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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: є формування у студентів системи знань що забезпечують використання 

ферментативних процесів у застосуванні сучасних біотехнологій у виробництві 

високоякісної, конкурентоспроможної та безпечної для здоров’я людини і 

довкілля продукції. 

 

Компетентності: К01, К11-К14, К16-К18, ФК1-ФК5 

 

Результати навчання: ПР05, ПР06, ПР08, ПР10, ПР12, ПР13, ПР18, ПРс1-ПРс5 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Біоматеріалознавство та інженерія 

біотканин 

Основи біофізики відкритих систем 

Біоінформатика та інформаційна 

біотехнологія 

Фізико-хімічні основи біотехнології та 

біоінженерії 

Біосинергетика Основи біофізики клітини 

Моделювання та оптимізація 

систем та процесів в біотехнології 

Аналітичні методи науково-дослідної 

роботи в біотехнології 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 40 %. 
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у декількох семестрах). 
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1 2 3 4 5 

1 Л 2 Змістовий модуль № 1 Теоретичні основи біокаталізу 

Тема 1. Каталіз та біокаталіз. Основні поняття ензимології. 

Специфіка біокаталізаторів. Енергетика біохімічних реакцій.  

1-20 

2 СР 4 Основні поняття хімічного каталізу. 1-40 

3 Л 2 Тема 2. Класифікація ферментів. Оксидоредуктази. 

Трансферази. Гідролази. Ліази. Ізомерази. Лігази. 

1-20 

4 СР 4 Хімічна будова біологічних систем 1-40 

5 ПЗ 2 Використання субстратної інженерії в біогідрооксилюванні 21-40 

6 Л 2 Тема 3. Будова амінокислот. Класифікація амінокислот. 

Спеціальні амінокислоти. Неполярні та ароматичні 

амінокислоти. Полярні та незаряджені амінокислоти. Заряджені 

амінокислоти.  

1-20 

7 СР 4 Структура, властивості та просторова організація біополімерів 1-40 

8 Л 2 Тема 4. Будова білків. Первинна, вторинна, третинна та 

четвертинна структури білків.  

1-20 

9 ПЗ 2 Принципи просторової організації молекули ферменту 21-40 

10 СР 4 Фолдінг білків. Механізми регуляції фолдінгу. 1-40 

11 Л 2 Тема 5. Фізичні взаємодії в ферментах.  Особливості 

ковалентних зав’язків. Нековалентні взаємодії: ван-дер-

ваальсові взаємодії, водневий зв'язок, електростатичні 

взаємодії.  

1-20 

12 СР 4 Гідрофобний ефект. 1-40 

13 Л 2 Тема 6. Специфіка ферментативних реакцій.  Біокаталіз. 

Фосфорилювання білків ферментом протеїн-кіназа-А.  

1-20 

14 ПЗ 2 Особливості функціонування ферментів.  21-40 

15 СР 4 Молекулярні основи функціонування ферментів 1-40 

16 Л 2 Тема 7. Механізми ферментативного каталізу. Механізми 

регуляції ферментативної активності. Термодинаміка 

ферментативної реакції. Механізми ферментативних реакцій: 

механізм зближення та орієнтації, механізм індукованої 

відповідності, механізм напруги. Абзими. 

1-20 

17 СР 4 Електронно-конформаційні взаємодії в ферментативному 

каталізі. 

1-40 

18 Л 2 Тема 8. Приклади ферментативних процесів. Каталітичний 

цикл лактатдегідрогенази. Розщеплення ацетилхоліну 

ацетилхолінестеразою. Розщеплення поліпептидних ланцюгів 

сериновими протеазами. 

1-20 

19 ПЗ 2 Структурні особливості ферментів.  Контрольна робота №1. 21-40 

20 СР 4 Ферментативні реакції гліколізу.  1-40 



1 2 3 4 5 

21 Л 2 Змістовий модуль № 2 Кінетика ферментативних реакцій. 

Тема 9. Основи формальної кінетики. Особливість 

ферментативної кінетики. Гіпотеза о стаціонарності. 

Одностадійна однокомпонентна пряма реакція. Пряма та 

зворотна реакції.  

1-20 

22 СР 4 Каталітична та некаталітична реакції з однією проміжною 

сполукою.  

1-40 

23 Л 2 Тема 10. Стаціонарна ферментативна кінетика. 

Рівняння Міхаеліса. Наближення Лайнуівера-Берка. Значення 

параметрів кінетики Міхаеліса-Ментен. 

1-20 

24 СР 4 Класичні механізми фермент-субстратних взаємодій 1-40 

25 ПЗ 2 Задачі на ферментативну кінетику 21-40 

26 Л 2 

Тема 11. Зняття обмежень Міхаеліса-Ментен. 

Зняття обмежень для випадку зворотної реакції. Зняття 

обмежень для реакцій з числом проміжних сполук більше 

одної. Мультисубстратні реакції. Зняття обмежень для 

мультисубстратних реакцій.  

1-20 

27 СР 4 Схеми Клеланда мультисубстратних реакцій. 1-40 

28 Л 2 Тема 12. Регуляція швидкостей ферментативних реакцій. 

Регуляція ферментативної активності. Конкурентне 

інгібування. Неконкурентне та змішане інгібування. 

1-20 

29 ПЗ 2 Особливості кінетичних схем ферментативних реакцій у 

випадках інгібування. 

21-40 

30 СР 4 Метод Діксона визначення спорідненості інгібітору до 

ферменту. 

1-40 

31 Л 2 Тема 13. Безінгібіторні механізми регулювання.  

рН-регуляція швидкостей ферментативних реакцій. 

Алостерична регуляція швидкостей ферментативних реакцій. 

Автоінгібування субстратом. 

1-20 

32 СР 4 Кінетика інгібування ферментативних реакцій 1-40 

33 Л 2 Тема 14. Ферментативна кінетика в особливих випадках. 

Ферментативні реакції в нестаціонарному режимі. Визначення 

констант швидкостей з нестаціонарної кінетики. 

1-20 

34 СР 4 Вплив температури на швидкість ферментативних реакцій. 1-40 

35 ПЗ 2 Термічна інактивація ферментів. 21-40 

36 Л 2 Тема 15. Експериментальні методи дослідження кінетики 

ферментативних реакцій. Метод безперервного потоку. Метод 

зупиненого струменю. Релаксаційні методи. 

1-20 

37 СР 4 Кінетика трансмембранного транспорту.  1-40 

38 Л 2 Тема 16. Молекулярне моделювання біокаталізу. 

Одномолекулярні моделі. Одностадійні реакції. Багатостадійні 

реакції.  

1-20 

39 СР 4 Моделювання біокаталізу методом відбору результативних 

траєкторій на прикладах лактатдегідрогенази та 

пуріннуклеотидфосфорілази.  

1-40 

40 ПЗ 2 Регенерація кофакторів в біокаталізі.  

Контрольна робота №2 

21-40 

Разом 

(годин) 
104 

  

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  8 

2 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
56 

 Разом 72 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Індивідуальні завдання в 11 семестрі не передбачені Навчальним планом. 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 

«Біонанотехнологія та нанобіофізика» використовуються наступні методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Інтернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 



співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 

метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою.  

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практичних 

заняттях визначені наступним чином. 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 



найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності.  

 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Колоквіум 

Контрольна робота 1 Контрольна робота 2 

30 30 40 100 

 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 
добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Інтернет-ресурс «Ферментативний каталіз» – 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/fk  

2. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks 

3. Інтернет-ресурс «Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія» – 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15  

4. Інтернет-ресурс «Видеоархив. Category: Биофизика» – 

http://media.msu.ru/?cat=244  

5. Інтернет-ресурс «Биофизика» –  

https://openedu.ru/course/msu/BIOPHY/  

6. Інтернет-ресурс «Ферменты: Кинетика, ингибирование, изоферменты» –  

https://www.youtube.com/watch?v=DXIO2K1yB-A  

7. Інтернет-ресурс «Ферментативный катализ» – 

https://www.youtube.com/watch?v=BLxVGJ_7N1s  

8. Інтернет-ресурс «Биокатализ» – 

https://www.youtube.com/watch?v=THjrA1C4tQU   

9. Інтернет-ресурс «The Chemistry of Life» – 

https://www.edx.org/course/chemistry-life-kyotoux-001x-2  
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