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1. Мета дисципліни – опанування студентами основних понять та теоретичних 

основ сучасних даних з питань кінетики біофізичних та біохімічних процесів, 

методичних підходів, що використовуються для вирішення теоретичних та 

практичних потреб ензимології, теоретичних і практичних аспектів 

ідентифікації та характеристики різних ензиматичних та транспортних 

процесів, кінетики протікання метаболічних перетворень, кількісної 

характеристики  біофізичних та біохімічних процесів для вирішення різних 

завдань, насамперед у галузі охорони здоров’я. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичним та практичним матеріалом 

навчальних дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня 

«Бакалавр». 

2. Вміти самостійно застосовувати знання з хімії, біохімії, біофізики та 

ін. дисциплін, виконувати лабораторні та практичні роботи, працювати з 

науково-методичною літературою. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та 

обладнанням, що використовуються в біологічних лабораторіях. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна присвячена вивченню закономірностей  протікання 

у часі, швидкості та механізмів хімічних реакцій. Розглядаються основні 

питання, що стосуються ідентифікації та характеристики різних ензиматичних 

та транспортних процесів, кінетики протікання метаболічних перетворень. 

Надаються знання про значущість кількісної інтерпретації експериментальних 

результатів в біофізиці та біохімії, важливість математичного опису протікання 

біофізико хімічних процесів. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. Сформувати у студена знання про основні принципи ідентифікації та 

характеристики різних ензиматичних та транспортних процесів, кінетику 

протікання метаболічних перетворень; 

2. Сформувати у студена чітке уявлення про важливість кількісного аналізу 

експериментальних даних та значимість математичного опису перебігу 

біофізико-хімічних процесів ;  

3. Сформувати у студена уявлення, що найбільш цікаві проблеми сучасного 

природознавства локалізовані саме на перехресті наук та наукових 

напрямів, і їх вирішення потребує залучення методів, методологій, 

уявлень, бачень, що притаманні різним наукам. 

4. Надати знання про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-

наукових та прикладних досліджень з допомогою методів кінетичного 

аналізу. 

5. Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) 

рівень        вищої освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 09 

«Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття 

студентами наступних компетентностей:  

інтегральної:  



4 

 

- здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на межі 

предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів 

природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов 

загальних: 

- знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово; 

- уміння спілкуватися однією з іноземних мов, міжнародного наукового 

спілкування; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати самостійно і в команді, працювати в рамках 

міжнародного контексту; 

- дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й 

інтелектуальної чесності, правил біологічної безпеки і біологічного 

захисту 

спеціальних (фахових, предметних): 

- базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей; 

- здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та 

інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної біології; 

- уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних 

наук та на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів 

організації живого, біологічних явищ і процесів; 

- уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань; 

- демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм 

життя, прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу; 

- розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної 

інформації у організмів; 

демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних 

систем. 
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6. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати теоретичні основи хімічної 

та ензиматичної кінетики та 

термодинаміки біофізико-хімічних 

процесів 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 

 

15 

1.2 Знати роль та значення кінетичного 

аналізу у дослідженні хімічних, 

біохімічних та біофізичних 

процесів 

Лекція 

1.3 Знати загальні методи аналізу 

кінетичних кривих у фізико-

хімічній біології 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 

 

15 

1.4 Знати методи розрахунку 

найважливіших кінетичних 

параметрів у біохімічній та 

біофізичній кінетиці 

Лекція 

1.5 Знати підходи до розбудови 

математичних моделей у біохімії та 

біофізиці 

Лекція 

2.1 Вміти залучати методологію та 

логіку кінетичного аналізу до 

проведення біохімічних, 

біофізичних та молекулярно-

біологічних досліджень 

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 

 

10 

2.2 Вміти проводити кількісні 

розрахунки у біофізикохімчних 

експериментах 

Лекція, самостійна 

робота 
Проміжне 

тестування 

5 

2.3 Вміти проводити графічну 

інтерпретацію експериментальних 

кінетичних результатів 

Лекція, самостійна 

робота 

Проміжне 

тестування 

5 

2.4 Вміти одержувати інформацію 

щодо молекулярних механізмів 

біофізикохімічних процесів на 

підставі тлумачення кінетичних 

експериментальних результатів 

Лекція, самостійна 

робота 
Проміжне 

тестування 

4 

2.5 Вміти створювати математичні та 

комп’ютерні моделі біохімічних та 

біофізичних процесів 

Лекція, самостійна 

робота 
Проміжне 

тестування  

3 

3.1 Вміти працювати в групі при 

опануванні біологічних методів 

дослідження, аналізі отриманих 

даних. 

Самостійна робота Проміжне 

тестування 

3 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання 

дисципліни  (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 

Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами 

та цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії, 

письмово відображувати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою 

          + 

Демонструвати володіння 

основними термінами у сфері 

кінетичного аналізу 

+ + + + +       

Вміти аналізувати кінетичні 

експериментальні дані, основні 

математичні та комп‘ютерні 

моделі біохімічний та 

біофізичних процесів 

 +   + + +   + + 

Демонструвати знання 

фундаментальних біологічних 

процесів, будови та функцій 

живих організмів 

+ + + + +    +   

Застосовувати методи 

кінетичного аналізу для якісної 

та кількісної оцінки біофізико-

хімічних процесів, 

використовуючи відповідні 

методи 

       + + +  

Вміти застосовувати набуті 

знання у подальшому навчанні 

та професійній діяльності 
          + 

Шляхом самостійного навчання 

освоїти нові знання та сучасні 

методи експериментальних 

досліджень для вирішення 

проблемних завдань 

           

Демонструвати знання основних 

принципів збереження 

навколишнього середовища й 

зміцнення здоров’я, формування 

ціннісних орієнтацій щодо 

здорового способу життя 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 1.2. – 15 балів/ 8 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3 –1.5 - 15 балів/ 8 балів 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 2.1 – 15 балів/ 8 балів 

4. Проміжне тестування РН 2.2 – 3.1  – 15 балів/ 8 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту
 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-3.1. Максимальна кількість балів, які 

можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою .  
 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є успішне написання 3 модульних контрольних робіт. Студент 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав не менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1, 2 і 3 проводяться після завершення лекцій з розділів 1; 2; 3; 

відповідно. Проміжне тестування проводиться упродовж лекційного курсу.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний  план  лекцій та лабораторних  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
лабораторні 

заняття 

Самостійна 
робота 

Розділ 1  

1 
Тема 1. Предмет і задачі біологічної кінетики. 

Основні принципи хімічної кінетики  
4  5 

 

Лекція 1. Ензими. Специфіка ензимів як 

білкових каталізаторів. Структура і 

властивості ензимів. Загальні 

принципи хімічної кінетики. Дія ензимів 

та хімічна рівновага реакції 

2   

Лекція 2. Логіка кінетичного аналізу у біофізиці 

та біохімії 
2   

Самостійна робота. Термодинамічні аспекти 

діяльності ензимів як каталізаторів. 
  5 

    

2 Тема 2. Методологія емпіричного аналізу 

кінетичних кривих 
4  5 

Лекція 3. Кінетична крива, її характеристичні 

параметри. Методи феноменоголічного 

аналізу кінетичних кривих 

2   

Лекція 4. Метод ітеративної лінеаризації  2   

Самостійна робота  
            Хімічні реакції І-го, ІІ-го та більш 

високих порядків 

  5 

3 Тема 3. Елементи «контактної біології» 4  10 

 
Лекція 5. Кінетичні закономірності зв’язування 

лігандів білками та мембранами 
2   

 

Лекція 6. Загальні закономірності зв’язування 

лігандів білками та мембранами. Графіки 

Скетчарда 

2   

 

Самостійна робота  
            Спорідненість ліганду до рецептора 

(сайту зв’язування) 

  10 

4 
Тема 4. Елементарний ензиматичний 

(транспортний) акт та його 

кінетична інтерпретація  

3   

 
Лекція 7. Кінетична теорія елементарного 

ензиматичного (транспортного) акту.  
1   

 

Лекція 8. Рівняння Міхаеліса-Ментен. Аналіз 

рівняння Міхаеліса-Ментен. Константа 

Міхаеліса, субстратна константа та 

максимальна швидкість ензиматично ї 

реакції. Метод ітеративної лінеаризації 

2   

5 
Тема 5. Розрахунок найважливіших 

кінетичних параметрів біофізичних 

та біохімічних процесів 

3  10 
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Лекція 9. Методи визначення константи 

Міхаеліса та максимальної швидкості 

ензиматичної реакції (транспортного 

процесу). Диференціальні методи 

визначення Кт та Vąmax 

2   

 
Лекція 10. Інтегральні методи визначення Кт та 

V0%max 
1   

 
Самостійна робота  
            Визначення субстратної константи Ks  

  10 

6 
Тема 6. Оборотна односубстратна 

ензиматична реакція 
3  5 

 

Лекція 11. Кінетична теорія оборотної 

ензиматичної реакції (транспортного 

процесу). Кінетичний аналіз оборотної 

ензиматичної реакції 

2   

 
Лекція 12. Перше, друге та третє рівняння 

Холдейна 
1   

 

Самостійна робота  
            Значення рівнянь Холдейна для 

кінетичного аналізу 

  5 

     

Розділ 2 

7 
Тема 7. Кінетичний аналіз схеми Моралеса-

Боттса-Березина-Мартінека 
4  5 

 

Лекція 13. Кінетичні закономірності дії 

оборотних ефекторів на ензиматичну 

реакцію (транспортний процес) 

2   

Лекція 14. Повне конкурентне та повне 

неконкурентне інгібування. Методи 

розрахунку константи інгібування 

2   

Самостійна робота  

             Коефіцієнти модифікації 
  5 

Розділ 3 

8 Тема 8. Неміхаелісова кінетика 3  5 

 

Лекція 15. Кінетичні закономірності протікання 

ензиматичних реакцій, що не 

описуються рівнянням Міхаеліса-

Ментен. Рівняння, коефіцієнт та графік 

Хілла 

2   

Лекція 16. Субстратне інгібування.  1   

Самостійна робота  

             Модель Бресткіна для субстратного 

інгібування  

  5 

9 
Тема 9. Протони та швидкість біофізичних та 

біохімічних процесів. 
3  5 

 

Лекція 17. Вплив концентрації протонів на 

каталітичну (транспортну) активність 

білків. рН-функцїї Міхаеліса у 

ензиматичному каталізі 

2   

 

Лекція 18. Методи розрахунку констант 

іонізації в активному центрі ензиму. 

Тестування хімічних груп в активному 

1   



10 

 

центрі ензиму 

 
Самостійна робота  

             Тестування хімічних груп в активному 

центрі ензиму  

  5 

10 
Тема 10. Кінетика функціонування 

мембранозв’язаних протеїнів. 
4  10 

 

Лекція 19. Кінетичні закономірності дії 

мембранозв’язаних та транспортних 

ензимів. Кінетика пасивного та 

активного мембранного транспорту 

2   

Лекція 20. Особливості кінетики дії 

мембранозв”язаних ензимів. 

Особливості кінетики дії імобілізованих 

ензимів.  

2   

Самостійна робота Кінетичні закономірності 

пасивного та активного транспорту іонів 

Са
2+

  

 

  10 

11 
Тема 11. Термодинаміка біофізичних процесів 

3  10 

 

Лекція 21. Енергетика ензиматичних та 

транспортних процесів. Методи 

розрахунку енергії активації у 

ензиматичному каталізі. 

1   

 

Лекція 22. Вплив діелектричної проникності 

середовища інкубації на каталітичну 

активнсть протеїнів. Термодинаміка 

трансмембранного Na' - Са2 обміну. 

Кінетика та термодинаміка 

конформаційних переходів в активному 

центрі ензимів 

2   

 

Самостійна робота  

           Розрахунок термодинамічних параметрів 

конформаційних переходів  

  10 

 ВСЬОГО 38  50 
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 38 год. 

Консультації – 2 год.                                      

 Самостійна робота – 50 год. 
 



9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базова) 

1.Келети Т. Основы ферментативной кинетики. М., Мир, 1990, 348 с. 

2.Корниш-Боуден Э. Основы ферментативной кинетики. М., Мир, 1979, 280 с. 

3.Березин И.В., Клёсов A.A. Практический курс химической и ферментативной кинетики. 

М., изд. МГУ, 1976, 320 с. 

4.Варфоломеев С.Д., Зайцев С.В. Кинетические методы в биохимических исследованиях. 

М., изд. МГУ, 1971 (1982), 343 с. 

5.Диксон М., Уэбб Э. Ферменты. Том 1, П. М., Мир. 1982. 

6.Курский М.Д., Костерин С.А., Рыбальченко В.К. Биохимическая кинетика. Киев, «Выща 

школа», 1977, 262 с. 

7.Костерін С.О. Коефіцієнт інгібування І50 та його використання у фізико-хімічній біології. 

Український біохімічний журнал. Т.71, № 2, 1999, С. 100-103. 

 

Додаткові: 

Інтернет ресурси: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme kinetics 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michaelis%E2%80%93Mentenkinetics 

http://wmv.math.ubc.ca/~keshet/EnzKin.pdf 

https://www.google.com.ua/7gwsrd=ssl#q=biochemical+kinetics&tbm=vid 

https://www.voutube.com/watch?v=6cGdWiDSGk 

https://www.voutube.com/vvatch?v=VcbzkVII70k  

https://www.youtube.com/watch?v=9 d5CsBo6Vg 

http://demonstrations.wolfram.com/MichaelisMentenEnzymeKineticsAndTheSteadyStateApproxi

mation/ 

https://www.google.com.ua/7gws rd=ssl#q=biochemical+kinetics&tbm=vid 

 

  

https://www.voutube.com/watch?v=6cGdWiDSGk
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Додаток 1. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів в період з 24 січня  до 28 лютого 

2018 р. 

Тема завдання Форма 

контролю/оцінювання 

Строки проведення консультацій 

Молекули міжклітинної 

адгезії імуноглобулінового 

сімейства: структура, роль у 

забезпеченні фізіологічних 

функцій клітин і органів. 

Реферат, тестова 

контрольна робота 

Консультації за електронною 

адресою 

nnurish@univ.net.ua 

natnurish@gmail.com  

по понеділкам і середам кожного 

тижня в період з 24 січня до 28 

лютого 2018 р. з 10.00 до 15.00 

Роль щільних контактів в 

підтриманні гематоенце-

фалічного бар’єру, порушення 

їх функціонування за умов 

неоплазії, а також інших 

патологій 

Реферат, тестова 

контрольна робота 

Консультації за електронною 

адресою 

nnurish@univ.net.ua 

natnurish@gmail.com  

по понеділкам і середам кожного 

тижня в період з 24 січня до 28 

лютого 2018 р. з 10.00 до 15.00 

Порушення регуляції 

функціонування щілинних 

контактів за умов патологій 

реферат тестова 

контрольна робота 

Консультації за електронною 

адресою 

nnurish@univ.net.ua 

natnurish@gmail.com  

по понеділкам і середам кожного 

тижня в період з 24 січня до 28 

лютого 2018 р. з 10.00 до 15.00 

Адгезійні взаємодії в 

неепітеліальних тканинах. 

реферат тестова 

контрольна робота 

Консультації за електронною 

адресою 

nnurish@univ.net.ua 

natnurish@gmail.com  

по понеділкам і середам кожного 

тижня в період з 24 січня до 28 

лютого 2018 р. з 10.00 до 15.00 

Ендотеліальні кадгерини в 

регуляції проникності судин 

при запаленні  

реферат тестова 

контрольна робота 

Консультації за електронною 

адресою 

nnurish@univ.net.ua 

natnurish@gmail.com  

по понеділкам і середам кожного 

тижня в період з 24 січня до 28 

лютого 2018 р. з 10.00 до 15.00 

 
Реферати мають бути надіслані до 1 березня 2018 р. За матеріалами самостійної роботи буде 

проведена тестова контрольна робота після 1 березня 2018 р. Отримані бали додаються до 

загального оцінювання. 

 

  Тестова 

контрольна 

робота 

Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 4 16 16 24 60 

Максимум 10 25 25 40 100 

mailto:natnurish@gmail.com
mailto:natnurish@gmail.com
mailto:natnurish@gmail.com
mailto:natnurish@gmail.com
mailto:natnurish@gmail.com

