




Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна спрямована на 
формування визначених освітньо-науковою програмою  професійних 
компетенностей, здатностей  до застосування у професійній діяльності  
теоретичних знань про  біоенергетику клітин, як основу життєдіяльності та 
спортивної працездатності організму людини; провідну роль мітохондрій в 
забезпеченні утворення енергії в клітинах; метаболічні і біоенергетичні 
процеси, що забезпечують клітинне дихання та утворення енергії; 
особливості енергетичного забезпечення клітин різних тканин: скелетних 
м’язів, мозку, серця та  печінки;  механізми   ендо- та екзогенного контролю 
біоенергетичних процесів; зміни біоенергетичних процесів  клітин під час 
рухової активності та при адаптації до фізичних тренувань, стомленні, 
старінні та  окремих захворюваннях. 

Обсяг дисципліни – 4 кредити ЄКТС. Основні теми: біоенергетика 
клітин, як основа життєдіяльності та спортивної працездатності організму 
людини; провідна роль мітохондрій в енергетичному забезпеченні клітин 
організму людини; метаболічні та біоенергетичні процеси, що задіяні в 
біоенергетиці клітин; дихальний  ланцюг або електрон-транспортна система   
мітохондрій, його участь у біосинтезі АТФ; особливості енергетичного 
забезпечення клітин різних тканин; механізми  регуляції  біоенергетичних 
процесів у мітохондріях; зміни  біоенергетичних процесів у клітинах під час 
рухової активності  та при  адаптації до  фізичних тренувань; порушення  
біоенергетики клітин організму – причина стомлення, старіння та патогенеза 
окремих хвороб. 

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного 
контролю та заліку.  

Annotation of the discipline. The discipline is aimed at the formation of 
professional competencies, the ability to apply theoretical knowledge about cell 
bioenergy as a basis for the vital activity and sports performance of a human body 
determined in the educational and scientific program; the leading role of 
mitochondria in the provision of energy in cells; metabolic and bio-energy 
processes that provide cellular respiration and energy production; features of 
energy supply of cells of different tissues: skeletal muscle, brain, heart and liver; 
mechanisms of endo- and exogenous control of bioenergy processes; changes of 
cell bioenergetic processes during motor activity and adaptation to physical 
training, fatigue, aging and certain diseases. 
 Discipline - 4 ECTS credits. Main topics: cell bioenergetics as a basis for 
human body activity and sports performance; the leading role of mitochondria in 
the energy supply of cells of the human body; metabolic and bioenergetic 
processes involved in cell bioenergy; respiratory chain or electron-transport system 
of mitochondria, its participation in ATP biosynthesis; peculiarities of energy 
supply of cells of different tissues; mechanisms of regulation of bioenergy 
processes in mitochondria; changes in bioenergetic processes in cells during 
physical activity and adaptation to physical training; disturbance of bioenergy of 
cells of an organism - the cause of fatigue, aging and pathogenesis of certain 
diseases.     



The final assessment is based on the results of the current control and test 
results. 

Мета викладання дисципліни – формування визначених освітньо-
науковою програмою загальних та фахових компетентностей, зокрема 
здатності до застосування у професійній діяльності теоретичних знань про 
біоенергетичні процеси в клітинах організму людини, що є основними в 
забезпеченні їхньої життєдіяльності, про їх  можливі зміни  під впливом  
рухової активності, фізичних тренувань та при окремих захворюваннях. 

 
Перелік компетентностей, які формуються під час вивчення навчальної  

дисципліни  «Клітинна біоенергетика»  для третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія                                                                                            

 
Обсяг навчальної дисципліни – 4 кредити ЄКТС, які розподіляються у 

годинах: 
 

Форми 
навчання 

Види навчальних занять Самостійна 
робота 

Разом  
лекції лабораторні практичні  семінарські 

Денна 16 – 24 – 80 120 
Заочна 4 – 8 – 108 120 

 
Статус навчальної дисципліни: вибіркова. 

Шифр Компетентності  
                       Спеціалізовано-професійні компетенції (ФКС) 
 ФКС1 Здатність до оцінки  функцій організму та фізіологічних 

процесів, що відбуваються в нормі та при змінних умовах 
навколишнього середовища, зокрема під час інтенсивної 
м`язової діяльності. 

ФКС3 Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, 
сучасних досліджень проблем і тенденцій розвитку спорту, 
фізичного виховання та оздоровчо-рекреаційної рухової 
активності різних верств населення у комплексному аналізі 
явищ і фізіологічних процесів, що виникають у організмі 
людини та тварин. 

ФКС4 Здатність прогнозувати та отримувати нові знання з 
фізіології людини і тварин  для управління фізичним станом 
осіб різного віку; для використання засобів фізичного 
виховання,  режимів рухової активності відповідно до 
індивідуальних фізичних і психологічних особливостей 
дітей, підлітків, молоді та дорослого населення,  для 
здійснення моніторингу рівня та корекції фізичного здоров'я. 

ФКС5 Здатність до використання наукового обладнання та 
інноваційних технологій, що відносяться до досліджень 
медико-біологічного напряму. 



Передумови для вивчення навчальної дисципліни: успішне 
опанування такими навчальними дисциплінами:  
на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: «Біохімія», «Анатомія», 
«Фізіологія», «Фізіологія рухової активності»;  
на другому (магістерському) рівні вищої освіти: «Аеробні та анаеробні 
можливості організму людини», «Біохімія харчування», «Адаптація 
дихальної і серцево-судинної систем в умовах рухової активності», 
«Фізіологія м'язової діяльності», «Фізіологічні механізми адаптації та 
функціональні резерви організму людини». 
 

Програма навчальної дисципліни 
 

Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Номер 
і назва теми 

Кількість годин 
денна форма навчання заочна форма навчання  
усь
ого 

у тому числі  усь
ого  

 
л. прак. с. р. л. прак. с. р.  

Тема 1. Біоенергетика 
клітин, як основа 
життєдіяльності та 
спортивної 
працездатності 
організму людини 

12 2 2 8 12 2 – 10 

Тема 2. Провідна роль 
мітохондрій в 
енергетичному 
забезпеченні клітин 
організму людини 

14 2 2 10 14 – – 14 

Тема 3. Метаболічні  та 
біоенергетичні процеси, 
що задіяні в 
біоенергетиці клітин 

16 2 4 10 16 – 2 14 

Тема 4. Дихальний  
ланцюг або електрон-
транспортна система   
мітохондрій, його 
участь у біосинтезі 
АТФ 

16 2 2 12 16 – 2 14 

Тема 5. Особливості 
енергетичного 
забезпечення клітин 
різних тканин 

14 – 4 10 14 – – 14 

Тема 6. Механізми  16 4 2 10 16 – 2 14 



регуляції  
біоенергетичних 
процесів у мітохондріях 
Тема 7. Зміни  
біоенергетичних 
процесів  у клітинах під 
час рухової активності 
та при адаптації до 
фізичних тренувань 

16 2 4 10 16 2 – 14 

Тема 8. Порушення  
біоенергетики клітин 
організму – причина 
стомлення, старіння та  
патогенеза окремих 
хвороб. 

16 2 4 10 16 – 2 14 

Всього годин: 120 16 24 80 120 4 8 108 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Біоенергетика клітин, як основа життєдіяльності та 
спортивної працездатності організму людини 

Біоенергетика клітин – наука про  перетворення енергії в живих 
системах. Клітинам, як відкритим системам, що обмінюються з навколишнім 
середовищем речовинами та енергією, притаманні  закони термодинаміки.  
Сутність цих принципів. Незворотність енергетичних  процесів складають 
основу  життя та стійкості організму до різних впливів. 

Основні поняття та кількісні  критерії, що використовуються  в 
біоенергетиці. Види енергії та  їх взаємоперетворення. АТФ та АДФ, як 
основні безпосередні джерела енергії для багатьох процесів в клітинах. 
Існування в клітинах  двох Mg -АТФ - комплексів: γ-β- Mg АТФ2- и β-α- Mg -
АТФ2- ), що  використовуються лише окремими ферментами. Водень, як  
джерело енергії в  клітинах живого організму. Біохімічні реакції біологічного 
окиснення поживних речовин. Ферменти та коферменти, що забезпечують 
окисно-відновні реакції, транспорт гідрогену  в клітинах.  

Мітохондрії –«енергетичні» станції клітин. Хеміосмотична теорія 
Мітчелла про протонну  природу вивільнення та запасання  енергії в клітинах 
- як одне із найважливіших наукових відкриттів  в історії науки, що дало 
можливість вирішенню проблем в різних галузях біології та медицини.  

Біоенергетичні основи аеробної та анаеробної фізичної працездатності 
людини. 

 
Тема 2. Провідна роль мітохондрій в енергетичному забезпеченні 

клітин організму людини 



Мітохондрії –  «енергетичні» станції клітин, їх будова та роль в 
енергозабезпеченні організму людини. Структурна організація мітохондрій – 
як форма для виконання програм, що записані в генах. Особливості  будови 
та функцій двох мембран мітохондрій - зовнішньої та внутрішньої, матриксу 
та міжмебранного простору.  

Сучасні дослідження про роль пор або «потенціал-залежних аніонних 
каналів»  в зовнішній мембрані  та  крист у внутрішніх мембранах в 
забезпеченні біоенергетичної функції мітохондрій.  

Поняття про різницю рН (ΔpH) між матриксом та внутрішньою 
мембраною мітохондрій або мембранний потенціал на внутрішній мембрані, 
зумовлений електрохімічним градієнтом протонів гідрогену (Н+),     

Кількість мітохондрій  в клітинах окремих тканин, їх щільність та 
тривалість життя. Зміна кількості та будови мітохондрій в залежності від 
харчування та м’язової діяльності.  

 
Тема 3. Метаболічні та біоенергетичні процеси, що задіяні в 

біоенергетиці клітин 
Процеси  аеробного розпаду поживних речовин,  їх роль в постачанні  

гідрогену, як носія енергії, та вивільненні енергії. Цикл лимонної кислоти, як 
основний «котел» згоряння поживних речовин та виділення енергії, 
локалізація ферментів у мітохондріях та участь енергетичному обміні. Роль 
кисню  та активності ферментів в швидкості окислення речовин в ЦЛК.  
Регуляція роботи ЦЛК. 

Анаеробні  метаболічні процеси, що задіяні в енергетичному обміні   
клітин окремих органів. 

Закономірність змін метаболічних та біоенергетичних процесів під час 
м’язової діяльності. 

 
Тема 4. Дихальний  ланцюг або електрон-транспортна система   

мітохондрій, його участь у біосинтезі АТФ. 
Компоненти дихального ланцюга та їх участь у енергетиці клітини. 
Будова, локалізація в мембрані та функціонування АТФ–синтетази – 

надскладного компоненту мітохондрій. 
Важливість для життя людини процесу окисного фосфорилювання або 

акумуляції енергії при біосинтезі молекул АТФ із АДФ та Фн за участю 
унікального ферменту АТФ-синтетази; 

Як забезпечується транспорт АТФ та АДФ через мембрани мітохондрій? 
 Роль АДФ/АТФ  в контролі швидкості дихання. 
 
Тема 5. Особливості енергетичного забезпечення клітин різних 

тканин 

Особливості будови та функціонування мітохондрій мозку, м’язів, 
міокарду та печінки, як самих високоенергозалежних  тканин.  

Метаболічний стан у мітохондрій різних  тканин, відмінність 
енергетичних субстратів та їх запасів, специфічність  зв’язування АТФ в 



цитоплазмі після  викачується  з мітохондрій та доставки до місць її 
використання.  

Швидкість енергетичного обміну  в тканинах мозку, м’язів, міокарду та 
печінки, їх участь в енергетиці м’язової діяльності. 

 
Тема 6. Механізми  регуляції  біоенергетичних процесів у 

мітохондріях 
Пригнічення та активація ферментів ЦЛК та цитохромоксидази. 
Пригнічення або блокування транспорту електронів в дихальному 

ланцюзі. 
Регулювання  різними механізмами процесу біосинтезу АТФ  в 

мітохондріях. 
Роль мінералів та вітамінів в регуляції енергетичного обміну. 
 
Тема 7. Зміни  біоенергетичних процесів  у клітинах під час рухової 

активності та при адаптації до фізичних тренувань 

Зміни активності, кількості та регуляції ферментів енергетичного обміну  
та мітохондрій під впливом м’язової роботи різного напряму.  

Вплив виконання тривалої важка фізичної роботи на структуру мембран 
та молекули ДНК мітохондрій.  

Зміни біоенергетичних процесів при адаптації організму до фізичних 
тренувань. 

Можливість корекції біоенергетичних процесів під час спортивної 
діяльності.  

 
Тема 8. Порушення  біоенергетики клітин організму – причина 

стомлення, старіння та   патогенезу окремих хвороб. 
Утворення в мітохондріях  шкідливих метаболітів - активних форм 

кисню (АФК), що  викликають оксидативний стрес, приводить до  
пошкодження молекули ДНК і порушення її функцій. 

Перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) мембран мітохондрій та його вплив 
на  структурну організацію зовнішніх мембран мітохондрій, поняття про 
набухання мітохондрій та апоптоз. 

Порушення будови та біоенергетичних процесів у мітохондріях – 
причина стомлення, старіння та  патогенезу багатьох хвороб організму 
людини. 

 
Тематика практичних занять 

Номер і назва теми 
дисципліни 

Номер і назва теми 
практичних   занять 

Кількість годин 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 



Тема 1. Біоенергетика 
клітин, як основа 
життєдіяльності та 
спортивної праце-
здатності організму 
людини 

1.  Біоенергетика клітин – 
наука про  перетворення 
енергії в живих системах. 

2 –  

Тема 2. Провідна роль 
мітохондрій в 
енергетичному 
забезпеченні клітин 
організму людини 

2. Мітохондрії –  
«енергетичні» станції 
клітин, їх будова та роль в 
енергозабезпеченні 
організму людини. 

2 – 

Тема 3. Метаболічні  та 
біоенергетичні процеси, 
що задіяні в 
біоенергетиці клітин 

3. Процеси  аеробного 
розпаду поживних 
речовин,  їх роль в 
постачанні  гідрогену, як 
носія енергії, та 
вивільненні енергії. 

 
2 

 
– 

4. Закономірність змін 
метаболічних та біоенерге-
тичних процесів під час 
м’язової діяльності. 

2 2 

Тема 4. Дихальний  
ланцюг або електрон-
транспортна система   
мітохондрій, його 
участь у біосинтезі 
АТФ 

5. Компоненти дихального 
ланцюга та їх участь у 
енергетиці клітини. 

2 2 

Тема 5. Особливості 
енергетичного 
забезпечення клітин 
різних тканин 

6. Особливості будови та 
функціонування 
мітохондрій мозку, м’язів, 
міокарду та печінки, як 
самих високоенерго-
залежних  тканин. 

2 – 

7. Швидкість 
енергетичного обміну  в 
тканинах мозку, м’язів, 
міокарду та печінки, їх 
участь в енергетиці 
м’язової діяльності. 

2 – 

Тема 6. Механізми  
регуляції  
біоенергетичних 
процесів у мітохондріях 

8. Регулювання  різними 
механізмами процесу 
біосинтезу АТФ  в 
мітохондріях. 

2 2 

Тема 7. Зміни  9. Зміни активності, 2 – 



біоенергетичних 
процесів  у клітинах під 
час рухової активності 
та при адаптації до 
фізичних тренувань 

кількості, регуляції 
ферментів енергетичного 
обміну  та мітохондрій під 
впливом м’язової роботи 
різного напряму. 

 

10. Можливість корекції 
біоенергетичних процесів 
під час спортивної 
діяльності. 

2 – 

Тема 8. Порушення  
біоенергетики клітин 
організму – причина  
стомлення,   старіння  
та патогенезу окремих 
хвороб. 

11. Перекисне окиснення 
ліпідів (ПОЛ) мембран 
мітохондрій та його вплив 
на  структурну організацію 
зовнішніх мембран 
мітохондрій, поняття про 
набухання мітохондрій та 
апоптоз. 

2 – 

12. Порушення будови та 
біоенергетичних процесів 
у мітохондріях – причина 
стомлення, старіння та  
патогенезу багатьох 
хвороб організму людини. 

2 2 

Всього годин: 24 8 

 

Завдання для самостійної роботи  аспірантів 

Номер і назва теми 
дисципліни 

Завдання 

Кількість годин 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Тема 1. Біоенергетика 
клітин, як основа 
життєдіяльності та 
спортивної 
працездатності 
організму людини 

1. Пошук та анотування 
інформаційних джерел 
наукової літератури 
стосовно  того, які 
проблеми в галузях 
біології, медицини чи 
спорту  були вирішені 
завдяки відкриттю  

Мітчелла  та інших вчених 
про   природу вивільнення 
та запасання  енергії в 
клітинах організму. 

6 10 

2. Розкрити сутність 2 2  



біоенергетичних  основ 
аеробної та анаеробної  
фізичної працездатності  
організму спортсмена 
певної  спеціалізації. 

Тема 2. Провідна роль 
мітохондрій в 
енергетичному 
забезпеченні клітин 
організму людини 

3. Підготування 
презентації чи доповіді на 
5 хв. з  тем:  
«Сучасні  дослідження про  
роль пор або «потенціал- 
залежних аніонних 
каналів»  в зовнішній 
мембрані  та  крист у 
внутрішніх мембранах в 
забезпеченні 
біоенергетичної функції 
мітохондрій»; 
«Кількість мітохондрій  в 
клітинах окремих тканин, 
їх щільність та тривалість 
життя. Зміна кількості та 
будови мітохондрій в 
залежності від харчування 
та м’язової діяльності». 

 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Тема 3. Метаболічні  та 
біоенергетичні процеси, 
що задіяні в 
біоенергетиці клітин 

4. Пошук та анотування 
нових інформаційних 
джерел наукової 
літератури стосовно 
механізмів  регуляції 
роботи циклу лимонної 
кислоти (ЦЛК). 

6 10 

5. Вирішення кейсів 
(навчальних ситуацій) 
щодо пошуку  тих органів 
та тканин в організмі 
людини, що мають велику 
долю анаеробної  
біоенергетики, вияснення   
доцільності цього. 

4 4 

Тема 4. Дихальний  
ланцюг або електрон-
транспортна система   
мітохондрій, його 
участь у біосинтезі 
АТФ 

6. Написання есе  з питань:  
 Важливість для життя 

людини процесу 
окисного 
фосфорилювання за 
участю унікального 

 
6 
 
 

 
        

 
8 
 
 
 

         



ферменту АТФ-
синтетази; 

 Як відбувається 
транспорт АТФ та АДФ 
через мембрани 
мітохондрій ?; 

 Роль АДФ/АТФ  в 
контролі швидкості 
дихання. 

 
 
4 
 
 
 
2 

 
 
4 
 
 
 
2 

Тема 5. Особливості 
енергетичного 
забезпечення клітин 
різних тканин 

7. Вияснити, чи існують 
відмінності у:  
«Метаболічний стан у 
мітохондрій різних  
тканин, відмінність 
енергетичних субстратів 
та їх запасів, 
специфічність  зв’язування 
АТФ в цитоплазмі після  
викачується  з мітохондрій 
та доставки до місць її 
використання». 

10 
 
 

14 
 
 
 

Тема 6. Механізми  
регуляції  
біоенергетичних 
процесів у мітохондріях 

8. Складання опорного 
конспекту до питань:    
 Пригнічення та 

активація ферментів 
ЦЛК та цитохром 
оксидази; 

 Пригнічення або 
блокування транспорту 
електронів у 
дихальному ланцюзі; 

 Роль мінералів та 
вітамінів в регуляції 
енергетичного обміну. 

 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
2 

 
 
6 
 
 
 
4 
 
 
 
2 

Тема 7. Зміни  
біоенергетичних 
процесів  у клітинах під 
час рухової активності 
та при адаптації до 
фізичних тренувань 

9. Пояснити:  
«Вплив виконання 

тривалої важка фізичної 
роботи на структуру 
мембран та молекули ДНК 
мітохондрій».  

 
4 

 
6 

10. Підготовка доповіді:  
«Зміни біоенергетичних 
процесів при адаптації 
організму до фізичних 

 
6 

 
8 



тренувань». 
Тема 8. Порушення  
біоенергетики клітин 
організму – причина  
стомлення,   старіння  
та патогенезу окремих 
хвороб. 

11. Підготовка  реферату  
або  презентації  з теми 
«Утворення в мітохондріях  
шкідливих метаболітів - 
активних форм кисню 
(АФК), що  викликають 
оксидативний стрес, 
приводить до  
пошкодження молекули 
ДНК і порушення її 
функцій». 

10 14 

Всього  годин 80 108 

 

Очікувані результати навчання з дисципліни: застосування  
теоретичних знань  про загальні принципи біоенергетики клітин, як основу 
життєдіяльності та спортивної працездатності організму людини, при 
вивченні та дослідженні     механізмів адаптації  організму  до фізичних 
тренувань, інших факторів зовнішнього середовища, процесів стомлення 
організму людини, використання різних відновних засобів, в тому числі і  
раціонального харчування, патогенезу окремих хвороб, а також можливості 
корекції біоенергетичних та метаболічних процесів з метою покращення 
стану здоров’я, підвищення спортивної працездатності і прискорення 
відновних процесів  завдяки: 

знанням: про  енергетичне забезпечення клітин організму людини; роль 
мітохондрій в цих процесах; метаболічні та біоенергетичні процеси, що 
задіяні в біоенергетиці клітин; дихальний  ланцюг або електрон-транспортна 
система   мітохондрій, його участь у біосинтезі АТФ; особливості 
енергетичного забезпечення клітин різних тканин; механізми  регуляції  
біоенергетичних процесів у мітохондріях; зміни  біоенергетичних процесів у 
клітинах під час рухової активності  та при  адаптації до  фізичних тренувань; 
порушення  біоенергетики клітин організму – причина стомлення, старіння та 
патогенезу окремих хвороб; 

умінням: використовувати отримані знання з клітинної енергетики  для 
критичного і коректного інтерпретування експериментального матеріалу з 
теми наукової роботи, наукових статей інших дослідників, виявляти можливі 
причини  різних змін процесів адаптації організму, стомлення, старіння чи 
захворювань, робити правильні висновки, удосконалювати програми 
фізичних тренувань, використання відновних засобів та покращення здоров’я 
людини. 

 
Перелік програмних результатів навчання, яких пошукачі наукового 

ступеня доктора філософії з біології   досягають в процесі вивчення 
навчальної дисципліни вільного вибору «КЛІТИННА ГЕНЕТИКА» 



відповідно до освітньо-професійної програми  вищої освіти за спеціальністю 
091 Біологія. 

 
Шифр  Програмні результати навчання  
ПРН1  Мати концептуальні та методологічні знання з біології,  на 

межі фізіології людини і тварин та фізичної культури і 
спорту, а також дослідницькі навички, достатні для 
проведення наукових і прикладних досліджень на рівні 
світових досягнень з відповідного напряму, отримання 
нових знань та/або здійснення інновацій. 

ПРН5 Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні 
дослідження з біології та дотичних міждисциплінарних 
напрямів з використанням сучасного інструментарію, 
критично аналізувати результати власних досліджень і 
результати інших дослідників у контексті всього комплексу 
сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 
 

ПРН8 Глибоко розуміти загальні принципи та методи біологічних 
наук, а також методологію наукових досліджень, 
застосувати їх у власних дослідженнях у сфері біології та у 
викладацькій практиці. 

Порядок оцінювання результатів навчання з дисципліни 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни формується з урахуванням 
результатів поточного контролю та заліку.  

Протягом семестру здобувач наукового ступеня може отримати максимальну 
кількість балів – 100 як суму балів за результатами поточного контролю на 
практичних заняттях та під час консультацій науково-педагогічних працівників з 
тем, на які не передбачено аудиторних годин робочою програмою навчальної 
дисципліни для студентів заочної форми навчання, або в установленому порядку з 
тем, заняття з яких було пропущене здобувачем вищої освіти. Використовуються 
такі форми поточного контролю та розподіл балів, які може отримати студент за 
тему: 

 

Номер і назва теми 
практичних занять 

Засоби оцінювання 

Макс. 
кількість 
балів за 

тему 
Тема 1. Біоенергетика клітин, як основа 
життєдіяльності та спортивної 
працездатності організму людини 

Поточний контроль 
СР 

 6 (5,4) 
         6 

Тема 2. Провідна роль мітохондрій в 
енергетичному забезпеченні клітин 
організму людини 

Поточний контроль 
СР 

6 
6 

Тема 3. Метаболічні  та Поточний контроль 6 



біоенергетичні процеси, що задіяні в 
біоенергетиці клітин 

СР.  6 

Тема 4. Дихальний  ланцюг або  
електронтранспортна система    
мітохондрій, його участь у біосинтезі 
АТФ 

Поточний контроль 
СР 
 

6 
6 

Тема 5. Особливості енергетичного 
забезпечення клітин різних тканин 

Поточний контроль 
СР 

6 
6 

Тема 6. Механізми  регуляції   
біоенергетичних процесів у  
мітохондріях 

Поточний контроль 
СР 
 

6 
6 

Тема 7. Зміни  біоенергетичних 
процесів  у клітинах під час рухової 
активності та при адаптації до 
фізичних тренувань 

Поточний контроль 
СР 
 

6 
8 

Тема 8. Порушення  біоенергетики 
клітин організму – причина  
стомлення,   старіння  та патогенезу 
окремих хвороб. 

Поточний контроль 
СР - презентація  

6 
8 

 Всього балів: 100 
 

Викладач знайомить здобувачів наукового ступеня з відповідними 
завданнями для самостійної роботи та темами практичних занять.  

Перед початком практичного заняття науково-педагогічний працівник 
ознайомлює здобувачів із формами поточного контролю, які будуть 
застосовуватись, і кількістю балів, які вони можуть отримати. Після 
завершення  заняття кожному здобувачу наукового ступеня оголошується 
кількість отриманих ним балів. 

Якщо здобувач наукового ступеня протягом семестру отримав менше 34 
балів, до заліку не допускається  і має  можливість пройти повторне вивчення 
цієї дисципліни. 

Заліки визначаються у порядку, визначеному у Положенні про 
організацію освітнього процесу в університеті.  
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