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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дисципліна Ензими та особливості їх функціонування вивчає будову 

та реакційну здатність різних ферментів – біологічних каталізаторів 

протеїнової структури, що забезпечують протікання метаболічних процесів у 

живих організмах. Завдання курсу Ензими та особливості їх 

функціонування полягають у визначенні  будови та біологічних функцій 

найважливіших ферментів живих організмів, 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.  

Основні завдання навчальної дисципліни:  

Освоєння теоретичних основ хімічної ензимології, механізмів дії 

ферментів, базових принципів регуляції їх активності, а також дизайну 

низькомолекулярних сполук, що впливають на активність ензимів. 

Підготувати аспірантів, що спеціалізуються в області біоорганічної хімії, до 

науково-дослідницької діяльності, пов'язаної з вивченням ензимів та 

розробкою сучасних методів виділення ферментів з природних джерел; 

ознайомлення з новітніми методами визначення механізмів дії ферментів; а 

також з синтезом сполук, які можуть інгібувати або активувати ензими. 

Навчати 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 

біоорганічної хімії та хімії біологічно активних сполук. Для вивчення даної 

дисципліни необхідно мати вищу освіту з вивченням курсу біоорганічної 

хімії для хімічних спеціальностей. 

 



2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс «Ензими та особливості їх функціонування» є одним з 

профілюючих для спеціалізації “біоорганічна хімія”, яка викладається на  2 

курсі аспірантури в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS), в тому числі 40 години аудиторних занять, з 

них 22 годин лекцій та 18 годин семінарських занять. 

Передбачається, що аспіранти матимуть 66 годин самостійної роботи. 

Підсумковий контроль на другому курсі – екзамен. 

Мета навчальної дисципліни «Ензими та особливості їх 

функціонування»: формування сучасного рівня знань в області 

біоорганічної хімії ензимів, освоєння методик виділення ферментів з 

природних джерел і встановлення механізмів їх дії; ознайомлення з 

сучасними методами синтезу низькомолекулярних сполук  як інгібіторів 

ензимів 

У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен:  

знати: синтетичні підходи до низькомолекулярних пептидів та 

олігонуклеотидів; типи ферментів та коферментів, що каталізують біохімічні 

процеси в організмі; мати уявлення про низькомолекулярні регулятори 

біохімічних процесів.  

вміти: використовувати набуті знання при вирішенні практичних задач 

біоорганічної хімії ензимів. 



 

3. ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

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 в 

біоорганічній хімії ензимів з використанням сучасних методів 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. 



 

4. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі. 

Модулі дисципліни і види занять. 

№ 
Розділи 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Обсяг навчальної роботи  

(в годинах) 

Самостійна 

робота 

Вид  
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I. ПОНЯТТЯ ПРО ЕНЗИМИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЮ, 

НОМЕНКЛАТУРУ ТА БІОЛОГІЧНУ РОЛЬ. 

1. 

Вступ. 

Ензимологія – 

наука про 

ферменти. 

2 60 

4 3 - - 3 

 

2. 

Біологічна роль 

ензимів. Рівні 

структурної 

організації 

ензимів. Активні 

центри ензимів. 

8 4 - 4 17 

3. 

Кінетика і 

механізм дії 

ензимів. 

Субстратна 

специфічність 

ензимів. 

8 4 - 5 20 

II. РЕГУЛЮВАННЯ АКТИВНОСТІ ЕНЗИМІВ. ІНГІБІТОРИ ТА 

АКТИВАТОРИ ЕНЗИМІВ. 

4. 
Інгібітори та 

активатори 

ферментів. 

2 60 

5 2 - 3 8 

 

5. 
Конкурентні та 

неконкурентні 

інгібітори. 

5 2 - 3 8 

6. 
Визначення 

констант 

інгібування. 

4 3 - - 8 

7. 
Фізіологічно 

активні сполуки. 

Біорегулятори 

6 4 - 3 16 

 Разом 4 120 40 22 - 18 80 Екзамен 

 

 



4.1. Зміст дисципліни 

№ 
Розділи  

дисципліни 

Зміст розділу 

(теми) 

Форма 

 проведення  

занять 

1. Вступ 

Лекція 1. (2 год.) Хімія ензимів як наука.  

Предмет «Ензими та їх біологічна роль»: його 

місце в системі наук про життя, зв'язок з 

біохімією, біотехнологією і медициною.  

Основні задачі ензимології. Практичне 

застосування ензимів. 

Лекція 2.(2 год.) Історичний екскурс в 

розвиток ензимології та хімії ензимів і сучасні 

проблеми цієї науки. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

2. 
Рівні структурної 

організації 

ензимів. 

Лекція 3.(2 год.) Хімічна будова ензимів. 

Первинна, вторинна, третинна та четвертинна 

структура ензимів. Поняття про холоферменти, 

апоферменти, коферменти та простатичні 

групи. 

Шість класів ензимів. Номенклатура  ензимів. 

 Лекція 4.(2 год.) Загальні поняття про каталіз. 

Зменшення енергії активації в ході 

ензиматичного процесу. 

 Лекція 5.(4 год.) Субстратна специфічність 

ензимів, стереоспецифічність. Активні центри 

ензимів. Амінокислотні залишки активних 

центрів. Загальні уявлення про механізм дії 

ензимів. Зниження енергії активації 

ферментативної реакції. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

3. 

Кінетика дії 

ензимів. 

Фермент-

субстратні 

комплекси 

Лекція 6.(2 год.) Кінетика дії ензимів. 

Фермент-субстратні комплекси. Вплив 

концентрації ферменту, субстрату а також 

температури та рН середовища на швидкість 

ензиматичної реакції.  

Лекція 7.(2 год.) Рівняння Міхаеліса-Ментен. 

Величини Км та Vmax, їх визначення та 

фізичний смисл. Графіки Лайнуївера-Берка. 

Лекція 8.(4 год.) 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. 

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

4. 

Кінетика 

гальмування 

(інгібування) 

активності 

ензимів. 

Інгібітори 

ензимів 

Лекція 9.(2 год.) Основні методи інгібування 

активності ензимів. Поняття про інгібітори 

зворотні та незворотні, конкурентні,  

неконкурентні та безконкурентні. Визначення 

констант інгібування та І50. Їх фізичний смисл.  

Лекція 10.(3 год.) Графічна інтерпретація 

впливу конкурентних і неконкурентних 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 



інгібіторів. Інгібування  надлишком субстрату. 

5. 

Ензими -

мішені для 

створення  

біологічно 

активних 

сполук та 

лікарських 

препаратів 

Лекція 11.(2 год Ензими як мішені для 

створення  біологічно активних сполук та 

сучасних лікарських препаратів 

Лекція 12.(3 год.) Приклади регуляції 

активності ензимів в організмі: 

посттрансляційна  модифікація (обмежений 

протеоліз, фосфорилювання і 

дефосфорилювання та інш). 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

6. 
Регуляція 

активності 

ензимів 

Лекція 13.(4 год.) Ізоферменти як спосіб 

регуляції активності ензимів. Алостерична 

регуляція, ретроінгібування. 

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

7. 

Ензими та їх 

використання  у 

біотехнологічній 

галузі.  

Лекція 14.(2 год.). Імобілізація як фактор 

покращення  кінетичних параметрів ензимів, 

зміни їх специфічності та стабільності. 

Лекція 15.(2 год.) Методи іммобілізації 

ферментів: адсорбція і ковалентне приєднання, 

включення ензимів в поліакриламідний гель, 

мікрокапсулювання та інші. Іммобілізація 

клітин. 

Лекція 16.(2 год.) Носії для іммобілізації 

Властивості адсорбованих та ковалентно 

приєднаних ензимів: зсув оптимуму рН-

активності та термостабільності. Приклади 

використання ензимів у промисловості, 

медицині та у сільському господарстві. 

 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

 

4.2. Зміст семінарських занять та теми для самостійної роботи 

№ Тема курсу Тема заняття 

1. Вступ 

Хімія ензимів як наука. Основні задачі ензимології. Практичне 

застосування ензимів. Використання ферментів для діагностики 

захворювань та як лікарських препаратів. 

2. 
Рівні структурної 

організації 

ензимів. 

Первинна та просторова структура ензимів. Поняття про 

вторинну, третинну та четвертинну структури. Типи взаємодій, 

що визначають просторову структуру ферментів. Денатурація і 

ренатурація ензимів. Четвертинна структура ферментів. 

Класифікація ензимів за природою реакцій, які вони 

прискорюють. Шість класів ензимів. Номенклатура  ензимів..  

Інгібітори та активатори ферментів.  

 

3. 

Кінетика дії 

ензимів. 

Фермент-

субстратні 

комплекси 

Принципи ферментативної кінетики. Фактори, що впливають на 

ферментативну активність. Поняття про активний центр. 

Комплекс «фермент-субстрат». Функціональні групи активних 

центрів ферментів на прикладі хімотрипсина, лізоциму, 

карбоксипептидази А. Причини високої каталітичної активності 

та механізм дії ферментів. Фермент-субстратні комплекси. 

Вплив концентрації ферменту, субстрату а також температури та 



рН середовища на швидкість ензиматичної реакції. Рівняння 

Міхаеліса-Ментен. Величини Км і Vmax, їх визначення та 

фізичний смисл. Графіки Лайнуївера-Берка. 

 

4. 

Кінетика 

гальмування 

(інгібування) 

активності 

ензимів. 

Інгібітори 

ензимів 

Кінетика гальмування (інгібування) активності ензимів. 

Специфічне та неспецифічне інгібування, ферментні отрути. 

Інгібітори зворотні та незворотні, конкурентні,  неконкурентні 

та безконкурентні. Визначення констант інгібування та І50. 

Графічна інтерпретація  впливу інгібіторів з різним механізмом 

дії. Інгібування субстратом та продуктом реакції. 

Ретроінгібування 

 

5. 
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 інше), приєднання гідрофобних груп для локалізації у 

мембрані та інш.  

Ізоферменти як спосіб регуляції активності ензимів. Інгібітори – 

важливі сполуки, що впливають на активність ензимів. 

Алостерична регуляція, 

6. 

Ензими - мішені 

для створення  

біологічно 

активних сполук 

та сучасних 

лікарських 

препаратів. 

На прикладі інгібіторів різних ензимів розгянути методи 

створення біологічно активних сполук та лікарських препаратів. 

Основні принципи пошуку та створення синтетичних лікарських 

препаратів. 

 

7. 

Ензими та їх 

використання  у 

біотехнологічній 

галузі. 

Ензими та їх використання  у біотехнологічній галузі. 

Іммобілізація як фактор покращення  кінетичних параметрів 

ензимів, зміни їх специфічності та стабільності. Методи 

іммобілізації ферментів: адсорбція і ковалентне приєднання, 

включення ензимів в поліакриламідний гель, 

мікрокапсулювання та інші. Іммобілізація клітин. Носії для 

іммобілізації. Властивості адсорбованих та ковалентно 

приєднаних ензимів: зсув оптимуму рН-активності та 

термостабільності.  

 



 

5. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 Активні освітні технології: лекції, семінари.  

 Супровід лекцій візуальним матеріалом у вигляді слайдів, 

підготовлених з використанням сучасних комп'ютерних технологій 

(програмний пакет презентацій Microsoft Office Powerpoint), що 

проектуються на екран за допомогою відеопроектора, а також 

результатів комп'ютерного моделювання фізико-хімічних процесів.  

 Використання спеціального програмного забезпечення та інтернет-

ресурсів для навчання в ході самостійних робіт. 

 

 

 

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ АСПІРАНТІВ.ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ. 

Види самостійної роботи:  

 в домашніх умовах,  

 в читальному залі бібліотеки,  

 на комп'ютерах з доступом до баз даних та ресурсів Інтернет,  

 в лабораторіях з доступом до лабораторного обладнання та 

приладів. 

Самостійна робота підкріплюється навчально-методичним та 

інформаційним забезпеченням, що включає підручники, навчально-

методичні посібники, конспекти лекцій, навчальне та наукове програмне 

забезпечення, ресурси Інтернет.  

Форма контролю знань - іспит у кінці курсу. 



 

ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ. 

1. Ферменти. Особливості ферментативних реакцій у порівнянні з дією 

небіологічних каталізаторів. 

2. Кофактори ензимів: коферменти та простатичні групи. Класифікація 

коферментів за хімічною будовою. 

3. Класифікація ензимів. Шість класів ензимів 

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

фізичний смисл. Графіки Лайнуївера-Берка. 

5. Активні центри ферментів. Амінокислотні залишки активних центрів. 

Механізм дії ферментів (на прикладі хімотрипсину, лізоциму, 

карбоксипептидази А).  

6. Інгібітори та активатори ферментів, суїцидні субстрати. Інгібування  

надлишком субстрату або продуктом реакції. Ретроінгібування. 

7. Зворотні та незворотні інгібітори. Конкурентні та неконкурентні 

інгібітори. Визначення констант інгібування та І50.  

8. Фермент-субстратні комплекси та їх значення для каталізу. 

9. Вплив рН і температури на швидкість  ферментативної реакції.   

10. Субстратна специфічність ензимів, стереоспецифічність.  

11. Іммобілізація ферментів як спосіб покращення каталітичних властивостей 

ензимів.  

12. Фізичні та хімічні методи іммобілізації. 

13. Хімічні методи іммобілізації ензимів. 

14. Носії для іммобілізації ензимів. 

15. Здійснення ферментативних процесів у органічних розчинниках. 

16. Використання ензимі для органічного синтезу.  

17. Визначення активності ензимів. Одиниці активності ферментів, катали та 

міжнародні одиниці активності. Питома активність  

18. Односубстратні та двосубстратні ферментативні реакції. Впорядкований 

та невпорядкований механізми реакцій, «пінг-понг» механізм.  

19. Методи регуляції активності ензимів. Алостеричні ферменти. 

Особливості їх дії. 

20. Протеолітичні ферменти, екзо- та ендопептидази. Особливості будови 

активних центрів серинових, тіолових  та метало-залежних ензимів. 

21. Ізоензими. Їх значення для регуляції біохімічних процесів. Використання 

ізоензимів у діагностиці.  

22. Загальні уявлення про механізм дії ензимів. Конформаційні зміни, 

індукована відповідність  між ферментом та субстратом. 

23. Фактори, що впливають на активність ензимів: зближення та орієнтація, 

напруга та деформація. Загальний кислотно-основний каталіз, ковалентний 

каталіз. 

24. Регуляція активності ензимів. 
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