
 

16.01.2023 

Група 11 

Біологія і екологія 

Урок 27-28 

УРОК 

ТЕМА: Порушення обміну речовин (метаболізму), пов'язані з нестачею чи 

надлишком надходження в організм певних хімічних елементів, речовин. 

Цілі уроку: 

■ освітня: сформувати поняття про порушення обміну речовин, пов'язані з 

нестачею або надлишком надходження певних хімічних елементів та речовин; 

здатності застосовувати набуті знання у повсякденному житті;  удосконалення 

пізнавальних вмінь: порівнювати, виділяти головне, аналізувати, встановлювати 

причино–наслідкові зв’язки  

■ розвивальна: розвивати вміння логічна мислити, аналізувати та порівнювати 

вплив нестачі та надлишку вітамінів та мікроелементів на живий організм; 

формування наукового світогляду, прагнення брати активну участь у пошуку нових 

знань; допитливості, розвитку  стійкого інтересу до предмету та забезпечення 

ґрунтовності знань; 

■ виховна: виховувати розуміння значення вивчення процесів обміну для 

формування навичок здорового способу життя; виховання самостійності, культури 

спілкування, толерантності, вміння працювати в колективі.   

Матеріал до уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Елемент або 

речовина 
Прояви нестачі Прояви надлишку 

Макроелементи 

Калій (K) Слабкість, дистрофія, параліч, 

набряки, гіпотензія, зупинка серця, 

порушення передачі нервових імпульсів, 

сухість шкіри 

Аритмія чи тахікардія, параліч, 

конвульсії, слабкість, гіпотензія, 

уповільнене мислення, утруднення мови 

Кальцій (Ca) Підвищена крихкість кісток, нігтів, 

зубів, деформація хребта, припинення 

росту, оніміння й відчуття поколювання в 

кінцівках, безсоння, судоми, збудження 

Біль у кістках і м’язах, міастенія, 

порушення балансу під час ходьби, 

пригнічення рефлексів, нудота, 

сплутаність свідомості 

Магній (Mg) Гемолітична анемія, аритмія, 

тахікардія, ущільнення в м’яких 

тканинах, гіпо- й гіпертензія, депресії 

У разі порушення функції нирок, 

сухість у роті, підвищена стомлюваність, 

м’язова слабкість нудота, утруднення 

дихання 

Натрій (Na) Непритомність, апатія, 

стомлюваність, м’язові спазми, набряки, 

гіпотензія, тахікардія, нудота, втрата 

маси тіла, зниження імунітету 

Навантаження на нирки; набряки, 

гіпертензія, судоми, спрага, м’язова й 

нервова дратівливість, анорексія 

Сульфур (S) Іноді можуть виникнути болючість 

суглобів, високий рівень глюкози й 

тригліцеридів у крові 

Надмірна слабкість, блювання, втрата 

свідомості, сильне тремтіння кінцівок, 

судоми 

Фосфор (P) Судоми, слабкість, підвищена 

стомлюваність, біль у кістках, утрата 

маси тіла, крихкість кісток та їх 

деформація, рахіт, порушення росту 

Тільки за ниркової недостатності — 

надлишок P призводить до зниження рівня 

Caі до відповідних симптомів 

Хлор (Cl) Нудота, блювання, сплутаність 

свідомості, слабкість, кома 

Порушення кислотно- лужної 

рівноваги у рідинах організму, слабкість, 

сплутаність свідомості, кома 



 

Мікроелементи 

Бром (Br) Безсоння у хворих під час ниркового 

діалізу 

Загальмованість, сонливість, 

слабкість, мовна невиразність, утрата 

свідомості 

Ферум (Fe) Порушення еритропоезу, анемія, 

послаблення імунітету, порушення росту, 

виснаження, розтріскування в кутах рота, 

запалення язика, анорексія 

Діарея, сильна нудота, біль у животі, 

блювання, слабкість, блідість, посиніння 

губ, кистей рук, нігтів, поверхневе 

дихання 

Іод (І) Гіпофункція щитовидної залози; у 

дитинстві — кретинізм, відставання у 

розвитку, порушення розвитку кісток; у 

дорослих — мікседема, ендемічний зоб 

Втрата ваги, порушення у роботі 

шлунка, кишечнику та серці; порушення 

теплового обміну, слабкість, зниження 

працездатності 

Купрум (Cu) Осередкова алопеція, анемія, 

емфізема легень, стомлюваність, 

зниження імунітету, остеопороз, 

пігментація шкіри та висипання на ній 

Біль у м’язах і животі, анемія, нудота, 

блювання, депресія й дратівливість 

Фтор (F) Підвищена крихкість кісток, зубів, 

карієс 

Флуороз — порушення функції нирок, 

ШКТ, неврологічні й м’язові розлади, 

коричневі плями на емалі зубів 

 

Основні джерела мінеральних речовин 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінеральна 

речовина 

Джерело (кількість мінеральної 

речовини у 100г продукту) 

Кальцій (Са) Твердий сир (1400мг), м’який сир (150), 

квасоля (150), молоко (122). 

Магній (Мg) Кавуни (224мг), горох (107), квасоля (103), 

сливи, пшоно (101). 

Натрій, хлор 

(Na, Cl) 

Кухонна сіль. 

Калій (К) Урюк (1781мг), соя (1607), квасоля (1100), 

висівки (1260), родзинки (860), чорнослив 

(648), картопля (568), абрикоси (305), 

томати (290). 

Фосфор (Р) Соя (603мг), твердий сир (580), квасоля 

(541), горох (329), риба (280), хліб і крупи 

(200-300), яйця (215). 

Залізо (Fe) Печінка  свиняча (20,2мг) печінка яловича 

(6,9), нирки (6,0), серце (4,8), геркулес (4,2), 

гречка (3,4). 

Цинк (Zn) Печінка (3230мкг), горох (2590), квасоля 

(1800), яловичина (1741), яйця (1690), 

нирки (1540), цибуля, часник (1273), гречка 

(1200). 

Йод (j) Морська капуста (300мкг), йодована сіль, 

морська риба (90). 



 

 

 

 

                   

                                

      
 

       Вітаміни — незамінні складові раціону здорового харчування, які беруть участь 

у всіх біологічних процесах організму. Якщо в організм надходить дуже мало або 

надлишок  вітамінів, 

це може негативно 

позначитися на 

здоров’ї, фізичному 

розвитку і сприяти 

порушенню обмінних 

процесів та хронічним 

захворюванням. 

      

 

 

    Гіповітаміноз – 

захворювання, 

пов’язане з недостатнім надходженням вітамінів до організму людини. 

     Авітаміноз – захворювання, яке розвивається 

внаслідок відсутності у раціоні певного вітаміну 

або вітамінів. 

   

Гіпервітаміноз 

- 

захворювання, 

яке 

розвивається внаслідок надлишку у раціоні 

харчування вітамінів. 

 

 

 



 

 

 

   

 

    



 

 

Жиророзчинні вітаміни 

A 

  Ретинол 

Блідість і сухість шкіри, 

схильність до лущення, утворення 

вугрів, сухість і тьмяність волосся, 

ламкість нігтів. Світлобоязнь, нічна 

сліпота і ксерофтальмія 

Нудота, блювання, анорексія, 

головний біль, утрата волосся, біль 

у суглобах, ламкість кісток, 

збільшення печінки і селезінки 

D 

  Кальциферол 

Порушення мінерального 

обміну, у дітей — рахіт 

Блювання, діарея, втома, втрата 

ваги, відкладання сполук Кальцію у 

м’яких тканин 

Водорозчинні вітаміни 

В1 

Тіамін 

Порушення вуглеводного 

обміну, захворювання бері-бері 

Невідомі 

В2 

    Рибофлавін 

Сухість і тріщини губ, виразки в 

кутах губ, глибокі тріщини на 

пальцях; уповільнене загоювання 

ран 

Невідомі 

B3 (РР) 

   Нікотинова 

 кислота 

Пелагра, симптомами якої є 

дерматит, діарея та деменція 

Гіперглікемія, розширення 

кровоносних судин, ураження 

печінки, подагра 

В5 

Пантотенова 

кислота 

Порушення обміну речовин 

(дерматити, депігментація, 

припинення росту та ін.) 

Невідомі 

В6 

Піродексин 

У дітей: дратівливість, 

конвульсії, анемія, блювання, 

слабкість, біль у животі. 

У дорослих: себорейні 

ушкодження навколо очей і рота, 

підвищена ймовірність серцевих 

захворювань 

Пригнічення глибинних 

сухожильних рефлексів, заніміння 

кінцівок, труднощі під час ходьби, 

ушкодження нервів 

В9 

Фолієва кислота 

Анемія, розлади шлунково-

кишкового тракту, діарея 

Невідомі 

B12 

Кобаламін 

Перніціозна анемія, що 

проявляється блідістю, анорексією, 

втратою ваги, задишкою; 

неврологічні розлади 

Невідомі 

C 

Аскорбінова 

кислота 

Цинга Діарея, підвищена мобілізація 

мінеральних речовин кісткової 

тканини, посилене зсідання крові, 

формування ниркових каменів 

H 

Біотин 

Ураження шкіри Невідомі 



 

 

 
 
 
 

Основні джерела вітамінів 
 
 

Назва  

вітаміну 

Джерело (мг на 100г продукту) 

Аскорбінова 

кислота (С) 

Шипшина (1200мг), перець солодкий (250), 

чорна смородина (200), зелень петрушки (150), 

кріп (100), суниці, апельсини(60), шпинат (55), 

капуста, лимони (45). 

Тіамін (В1) Горох (0,9мг), дріжджі (0,6), свинина (0,52), 

геркулес (0,45), пшоно (0,42), нирки (0,39), 

печінка (0,3). 

Рибофлавін (В2) Печінка (2,19мг), нирки (1,8), дріжджі (0,68), 

яйця (0,44), сир голландський (0,38), сир 

м’який (0,25), гречка (0,20). 

Піридоксин (В6) Печінка яловича (0,7мг), хрін (0,7), часник 

(0,6), кури (0,52), пшоно (0,52), гранат (0,5), 

гречка (0,4), перлова крупа (0,36), перець 

(0,35), картопля (0,30). 

Ніацин (РР) Печінка свиняча (12,0мг), дріжджі (11,4), 

печінка яловича (0,9), кури (7,7), качки (6,0), 

нирки (5,7), яловичина (5,0), свинина (2,6). 

Ретинол (А) Печінка яловича (8,2мг), печінка тріски (4,4), 

жовтки яєць (1,26), масло вершкове (0,59), яйця 

(0,25). 

Кальциферол 

(D) 

Печінка тріски (100мг), оселедці (30), шпроти 

(20,5), ікра осетрова (8), жовтки яєць (7,7), 

масло вершкове (1,3). 

Токоферол (Е) Нерафінована кукурудзяна олія (93мг), 

соняшникова олія (67). 

β- каротин Морква (9мг), шпинат (4,6), салат (1,75), зелень 

петрушки (1,7), абрикоси (1,6), гарбузи (1,5), 

томати (1,2). 

                     
 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
Як висока температура впливає на корисні властивості продуктів 

     Термічна обробка руйнує до 30%  біологічних властивостей продуктів. 

     Термічна обробка продуктів необхідна для поліпшення їх смаку, розм'якшення, 

знищення шкідливих мікробів і токсинів. Очевидно, що варена, смажена, печена 

або тушкована їжа безпечніше сирої, і збереже вас від розладу травлення. Але як 

же бути з вітамінами, які руйнуються під впливом високої температури? 

Як вітаміни переносять термообробку? 

Вітамін A.  

     Міститься в печінці, часнику, вершковому маслі, брокколі, морських 

водоростях, морквині, томатах, зеленій цибулі і кропі. Термічна обробка руйнує до 

30% його біологічних властивостей. 

    Особливо інтенсивно вітамін A знищується при смаженні, сушінні під впливом 

ультрафіолетових променів. Добре зберігається при стерилізації продуктів при 

температурі до 120 градусів. 

Вітамін B1.  

      Міститься в вівсянці, пшоні, свинині, печінці, гречці, макаронних виробах. 

Особливо чутливий до варіння (втрачає до 45% користі), смаженні (до 42%) і 

тушкуванні (до 30%). Втрачає активність при температурі вище 120 градусів. 

Вітамін B2.  

       Міститься в печінці, грибах, курячих яйцях, гусятині. Якщо зварити 

перераховані продукти, ви втратите до 43% корисних властивостей, тому інші 

способи приготування - краще (при тушкуванні  втрачається всього 10% 

біологічної активності вітаміну). 

Вітамін B6.  

        Міститься в бобах, тунці, скумбрії, солодкому перці, курячому м'ясі, шпинаті, 

білокачанну капусту. Цей вітамін по справжньому стійкий до впливу високої 

температури, а варіння перерахованих продуктів навіть корисно, оскільки так B6 

звільняє свої активні компоненти. 

 Вітамін B9.  

      Міститься в печінці, квасолі, шпинаті, броколі, ячної крупі, білих грибах і 

печерицях. Погано переносить будь-яку термічну обробку, втрачаючи до 90% своїх 

властивостей. Особливо значні втрати цього вітаміну при варінні і консервації. 

Вітамін C. 

      Міститься в шипшині, солодкому перці, капусті, апельсинах, лимонах, 

часнику, шпинаті. Не дарма ці продукти найчастіше їдять свіжими: відварюючи 

капусту, ми втрачаємо до 90% вітаміну, а тушкування знищує його на 50%. Кожна 

наступна термічна обробка готового блюда на 30% скорочує вміст у ньому вітаміну 

C. 

Вітамін D.  



 

        Міститься в морському окуні, печінки, курячих яйцях, вершковому маслі. 

Добре переносить термічну обробку, якщо температура не перевищує 100 градусів.  

Вітамін E.  

         Міститься в шипшині, лососеві, судаку, пшениці, куразі, чорносливі, 

вівсяної і ячної крупі. Практично не руйнується під впливом високої температури, 

але страждає від прямих сонячних променів. 

Вітамін PP. 

         Міститься в м'ясі птиці, кроля, яловичині, рибі і печінки. Відмінно 

переносить будь-яку термічну обробку, консервування та заморожування. 

Перераховані продукти втратять від 5 до 40% корисних властивостей вітаміну, як 

би їх не готували. 

 

Вчитель: А зараз я пропоную кожній групі скласти Кодекс правил збереження 

вітамінів у їжі,  користуючись інформацією з Інтернету. 

 

 

 

Правила збереження вітамінів у їжі 

 

1. Температура приготування не більше 100 градусів…. 

2. Максимально скоротити час термообробки… 

3. Овочі готуйте на пару або запікайте… 

4. Не кожне блюдо можна розігрівати повторно… 

5. Різати овочі необхідно перед варінням… 

6. Класти овочі і фрукти треба у киплячу воду… 

7. Варити у емальованому посуді і з закритою кришкою. 

8. Фрукти краще сушити або засипати цукром… 

9. Краще компоти, а не варення… 

10.  Не зберігати продукти зана 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: опрацювати матеріал 

теми та скласти конспект у зошитах. 

Зворотній зв’язок:  email  n.v.shadrina@ukr.net  

 

mailto:n.v.shadrina@ukr.net

