
Анотація навчальної дисципліни  

«Ензими та особливості їх функціонування» 
 

Анотація. Дисципліна «Ензими та особливості їх функціонування» 
належить до переліку дисциплін вільного вибору для аспіранта. Завдання 
дисципліни ознайомити аспірантів з сучасними уявленнями про структурну 
організацію ферментів, механізми ензиматичного каталізу та кінетичні 
властивості ферментів, а також про методи регуляції їх активності як in vivo 
так і in vitro.  
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НАН України, кандидат біологічних наук  Т.В.Осадчук.  

Мова викладання: українська. 

Місце у структурно-логічній схемі: ДВА 2.04 читається на другому 

році навчання.  

Термін вивчення: дисципліна вивчається на другому році навчання за 

освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 120 годин, у 

тому числі 40 годин аудиторних занять (22 год. – лекційні заняття, 18 

годин – семінари), 80 годин самостійної роботи.  

Мета навчальної дисципліни: освоєння теоретичних основ хімії 
ензимів, і методів їх дослідження. Підготовка аспірантів, що спеціалізуються 
в області біоорганічної хімії, до науково-дослідницької діяльності, пов'язаної 
з розробкою та застосуванням методів виділення ензимів з природних джерел 
і визначенням основних параметрів, які характеризують швидкість 
ензиматичної реакції та її регулювання. Навчити навичкам теоретичного 
аналізу результатів експериментальних досліджень та обробки одержаних 
даних, а також методів планування експерименту. 

Аспірант з даної дисципліни повинен мати фундаментальні уявлення з 
органічної хімії та хімії біологічно активних сполук і мати вищу освіту з 
вивчення курсу органічної хімії для хімічних спеціальностей. 
Після засвоєння навчальної дисципліни аспіранти мають продемонструвати 
такі результати навчання: 

знання: різних класів ензимів, що прискорюють біохімічні процеси в 
організмі; мати уявлення про низькомолекулярні регулятори біохімічних 
процесів: інгібітори та активатори і засвоїти основні підходи для дизайну та 



синтезу низькомолекулярних сполук, які здатні впливати на швидкість 
ензиматичного процесу .  

уміння: використовувати набуті знання для вирішення практичних 
задач хімії ензимів. 

В рамках даної дисципліни поглиблюються і розвиваються такі 
компетенції: 

 Універсальні компетенції: 
здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження (в тому числі 
міждисциплінарні) на основі цілісного системного наукового світогляду з 
використанням знань в області історії і філософії науки; 

 Загальнопрофесійні компетенції: 
здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність з 
вивчення ензимів використовуючи сучасні методи дослідження та 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Професійні компетенції: 
здатність організувати проведення експериментів і випробувань, здійснення  
обробки і аналізу одержаних результати та узагальнення їх у вигляді 
наукових статей. 
 

 

 
 


