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Тема: Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди: огляд будови й 

біологічної ролі 

Мета: 

Навчальна. Розглянути з учнями основні види органічних речовин, їх 

будову і біологічну роль на прикладі білків, вуглеводів, ліпідів і нуклеїнових 

кислот. 

Розвивальна. Возвивати вміння логічно мислити і використовувати 

раніше вивчену інформацію. 

Виховна. Виховувати поняття і розуміння єдності всіх біологічних 

структур і рівнів організації живого. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

1. Органічні речовини клітин живих організмів 

Головними компонентами живих організмів є органічні речовини. З них 

будуються всі клітини, структура й склад яких сильно відрізняються від тіл 

неживої природи. Саме органічні речовини забезпечують виконання тих 

специфічних функцій, що визначають загальні властивості живого (сталість 

складу, самовідтворення, спадковість, мінливість тощо). Як ви вже знаєте, 

органічні сполуки складаються переважно з біогенних хімічних елементів — C, 

H, O, N, які становлять до 98 % сухої маси живої клітини. Великі органічні 

молекули (з масою понад 1000 Да), які входять до складу живих організмів, 

називають макромолекулами, або біополімерами. Вони складаються з 

мономерів. 

Органічні речовини, що містяться в живих організмах, поділяють на 

чотири основні групи: білки, вуглеводи, ліпіди й нуклеїнові кислоти. 

Білки є біополімерами, молекули яких складаються з великої кількості 

амінокислот. 

Вони виконують найрізноманітніші функції: 

• каталітичну (ферменти),  



• структурну (колаген, еластин),  

• захисну (імуноглобуліни) тощо. 

Вуглеводи беруть участь у процесах обміну речовин (глюкоза, фруктоза) 

і зберіганні спадкової інформації (рибоза, дезоксирибоза), виконують 

структурну (целюлоза, хітин) і запасаючу (крохмаль, глікоген) функції. До 

складу молекул вуглеводів входять кілька функціональних груп: гідроксильна 

(–OH), карбоксильна (–COOH) або карбонільна (–COH). Загальна формула 

вуглеводів — Cn(H2O)m, де n і m є натуральними числами. 

Ліпіди є групою речовин, яких об’єднали не за хімічною будовою, а за 

фізичними властивостями. Вони всі є нерозчинними у воді маслянистими або 

жирними речовинами. Найбільш поширеними ліпідами є жири, олії, 

фосфоліпіди, воски та стероїди. 

 Основними функціями ліпідів у живих організмах є: 

• структурна (фосфоліпіди, гліколіпіди),  

• резервна й енергетична (жири, олії),  

• регуляторна (стероїдні гормони, жиророзчинні вітаміни), 

• захисна і терморегуляторна (воски, жири). 

Нуклеїнові кислоти (ДНК, РНК) є великими біополімерами, 

мономерами яких є ну клеотиди (Гуанін – Г, Аденін – А, Цитозин – Ц, Тимін – 

Т, Урацил – У).  

Функція нуклеїнових кислот — збереження й відтворення генетичної 

інформації. 

Ліпіди, як і білки, вуглеводи та інші речовини, відіграють в організмі 

важливу біологічну роль. Вона насамперед визначається тим, що ці речовини 

характеризуються комплексом своєрідних фізико-хімічних властивостей. 

В організмах людини і тварин ліпіди входять до складу всіх клітин. Однак 

розподілені вони між різними органами і тканинами нерівномірно і кількість 

різних груп ліпідів у них також неоднакова. 

Значна частина ліпідів входить до складу клітин організму як пластичний 

матеріал. Вони утворюють в основному комплекси з білками (ліпопротеїди), 

вуглеводами (гліколіпіди) та деякими іншими речовинами. Такі комплекси і 



становлять основу структури клітин і тканин організму. Значна кількість 

ліпопротеїдних комплексів входить до складу клітинних мембран та 

мітохондрій, в яких проходять важливі метаболічні процеси – фосфорилююче, 

вільне окислення, b-окислення жирних кислот та інші реакції проміжного 

обміну. Ліпіди, що сходять до складу мембран, беруть безпосередню участь у 

процесах активного транспорту крізь мембрани молекул та іонів, специфічної 

рецепції на поверхні клітин, передачі нервових імпульсів тощо. Оскільки 

клітинні мембрани є важливими регуляторами багатьох біохімічних процесів, 

то зміна структури, складу та орієнтації мембранних ліпідів викликає значні 

порушення клітинного метаболізму. 

Ліпіди в організмі виконують важливу енергетичну функцію. За рахунок 

жирів їжі в середньому на 25 – 35 % задовольняється добова потреба людини в 

енергії. Під час окислення 1 г жиру вивільняється 36,5 – 39,9 кДж енергії, тобто 

значно більше, ніж під час окислення такої самої кількості білків і вуглеводів.  

Разом з тим деякі ліпіди є субстратом для утворення біологічно активних 

речовин в організмі. Це вітаміни груп А і D, гормони кори наднирникових 

залоз, статеві гормони, жовчні кислоти, простагландини та інші сполуки. 

Жири виконують важливі механічну і термоізоляційну функції. Так, 

відкладаючись під шкірою, в сальнику та інших органах, вони захищають 

організм від різних травм та змін температурного режиму. 

В організмі є два види жирів – резервний і конституційний. Резервний 

жир виконує в основному енергетичну, механічну і термоізоляційну функції. 

Значні кількості його відкладаються в організмі у підшкірній жировій 

клітковині (40 – 50 %), сальнику (20 – 25 %), м'язах (5 – 8 %). У середньому 

кількість резервних жирів становить 10 – 15 % маси тіла, а при ожирінні може 

коливатись у межах 30 – 50 %. Вміст конституційних, або протоплазматичних, 

жирів змінюється у вузьких межах. Кількість їх в організмі в основному стала. 

Навіть під час голодування організму вміст протоплазматичних жирів 

практично не змінюється. За цих умов в основному зменшується кількість 

резервних жирів. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 



Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

Питання: 

1. Які речовини називаються органічними? 

2. З чого складаються білки, вуглеводи і ліпіди? 

3. Яке значення мають білки, вуглеводи і ліпіди для живих організмів? 

4. Назвіть функції нуклеїнових кислот? 

 


