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ВСТУП 

Програму обов’язкової навчальної дисципліни «Ензими та особливості 

їх функціонування» складено відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки «доктор філософії» в галузі природничих наук спеціальності 

«091 – Біологія».
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є будова та біологічні 

функції найважливіших каталізаторів, які забезпечують протікання 

метаболічних процесів в живих організмах, приділяючи головну увагу 

з'ясуванню механізмів їх дії та методів регуляції активності ензимів 

інгібіторами або активаторами, як вихідними сполуками для створення нових 

біологічно активних речовин і сучасних лікарських препаратів. Вивчаючи 

основні проблеми хімії живого світу, навчальний курс «Ензими та 

особливості їх функціонування » сприятиме вирішенню завдань отримання 

практично важливих препаратів для медицини, сільського господарства, ряду 

галузей промисловості. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Ензими та 

особливості їх функціонування» згідно з навчальним планом належить до 

циклу дисциплін професійної підготовки, яка викладається на 2 курсі 

аспірантури. 

Базою для вивчення дисципліни «Ензими та їх біологічна роль» є курси 

«Біоорганічна хімія», «Фізичні методи дослідження», які вивчаються при 

підготовці більшості напрямів підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра 

спеціальності «Біологія». Курс «Ензими та їх біологічна роль», в свою чергу, 

є основою для більш поглиблених курсів, таких як, «Біоактивні 

елементорганічні сполуки», «Основи хімії природних сполук», «Молекулярні 

механізми в біоорганічній хімії» та «Новітні методи органічного синтезу 

біоактивних сполук». 
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Матеріал курсу слугує теоретичною основою для формування умінь та 

навичок, необхідних для ефективної дослідницької роботи, аналізу 

прикладних аспектів в галузі біоорганічної хімії з застосуванням теоретичних 

основ для розв’язання практичних задач 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета навчальної дисципліни: 

 формування сучасного рівня знань про  хімічну структуру, 

властивості, та особливості каталітичної дії ензимів, регуляцію 

ферментативних реакцій та використання ензимів  у практичній 

діяльності; 

 розгляд основних питань фізико-хімічних механізмів 

функціонування  ензимів, здійснення аналізу сучасних методів 

вивчення  механізмів ферментативного каталізу. Основні завдання 

навчальної дисципліни: 

Розглянути теоретичні основи хімії ензимів і методів їх дослідження. 

Підготувати аспірантів, що спеціалізуються в області хімії ензимів, до 

науково-дослідницької діяльності, пов'язаної з розробкою та застосуванням 

методів, виділення ензимів з природних джерел і визначення основних 

параметрів, які характеризують швидкість ензиматичної реакції та її 

регулювання. Навчити навичкам теоретичного аналізу результатів 

експериментальних досліджень, методів планування експерименту та 

обробки результатів, систематизування і узагальнення як уже наявної в 

літературі, так і самостійно отриманої в ході досліджень інформації. 

Аспірант з даної дисципліни повинен мати фундаментальні уявлення з 

органічної хімії та хімії біологічно активних сполук. Для вивчення даної 

дисципліни необхідно мати вищу освіту з вивченням курсу органічної хімії 

для хімічних спеціальностей. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після 

засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати 

навчання: 

знання: різних класів ензимів та коферментів, що каталізують біохімічні 

процеси в організмі; мати уявлення про низькомолекулярні регулятори 

біохімічних процесів: інгітори та активатори та 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 використовиваючи сучасні методи дослідження та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Професійні компетенції: 

здатність організовувати проведення експериментів і випробувань, 

проводити їх обробку, аналізувати їх результати та узагальнювати у вигляді 

наукових статей для провідних профільних журналів; готовність до розробки 

навчально-методичної документації для проведення навчального процесу. 
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2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредита 

ECTS. 

Модулі дисципліни і види занять. 

№ Модулі дисципліни 
Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Обсяг навчальної роботи  

(в годинах) 

 
Вид  

підсумкового  

контролю 

за
га

л
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

в
сь

о
го

 

ау
д

и
то

р
н

и
х
 

л
ек

ц
ії

 

п
р
ак

ти
ч
н

і 

се
м

ін
ар

и
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

1. 
Поняття про ензими, їх 

класифікацію, номенклатуру 

та біологічну роль. 

2 60 20 11 - 9 40  

2. 
Регулювання активності 

ензимів. Інгібітори та 

активатори ензимів. 

2 60 20 11 - 9 40  

 Разом 4 120 40 22 - 18 80 Екзамен 

 

Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі: 

МОДУЛЬ 1. ПРЕДМЕТ «ЕНЗИМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ» Є НАУКОЮ ПРО КАТАЛІЗАТОРИ 

БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. 
 

Тема 1. ВСТУП. Предмет «Ензими та особливості їх функціонування» і його 

місце в системі наук про життя, зв'язок з біохімією, біотехнологією і 

медициною. Основні задачі курсу та сучасні проблеми цієї науки.  

Тема 2.  РІВНІ СТРУКТУРОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕНЗИМІВ. Первинна, 

вторинна, третинна та четвертинна структура ензимів. Поняття про 

холоферменти, апоферменти, коферменти та простатичні групи. Субстратна 

специфічність ензимів, стереоспецифічність. Активні центри ензимів. 

Амінокислотні залишки активних центрів. Загальні уявлення про механізм дії 

ензимів. 
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Тема 3. КІНЕТИКА ДІЇ ЕНЗИМІВ. ФЕРМЕНТ-СУБСТРАТНІ 

КОМПЛЕКСИ Кінетика дії ензимів. Фермент-субстратні комплекси. 

Рівняння Міхаеліса-Ментен. Величини Км та Vmax, їх визначення та фізичний 

смисл. Графіки Лайнуївера-Берка. Вплив концентрації ферменту, субстрату а 

також температури та рН середовища на швидкість ензиматичної реакції. 

Загальні уявлення про механізм дії ензимів. Конформаційні зміни, індукована 

відповідність. Фактори, що впливають на активність ензимів: зближення та 

орієнтація, напруга та деформація. Загальний кислотно-основний каталіз, 

ковалентний каталіз. 

 

МОДУЛЬ 2. РЕГУЛЮВАННЯ АКТИВНОСТІ ЕНЗИМІВ. ІНГІБІТОРИ 

ТА АКТИВАТОРИ ЕНЗИМІВ. Основні методи інгібування активності 

ензимів. Поняття про інгібітори зворотні та незворотні, конкурентні,  

неконкурентні та безконкурентні. Визначення констант інгібування та І50. Їх 

фізичний смисл.  

Тема 4 ІНГІБІТОРИ ЕНЗИМІВ. Кінетика гальмування (інгібування) 

активності ензимів. Специфічне та неспецифічне інгібування, ферментні яди. 

Графічна інтерпретація  впливу інгібіторів з різним механізмом дії. 

Інгібування субстратом та продуктом реакції. Ретроінгібування 

 

Тема 5. ЕНЗИМИ - МІШЕНІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ  БІОЛОГІЧНО 

АКТИВНИХ СПОЛУК. Ензими як мішені для створення біологічно 

активних сполук та сучасних лікарських препаратів. Основні принципи 

пошуку та створення нових синтетичних лікарських препаратів. 

Тема 6. РЕГУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ ЕНЗИМІВ. Посттрансляційна  

модифікація – важливий етап регуляції активності ензимів: модифікація 

головного ланцюга (обмежений протеоліз), модифікація бічних груп 

амінокислот (фосфорилювання і дефосфорилювання, глікозилювання, 

ацетилювання, метилування, утворення дисульфідних зв’язків, і таке), 
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приєднання гідрофобних груп для локалізації у мембрані та інш. Ізоферменти 

як спосіб регуляції активності ензимів. Алостерична регуляція, 

Тема 7. ЕНЗИМИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ  У БІОТЕХНОЛОГІЧНІЙ 

ГАЛУЗІ Імобілізація як фактор покращення  кінетичних параметрів ензимів, 

зміни їх специфічності та стабільності. Методи імобілізації ферментів: 

адсорбція і ковалентне приєднання, включення ензимів в поліакриламідний 

гель, мікрокапсулювання та інші. Імобілізація клітин. Носії для імобілізації 

Властивості адсорбованих та ковалентно приєднаних ензимів: зсув оптимуму 

рН-активності та термостабільності. Приклади використання ензимів у 

промисловості, медицині, у сільському господарстві та для органічного 

синтезу. 
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3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Ю.А.Овчинников. Биоорганическая химия. М., Просвещение, 1987.  

2. Д.Мецлер. Биохимия. Т. 1-3. М., Мир, 1980. 

3. Л.Страйер. Биохимия. Т. 1-3. М., Мир, 1985.  

4. В.Ал6ертс, Д.Брей, Дж.Льюис, М.Рэфф, К.Робертс, Дж. Уотсон. 

Молекулярная биология клетки. Т. 1-3. М., Мир, 1994. 

5. Г. Дюга, К. Пенни. Биоорганическая химия. Химические подходы к 

механізму действия ферментов. М.: Мир, 1983.  

6. М.Бендер, Р. Бергерон, М.Комияма. Биоорганическая химия 

ферментативного катализа. М.: Мир, 1987.  

7. В. Дженкс. Катализ в химии и энзимологии. М.: Мир, 1972. 

8. И.В.Березин, К.Мартинек. Основи физической химии ферментативного 

катализа. М.:Высшая школа, 1977.  

9. М. Д. Машковский. Лекарственные средства. В 2-х частях. М., Медицина, 

2005. 

10. Химия биологически активных  природных соединений. 

Н.А.Преображенский, Р.П.Евстигнеева. М., Химия, 1976.  

11. Э.Фершт. Структура и механизм действия ферментов. М.: Мир, 1980.  

12. С.Д.Варфоломеев. Химическая энзимология. М.: Академия, 2005. 

Т.Келети. Основы ферментативной кинетики. М.: Мир. 1990. 

13. А.Н.Огурцов. Кинетика ферментативных реакций. Харьков. 2007.  
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ: Екзамен. 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

лекційних занять: 

 виконання письмових контрольних робіт по питаннях лекційного 

курсу; 

 усні екзаменаційні завдання. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

семінарських занять: 

 усне опитування; 

 участь в обговоренні дискусійних питань. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час виконання 

індивідуальних завдань: 

 підготовка реферату. 


