1 

12 

Тема 12. Прикладні аспекти біохімії м’язової діяльності. 

Закономірності біохімічної адаптації в процесі спортивного 

тренування. Біохімічні зміни в організмі при втомі та в період 

відпочинку. 

2 1 

13 

Тема13. Біохімічні основи збалансованого та раціонального 

харчування спортсменів. Енерговитрати та їх залежність від 

виконуваної роботи. Функціональна роль водорозчинних 

(коферментних) та жиророзчинних вітамінів у метаболізмі. 

Використання БАДів у харчуванні. 

2 1 

 Усього годин за ІІ семестр 18 10 

 



3.3.Практичні (лабораторні, семінарські) заняття 

№ 

з/п 
Назви тем та їх короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФЗО ЗФЗО 

Розділ 1:Біомолекули та клітинні структури. Загальні закономірності метаболізму. 

1 

Тема 1. Введення в біохімію. Особливості роботи в біохімічній 

лабораторії. Характеристика фізико-хімічних методів дослідження. 

Загальні принципи клініко-біохімічної оцінки результатів досліджень. 

Помилки, що трапляються під час проведення лабораторних 

досліджень. Біохімічні компоненти клітини.  

2 0,5 

2 

Тема 2. Білки. 

Амінокислотний склад, будова, фізико-хімічні властивості, 

класифікація та функції простих і складних білків. Кольорові реакції на 

білки. Реакції осадження білків. Осадження при нагріванні. Осадження 

білків сірчанокислим амонієм, хлористим натрієм, органічними 

розчинниками, органічними кислотами. Ситуаційні задачі. 

2 0,5 

3 

Тема 3.Ферменти 

Ферменти: будова, фізико-хімічні властивості, класифікація та 

механізм дії білків-ферментів. Методи виявлення ферментів у 

біологічних об’єктах. Властивості ферментів. Дія амілази на крохмаль. 

Термостабільність ферментів. Вплив температури на швидкість 

ферментативного каталізу. Вплив активаторів та інгібіторів на 

активність амілази слини. Визначення амілазної активності слини. 

Напрямки клінічної ензимології. Ензимодіагностика в клініці 

внутрішніх хвороб. Ферментопатії. Ензимотерапія. Ситуаційні задачі. 

4 1 

4 

Тема 4. Загальні закономірності обміну речовин та енергії. 

Функціонування циклу трикарбонових кислот. Процеси біологічного 

окиснення. Молекулярні основи біоенергетики. Ферменти біологічного 

окиснення; молекулярна організація ланцюга біологічного окиснення. 

Окисне фосфорилування, його регуляція. Інгібітори та роз’єднувачі 

дихання і окисного фосфорилування дихального ланцюга мітохондрій. 

Ситуаційні задачі. 

4 0,5 

5 

Тема 5.Біохімічні аспекти порушень метаболізму вуглеводів. 

Якісні реакції на вуглеводи. Перетравлення вуглеводів у травному 

каналі. Розкривати суть, значення та наслідки гіпер- та гіпоглікемії, 

проводити кількісне визначення глюкози крові; оцінювати отримані 

дані. Патохімія вуглеводного обміну. Цукровий діабет, його 

ускладнення. Ситуаційні задачі. 

4 0,5 

6 

Тема 6. Метаболізм ліпідів та його регуляція. Перетравлення ліпідів 

у травному каналі. Катаболізм і біосинтез триацилгліцеролів. Регуляція 

та патології ліпідного обміну. Принципи визначення вмісту загального 

холестеролу і його фракцій. Кількісна діагностика холестеролу. 

Клініко-біохімічна характеристика ожиріння, жирового гепатозу та 

жовчно-кам’яної хвороби. Ситуаційні задачі. 

4  

7 

Тема 7. Метаболізм білків та загальні шляхи перетворень 

амінокислот в організмі. Процеси трансамінування, дезамінування, 

декарбоксилювання. Детоксикація аміаку та біосинтез сечовини. 

Молекулярні хвороби порушень обміну фенілаланіну та тирозину. 

Ситуаційні задачі. 

4  

8 

Тема 8. Гормони.  

Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів білково-

пептидної природи, похідних амінокислот та біогенних амінів на 

клітини-мішені. Регуляція метаболізму гормонами центральних та 

периферійних ендокринних залоз. Гормональна регуляція гомеостазу 

4  



кальцію. Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії 

стероїдних та тиреоїдних гормонів на клітини-мішені. Ситуаційні 

задачі. 

9 

Тема 9. Будова м’язового волокна. Біохімія м'язів. 

Хімічний склад м’язів. Будова філаментів і міофібрил. Молекулярні 

механізми м'язового скорочення: сучасні уявлення про взаємодію 

м'язових філаментів. Особливості скорочення скелетних м’язів. 

Особливості скорочення гладеньких м’язів. Макроергічні сполуки 

м’язів. Структура, утворення і роль АТФ, креатинфосфату, 

креатинфосфокіназ, джерела АТФ у м'язах.  

Біохімічні зміни та діагностика при м’язових дистрофіях. Ситуаційні 

задачі. 

4 1 

10 

Тема 10. Динаміка біохімічних процесів при м’язовій діяльності. 

М’язова робота. Особливості забезпечення м’язів киснем та біохімічні 

зміни у м’язах при фізичних навантаженнях. Біохімічні основи  

ефективності тренування. Ситуаційні задачі. 

4 1 

11 

Тема 11. Водно-сольовий обмін. Біологічна роль води та її 

розподілення в організмі людини. Ендогенна вода. Водний баланс, його 

види. Регуляція водно-сольового обміну, його порушення. Дегідратація 

і гіпергідратація, біохімічні механізми виникнення. 

Ситуаційні задачі. 

2  

12 

Тема 12. Прикладні аспекти біохімії м’язової діяльності. Біохімічні 

зміни вуглеводного, білкового та ліпідного обмінів в організмі при 

втомі та в період відпочинку. Ситуаційні задачі. 

4 0,5 

13 

Тема 13. Біохімічні основи збалансованого та раціонального 

харчування спортсменів. Номенклатура та класифікація вітамінів. 

Вітаміноподібні речовини. Характеристика водорозчинних вітамінів. 

Жиророзчинні вітаміни. Ознаки та причини авітамінозів та 

гіпервітамінозів. Сучасні вітамінні препарати та їх профілактичне та 

лікувальне застосування в спортивній практиці. Біологічно активні 

добавки (БАДи). Ситуаційні задачі. 

4 0,5 

 Всього годин за ІІ семестр 46 6 

 

3.4. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назви тем Кількість годин 

  ДФЗО ЗФЗО 

Розділ 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів та ліпідів, його 

регуляція. 

1 Скласти  структурну карту (схематично)  науки «Біохімія» за 

трьома напрямами: предмет вивчення, галузі застосування, 

взаємозв’язок з іншими науками. 

2 2 

2 Класифікація і функції білків 2 4 

3 Ензимопатології. Вроджені і набуті вади метаболізму 2 5 

4 Ана- і аеробні шляхи ресинтезу АТФ при м’язовій діяльності. 4 4 

5 Регуляція обміну вуглеводів. 2 4 

6 Порушення обміну ліпідів при атеросклерозі та ожирінні 2 3 

7 Ензимопатії білкового обміну: хвороба “кленового сиропу”, 

цистинурія, гіпероксалатурія, гомоцистинурія та ін. 
2 3 

8 Роль гормонів в регуляції метаболічних процесів в період 

відпочинку після навантаження 
2 3 

9 Сучасні уявлення про енергетичне забезпечення скорочення і 

розслаблення м’язового волокна. 
2 5 



10 Біохімічне обгрунтування методів розвитку фізичних якостей 

спортсменів 
2 5 

11 Гормональні механізми регуляції водно-мінерального обміну й 

функцій нирок. 
2 4 

12 Біохімічна характеристика різних видів спорту 6 5 

13 Методика розрахунку харчового раціону в залежності від 

енергозатрат. Біохімічні основи харчування спортсменів. 
4 5 

 Усього 34 52 

 Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 22 52 

 Усього годин 56 104 

Примітка. Перевірка знань з тем тематичної самостійної роботи проводиться шляхом 

включення запитань з кожної теми у тестову контрольну роботу на лабораторному занятті. 

 

4. Індивідуальні завдання 

Для покращення поточного контролю студентам пропонуються на вибір теми творчих 

робіт: 

1. Вітаміни і фізична працездатність школярів.  

2. Роль гормонів у м’язовій діяльності. Які гормони впливають на адаптацію організму до 

фізичних навантажень? 

3. Послідовність біохімічних змін при тренуванні, розтренуванні і перетренуванні. 

4. Біохімічні особливості організму людей середнього та похилого віку. Оздоровча 

спрямованість фізичних вправ для людей цієї категорії. 

 

5. Методи навчання 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються такі методи: 

– викладання лекційного матеріалу; 

– використання  навчального наглядного обладнання (таблиць, стендів, муляжів, 

мультимедійних презентацій, тощо); 

– використання комп’ютерних тестів і програм, відеофільмів; 

– розв’язування ситуаційних задач;  

– проведення лабораторних досліджень та оцінка їх результатів;  

– аналіз та оцінка результатів досліджень і показників; 

– науково-дослідна робота; 

– самостійна робота студентів; 

- індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

• лекції;  

• лабораторні заняття;  

• самостійна позааудиторна робота студентів (СРС).  

 

6. Методи контролю 

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу (2022) в Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького для 

оцінювання знань студентів використовується два види контролю – поточний та підсумковий. 

7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

Начальна дисципліна “Біохімія та біохімія м’язової діяльності” читається у другому 

семестрі та завершується підсумковим контролем – екзаменом. При оцінюванні знань 

студентів використовується 100-бальна система. 

100 максимальних семестрових балів складається із балів поточного контролю (ПК) 

та складання екзамену (Е): 

50 (ПК) + 50 (Е) = 100 

В кінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих 

студентом оцінок з наступним переведенням його у бали за формулою 

ПК =  = 10 х САЗ, де:  



ПК – бали за поточний контроль; 

- САЗ – середнє арифметичне значення усіх одержаних студентом оцінок; 

- max ПК – максимально можлива кількість балів за поточний контроль у відповідному 

семестрі, дорівнює 50; 

- 5 – максимально можливе САЗ 

Поточний контроль проводиться за кожною вивченою темою шляхом опитування 

(тестового, усного тощо). Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною 

системою: 

Критерії поточного оцінювання:  

- 5 - у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає, глибоко і всебічно розкриває зміст, використовуючи при цьому 

обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив 90% тестових завдань. 

- 4 - достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 

при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань. 

- 3 - у цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

- 2 - не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

Максимальна кількість балів за складання екзамену формується на основі оцінювання 

рівнів виконання окремих завдань екзаменаційного білету. 

Кожній сумі балів відповідає оцінка за національною шкалою та шкалою ЕCTS (табл. 

1). 

Таблиця 1.  

Шкала оцінювання успішності студентів 

За 100 бальною 

шкалою 

За національною шкалою 
За шкалою  

ECTS екзамен залік 

90-100 Відмінно 

зараховано 

А 

82-89 Добре В 

74-81 Добре С 

64-73 Задовільно Д 

60-63 Задовільно Е 

35-59 
Незадовільно ( не зараховано) з можливістю 

повторного складання  
FX 

0-34 
Незадовільно ( не зараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
F 

Екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та 

практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. Екзамени складають в період 

екзаменаційної сесії, строки проведення яких встановлюють відповідно з календарним 

графіком навчального процесу. Екзамен проводиться за білетами в усній формі, або письмовий 

– в тестовій формі.  

Умови складання студентом поточного і підсумкового контролю визначені у “Положенні 

про порядок та критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у 

Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. 

Ґжицького» (2022) та у “Положенні про організацію навчального процесу у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького ” 

(2022). 

8. Навчально - методичне забезпечення 



1. Методичні розробки: 

Методичні вказівки для лабораторних робіт з “Біохімії та біохімії м’язової діяльності” 

/для студентів спеціальності «Фізична культура і спорт». Уклад.: Н.М.Гринчишин, 

О.М.Демків. Львів, 2021. 125 с.  

2. Таблиці. Схеми. Мультимедійне забезпечення. Відеопрезентації. 

3. Вимірювальні прилади та апаратура. 

4. Програмне забезпечення MOОDLE 

9. Рекомендована література 

Базова: 

1. Осипенко Г.А. Основи біохімії м’язової діяльності. Київ: Олімпійська література, 

2019. 200 с. 

2.  Явоненко О. Ф., Яковенко Б. В. Біохімія: підручник для студ. спеціальності «Фізична 

культура» педагогічних університетів. Суми: Університетська книга, 2012. 380 с. 

3. Біологічна хімія: підручник. /Павлоцька Л., Дуденко Н., Димитрієвич Л. Українська 

книга. 2019. 379 с. 

4. Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн.: підручник. Кн. 1. Біоорганічна хімія / за ред. 

Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. Київ : ВСВ : Медицина, 2016. 272 с. 

5. Скляров О.Я., Фартушок Н.В., Бондарчук Т.І. Біологічна хімія : підручник. Тернопіль 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ. 

1. Охарактеризуйте предмет і завдання біохімії та біохімії спорту. Яке значення має її 

вивчення для підготовки спеціалістів з фізичного виховання та спорту?  

2. Опишіть методи і об’єкти дослідження біохімії. Яке значення має біохімічний контроль 

функціонального стану організму людини в практиці спорту і фізичній реабілітації?  

3. Дайте загальну характеристику класифікації фізичних вправ і поясніть характер 

біохімічних змін при виконанні різної фізичної роботи.  

4. Дайте загальну морфологічну, метаболічну і функціональну характеристику різних типів 

м’язів і м’язових волокон, їх включення в м’язову діяльність.  

5. Охарактеризуйте будову м’язового волокна і особливості його структурної організації, 

пов’язані з виконанням скоротливої функції. 

 6. Дайте загальну характеристику хімічного складу м’язової тканини, основних білків і 

небілкових компонентів м’язів.  

7. Поясніть, які структурні і біохімічні зміни відбуваються в м’язах під час скорочення та 

розслаблення, їх молекулярний механізм. Яку роль в цих процесах відіграють Са2+ та АТФ?  

8. Дайте загальну характеристику джерел енергії в м’язах і механізмів енергозабезпечення 

м’язової діяльності.  

9. Охарактеризуйте креатинфосфокіназний і міокіназний механізми ресинтезу АТФ.  

10. Охарактеризуйте гліколітичний механізм ресинтезу АТФ.  

11. Охарактеризуйте аеробний механізм ресинтезу АТФ.  

12. Опишіть послідовність підключення біоенергетичних систем, їх внесок і співвідношення 

при виконанні фізичної роботи різної потужності та тривалості. Поясніть, як відбувається їх 

адаптація в процесі тренування.  

13. Охарактеризуйте загальну направленість змін біохімічних процесів при м’язовій 

діяльності.  

14. Охарактеризуйте процес транспортування кисню та особливості забезпечення м’язів 

киснем при м’язовій діяльності.  

15. Поясніть особливості споживання кисню м’язами при виконанні фізичної роботи різної 

потужності та тривалості.  

16. Охарактеризуйте біохімічні зміни в окремих органах і тканинах організму при різних 

видах м’язової діяльності.  

17. Дайте загальну характеристику стомлення та його різновидів. Поясніть значення 

розвитку фізичного стомлення для організму людини.  

18. Опишіть біохімічні фактори стомлення при виконанні короткочасних вправ максимальної 

і субмаксимальної потужності.  

19. Опишіть біохімічні фактори стомлення при виконанні довготривалих вправ великої і 

помірної потужності.  

21. Опишіть динаміку біохімічних процесів відновлення після м’язової роботи. Поясніть 

закономірності та особливості процесу біохімічної реституції. 

 22. Охарактеризуйте послідовність відновлення енергетичних запасів в період відпочинку 

після м’язової роботи. 

 23. Охарактеризуйте процес усунення продуктів розпаду в період відпочинку після м’язової 

роботи. 

 24. Поясніть, як використовуються особливості періоду відпочинку при побудові 

спортивного тренування.  

25. Дайте загальну характеристику нервової і гормональної регуляції обміну речовин в 

організмі людини при заняттях спортом.  

26. Охарактеризуйте залежність біохімічного стану організму від особливостей нервової 

діяльності спортсменів.  

 27. Розкрийте біохімічні механізми нервової регуляції обміну речовин в організмі при 

виконанні фізичних навантажень.  

28. Поясніть значення гормонів в регуляції біохімічних процесів в організмі спортсменів. 29. 

Поясніть, як впливає передстартовий стан на обмін речовин в організмі.  



30. Назвіть і охарактеризуйте основні фактори, що лімітують фізичну працездатність 

людини.  

31. Охарактеризуйте показники аеробної та анаеробної працездатності спортсмена.  

32. Поясніть вплив тренування на працездатність спортсмена. Як впливають вікові 

особливості на спортивну працездатність?  

33. Охарактеризуйте біохімічні особливості дитячого організму.  

34. Охарактеризуйте біохімічні особливості старіючого організму.  

35. Дайте біохімічне обґрунтування фізичної культури в дитячому та похилому віці.  

36. Дайте біохімічну характеристику тренованого організму, його органів і тканин.  

37. Дайте загальну характеристику якостей рухової діяльності людини. Поясніть, які 

макроструктурні і біохімічні зміни відбуваються у м’язових волокнах під впливом 

тренування з використанням різних видів вправ.  

38. Розкрийте загальне уявлення про енергетичну і біологічну цінність харчування. 60. 

Поясніть залежність харчування від характеру діяльності людини. Принципи раціонального 

харчування і збалансованість поживних речовин в раціоні спортсменів.  

61. Опишіть біологічне значення вуглеводів в забезпеченні м’язової діяльності, їх 

споживання при фізичних навантаженнях.  

39. Опишіть біологічне значення жирів в забезпеченні м’язової діяльності, їх споживання 

при фізичних навантаженнях.  

40. Опишіть біологічне значення білків в забезпеченні м’язової діяльності, їх споживання 

при фізичних навантаженнях.  

41. Поясніть роль вітамінів в забезпеченні м’язової діяльності. Яке значення мають вітаміни 

для організму спортсменів при систематичних тренуваннях та в період відновлення?  

42. Поясніть біологічне значення мінеральних речовин і води в раціоні. Потреба організму 

спортсменів у мінеральних речовинах і воді.  

43. Поясніть, що таке харчові добавки. Підвищення працездатності спортсменів за 

допомогою додаткових факторів харчування. 

 44. Дайте загальну характеристику об’єктів дослідження і основних біохімічних показників. 

Поясніть, як змінюються основні біохімічні показники складу крові та сечі при м’язовій 

діяльності.  

 

 


