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Група №26 

Хімія 

Урок 7-8 

Тема: Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти). 

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої 

проблем, створені нових матеріалів. 

Мета:  

навчальна: сформулювати в учнів поняття про біологічно активні речовини 

(вітаміни, ферменти). 

розвивальна: розвивати вміння й навички учнів самостійно використовувати 

раніше набуті знання в новій навчальній ситуації; 

виховна: виховувати творчу, допитливу особистість 

 

Матеріал до уроку 

          Одна з груп біологічно активних речовин – це вітаміни. 

Вітаміни –це речовини, необхідні організму для підтримання здоров’я. 

Організму людини необхідно близько 15 різних вітамінів для здійснення 

основних хімічних процесів. Вітаміни надходять в наш організм з їжею, рідше 

утворюються в самому організмі. Вони не є пластичним матеріалом або 

джерелом енергії, а слугують компонентами ферментних систем і 

каталізаторами різних обмінних процесів, тобто є регуляторними речовинами. 

Більшість вітамінів утворються в рослинах, і тільки дуже небагато мають 

тваринне походження. Потреба у вітамінах нині добре вивчена. Нестача 

добової дози (гіповітаміноз, або авітаміноз) або надлишку 

(гіпервітаміноз) одного чи групи вітамінів призводить до порушення обміну 

речовин, захворювань, а в ряді виражених випадків – до летального наслідку. 

Усі вітаміни розподілені на дві групи: 

1. жиророзчинні(кальцефероли, каротиноїди, ретинол, токофероли, 

філохінони)  



2.  водорозчинні(аскорбінова кислота, біотин, нікотинова кислота, 

пантотенова кислота, піридоксин, рибофлавін, фолієва кислота, 

ціанокобаламін). 

          Ще однією групою біологічно активних речовин є ферменти. 

Ферменти – біологічно активні речовини, здатні прискорювати біохімічні 

реакції. Вони виконують роль біокаталізаторів. Вони становлять собою прості 

(однокомпонентні) чи складні (двокомпонентні білки). 

Складні білки, на відміну від простих (пепсину), містять небілкову 

частина. Небілкова частина ферментів може бути представлена або 

органічними речовинами, або катіонами чи аніонами. 

Встановлено, що немає жодного процесу в організмі, який би відбувався 

без участі ферментів. Травлення, енергозабезпечення, побудова структурних 

компонентів клітин і тканин, ріст, розмноження, м’язове скорочення, 

згортання крові пов’язані з роботою ферментів. 

Зараз нараховується понад 2000 ферментів, встановлена їх природа, для 

деяких і структура, для багатьох – існування різних молекулярних форм – 

ізоферментів. Усі ферменти мають свої особливості функціонування, але 

можна виділити загальні властивості для всіх них: 

1)                каталізують лише енергетично можливі реакції; 

2)                прискорюють як пряму, так і зворотну реакцію, але не зміщують 

напрямку хімічної  рівноваги; 

3)                у ході реакції не змінюються та не входять до складу кінцевого 

продукту; 

4)                мають високу специфічність дії (здатність каталізувати 

перетворення однієї або групи подібних молекул); 

5)                значно більш ефективні, ніж звичайні небіологічні каталізатори – 

кожна молекула ферменту може виконувати від декількох тисяч до мільйонів 

«операцій» за секунду та прискорювати реакції у мільйони і мільярди разів; 

6)                діють у відносно м'яких умовах (фізіологічних значеннях рН, 

температури, нормальному атмосферному тиску); 



7)                вони є каталізаторами, активність яких може бути регульована, 

тобто збільшена або зменшена. 

За хімічною природою ферменти – це білки, що проявляють 

каталітичнівластивості. 

 

Наслідок виснаження природних ресурсів - сировинна проблема 

Природні ресурси 

 

 

       Відновні                                                                                                Невідновні 

(вода, повітря,родючий грунт,                               (метали, газ, нафта, вугілля та  

рослини, тварини)                                                      ін.) 

         Завдання:                                                                       Завдання: 

слідкувати,щоб ці ресурси повільніше       заміна, повторне використання, пов- 

витрачались, ніж вони утворюються          торна переробка, подовження строків 

внаслідок природних процесів                    експлуатації 

 

Значення хімії в розв’язанні сировинної проблеми: 

 комплексне використання сировини; 

 розробка методів рециркуляції сировини (н-д, використовувати як 

вторинну сировину метали, скло, пластмаси тощо); 

 використання відходів як сировини; 

 подовження строків експлуатації металів (створення антикорозійних 

покриттів); 

 заміна традиційних матеріалів новітніми. 

Наслідок виснаження природних джерел енергії – енергетична проблема. 

Традиційні джерела енергії: 

1. Вугілля. 

2. Нафта. 

3. Природний газ. 



4. Торф. 

5. Деревина. 

6. Сланці. 

Значення хімії в розв’язанні енергетичної проблеми: 

 хімічні методи вилучення в»язкої нафти, значна частина якої 

залишається в землі; 

 добування рідкого палива з вугілля (штучний бензин); 

 енергозберігаючі технології; 

 метанове бродіння відходів, гною; 

 вітроенергетика: грунтується на перетворенні енергії вітру; 

 гідроенергетика (морська) – перетворення енергії морського прибою; 

 добування паливного спирту з рослин (кукурудза, рапс). 

Останніми роками, як ніколи в останні три десятиліття, увага світу 

привернута до проблем продовольства. 

Ця обставина серйозно позначилася на продовольчій безпеці бідних верств 

населення світу. Досі невідома максимальна чисельність населення, яку може 

прогодувати наша планета. Наразі 2/3 людства відчувають постійний дефіцит 

продуктів харчування. 

Основою вирішення продовольчої проблеми є інтенсивний шлях - 

підвищення біологічної продуктивності вже існуючих угідь. Інтенсифікація 

сільського господарства в країнах, що розвиваються, пов'язана з 

біотехнологією, використанням нових високоврожайних сортів (так звана 

"зелена революція") і нових методів обробітку ґрунту, подальшим розвитком 

механізації, хімізації, меліорації. 

 

Домашнє завдання: написати конспект та підготуватися до контрольної 

роботи  

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


