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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министр міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 

бұйрығы негізінде бекітілген  типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (433 

қосымша). ҚР Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 

бұйрығымен өзгертулер енгізілген. 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс 

хаттамасының шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз 

осы типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года 

№343 (Приложение 433). Внесены изменения приказом Министра образования 

и науки РК от 05 июля 2016 года №425. 

3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 

образования от 30 июня 2016 года. 

 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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SBM 7201 ЗАМАНАУИ БИОЛОГИЯНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Көлемі - 3 кредит 

 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Автор: 

Колумбаева С.Ж. - биология ғылымдарының докторы, биология және 

биотехнология факультетінің молекулалық биология және генетика 

кафедрасының профессоры 

 

Рецензенттер: 

Джусупова Д.Б. - биология ғылымдарының докторы, Абай атындағы 

Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің Казақстан географиясы және 

экология кафедрасының профессоры 

Савицкая И.С. - биология ғылымдарының докторы, әл – Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің биология және биотехнология 

факультетінің биотехнология кафедрасының профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

Биология (грекше.  βιολογία; ежелгі грек тілінде. βίος - өмір + λόγος 

- ғылым) тірі организмдерді және олардың қоршаған ортамен байланысын 

зерттейтін ғылымдар жүйесі. Биологиялық ғылымдар тіршіліктің пайда 

болуын тірі материяның әртүрлі деңгейінде зерттейді. Қазіргі заманғы  

адамның даму деңгейіне байланысты биология ауыл шаруашылығы, 

медицина, ветеринария, қоршаған ортаны қорғау саласындағы өзекті 

тапсырмаларды шешуде маңызды орын алады.  Биолог–маман ғылымның 

өзекті мәселелерін, өмірін және заңдылықтарын білу қажет. Биологияның 

әртүрлі саласында білімі өте кең болуы бәсекелестікке қабілетті кадрларды 

дайындауға ықпалын тигізеді.  

Жерде Адамның пайда болуынан бастап, оның биосфераға әсері өсті. 

Индустриалды қоғам және демографиялық жарылыс жағдайында адамның 

іс–әрекетінің кері әсер етуінен бұл жағдай жалпы халықтық мәселеге 

айналды. Қоршаған орта бастапқыда көрінбейтін масштабта ластануда. Отын 

және минералды ресурстардың жойылу бағыты байқалуда. Әртүрлі 

антропогендік іс-әрекеттерінің нәтижесінде жануарлар және өсімдіктер 

биоалуантүрлілігінің тура және жанама азаюына алып келді. Қоршаған 

ортаның химиялық ластануы, радиациялық жағдай, азық-түлік және 

ауызсудың сапасы және т.б. тұрғылықты халықтың денсаулығының 

нашарлауына алып келді. Жоғарыда айтылған мәселелердің барлығы 

биологияның әртүрлі саласының дамуына алып келеді. Алайда терең 

теориялық білім болмаған соң, практикалық мәселелерді шешуге қажетті  

әдіс-тәсілдер құрастыру мүмкін емес.  Мысалы, клеткалық және 
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молекулалық биология, жалпы және молекулалық генетика  жетістіктері 

гендік және клеткалық терапия әдістерін құрастыруға мүмкіндік берді, 

қартаю белгілерімен күресу, алынған жарақаттарды емдеуде, ауыр ауру 

түрлерін емдеу  бағаналы клеткалық регенерация қасиетіне негізделген.   

Қазіргі заманғы биотехнологияның маңызды әдісіне клеткалық және гендік 

инженерия жатады. Биологияның әртүрлі саласындағы жетістіктер 

биоалуантүрлілікті сақтауға септігін тигізеді, ал бұл экожүйе мен 

биосфераның тұтастығын және тұрақтылығын сақтайды. Қазіргі заманғы 

биология мәселелерін «Заманауи биология мәселелері» курсы өзекті 

мәселелрді қарастырып, жан-жақты қарастыруға мүмкіндік береді, бұл 

курста тіршіліктің пайда болуы және эволюция мәселелері, микробиология, 

ботаника және зоология ғылымдарының, жалпы және молекулалық 

генетиканың, өсімдіктер, жануарлар және адам физиологиясы, цитология, 

биотехнология және экология ғылымдарының мәселелері қарастырылады.  

Курстың мақсаты: Заманауи биология мәселелері туралы 

докторанттарда түсінік қалыптастыру – эволюция теориясының, 

антропогенез, микробиология, ботаника, зоология, физиология, молекулалық 

биология,  генетика, биотехнология және т.б. жаңалықтары, жетістіктері 

туралы түсінік қалыптастыру. 

Курсты оқу кезінде докторанттар міндетті түрде: 

білу:  қазіргі заманғы биологиядағы мәселелер жағдайын және оларды 

шешу мүмкіндігін; ауыл шаруашылығында, медицина, ветеринария, 

қоршаған ортаны қорғау салаларындағы өзекті мәселелерді шешуде 

биологияның ролі жөнінде, биологиялық үрдістердін әртүрлі ұйымдасу 

деңгейінде заманауи тәжірибелік тәсілдерді, озық отандық және шетелдік 

ғалымдардың биология саласындағы маңызды заманауи концепцияларын. 

істей білуі керек: заманауи ғылыми әдебиеттерді  жинақтау, талдау 

және заманауи ғылыми әдебиеттерді биологияның әртүрлі салаларына 

байланысты интерпретациялауды; заманауи биология мәселелерін өзінің 

ғылыми-зерттеу жұмыстарымен байланыстыру және сонда қарастырылған 

мәселелерді шешу жолдарын табуды; өзінің ғылыми нәтижелердік ауызша 

және жазбаша түрде жеткізе алуды. 

дағдылары: жинақтау, талдау және заманауи ғылыми әдебиеттерді 

биологияның әртүрлі салаларына байланысты интерпретациялауға; 

шиеленісті мәселелерді талдау кезінде тез бейімделуге болу керек. 

Бұл пәнді оқу үшін оқытылуы тиіс пәндер тізбесі: микробиология, 

ботаника, зоология, өсімдіктер және жануарлар физиологиясы, адам 

физиологиясы,  молекулалық  биология, математика және биологиялық  

статистика, биохимия пәнінен жоғарғы оқу орындарына тән мамандықтың 

базалық білімі болуы қажет.  

Аралас пәндердің тізімі: генетика және молекулалық биология, 

биотехнология, экология, клеткалық биотехнология және басқа биологиялық 

пәндермен  байланысты.  
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы  

1 Кіріспе 

2 Биологиядағы философиялық, әлеуметтік және этикалық мәселелер 

3 Жердегі тіршіліктің пайда болуына заманауи көзқарастар 

4 
Эволюцияның синтездік теориясы және заманауи альтернативті 

теориялар 

5 Адамның жаратылуы: аңыздар және ақиқат 

6 Апоптоз және оның биологиялық мағынасы 

7 Канцерогенез: молекулалық және клеткалық  механизмдері 

8 Биологиялық қартаю 

9 Клеткалық биологияның мәселелері 

10 Адам геномы және практикалық медицина 

11 Геномиканың қазіргі заманғы жетістіктері: трансгенді организмдер 

12 
Биология және биомедицинадағы нанотехнологиялар: қауіп және 

мүмкіндегі болашағы  

13 Ғаламдық тірі жүйе ретіндегі биосфера туралы заманауи түсініктер 

14 Биологиялық алуантүрлілік және  биосфераның тұрақтылығы 

15 Адамға жасалған эксперименттер нәтижесінің экстраполяциясы 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Заманауи биология мәселелері» курсының мақсаты  докторанттарда 

қазіргі биология мәселелері туралы тереңдетілген кәсіби білімін 

қалыптастыру,  эволюция теориясының, антропогенез, микробиология, 

ботаника, зоология, физиология, молекулалық биология,  генетика, 

биотехнология және т.б. жаңалықтары, жетістіктері туралы түсінік 

қалыптастыру. Бұл дисциплинаны оқыту кезінде міндеттеледі: қазіргі 

жаратылыстану ғылымдарының жетістктеріне сүйене отырып биологиядағы 

заманауи мәселелерге философиялық, әлеуметтік және этикалық 

көзқарастарды қалыптастыру; қазіргі заманғы клеткалық және молекулалық 

биология, генетика саласындағы білімін тереңдету, сонымен қатар заманауи 

биологиядағы жетістіктер және оларды практикалық медицинада қолдану. 

«Заманауи биология мәселелері» пәні биология ғылымындағы қазіргі 

заманғы білім жағдайын көрсетеді. Бұл пәнде биологияның теориялық және 

практикалық маңыздылығы, ауылшаруашылық, медицина, ветеринария, 

қоршаған ортаны қорғаудағы маңыздылығы  қарастырылады. Тіршіліктің 

пайда болуы мен оның эволюциясы секілді, микробиологиялық, зоологиялық 

және ботаникалық ғылымдардағы, өсімдіктер, жануарлар және адам 

физиологиясы, жалпы және молекулалық генетика, цитология, 
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биотехнология және экологиядағы мәселелі сұрақтар көтеріледі. Клеткалық 

және молекулалық биологияның жетістіктері, жалпы және молекулалық 

генетика, гендік және жасушалық терапия әдістері,  қартаюға қарсы күрес, 

науқастарды, ауруларды емдеуде  ересек организмнің бағаналы клеткалық 

регенеративтік потенциалы қарастырылады. Биоалуантүрліліктің, 

экожүйенің және биосфераның тұтас алғанда, біртұтастығы және 

тұрақтылығы қарастырылады. 

Физика, химия, астрономия және геология секілді ғылымдармен қатар 

биология жаратылыстану ғылымдарына жатады және оның зерттеу нысаны 

табиғат болып табылады. Тірі ағзалар және олардың тіршілк заңдылықтары 

туралы толық білім алу үшін тіршіліктің барлық аспектілерін және 

көріністерін зерттеу қажет. Заманауи биология тіршілік үрдестерінің түрлі 

көріністерін зерделейтін жеке ғылым ретінде қарастырылады.  

Адамның қоғам болып қалыптасуы мен дамуы, өзінің өмір сүруіне 

қажетті тірі табиғатты зерттеумен тығыз байланысты. Тірі табиғат туралы 

ілімді жүйелеуді алғашқы болып ежелгі грек және рим философтары 

қарастырған. XVII ғасырдан бастап ғылымда сандық өлшеу және бақылау 

әдістері қолданыла бастады. XVIII ғасырда өсімдіктер мен жануарлар туралы 

ілім жеткілікті түрде жиналды және оны жүйелеу қажет болды, осы кезден 

бастап жүйелеу ғылымы қалыптасты. Осы кезеңде тірі ағзаларды зерттеу 

жаратылыс тарихы деп аталды, ал ол биология – өмірді зерттейтін ғылымның 

ізашары болып табылады. Биология физика, химия, астрономия, математика 

секілді негізгі ғылымдар сияқты жаратылыстану ғылымдарының қатарына 

қосылды. Жаратылыстанудағы көптеген жетістіктер клеткалық теория, тұқым 

қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары, Ч. Дарвиннің эволюциялық 

теориясының қалыптасуына алып келді.  Соңғы онжылдықтарда 

биологияның әртүрлі саласында көптеген жаңалықтар ашылды. Әлеуметтік 

өмірде соңғы онжылдықтарда биологияның жетістіктерінің қолдану саласы 

ұлғайды, тұтас алғанда жеке адам мен қоғамның мәдениетін қалыптастыруда 

биологияның рөлі өсті.  Молекулалық биология және биотехнология 

саласындағы зерттеулер табиғатты өзгерту, қайта қалпына келтіру, оны 

сақтауға және оны қолдан жасауға болатынын көрсетті. Биологияның 

мәдениеттің басқа салаларымен өзара қарым-қатынасы жаңа ілімдерді 

туғызып отыр: биоэтика, биополитика, биоэстетика. Табиғаттың негізгі заңын 

және заңдылықтары зерттеу адамдарға табиғаттың біртұтас екендігін, 

жүйелік және көп деңгейлі құрылымын, табиғаттың дамуын, табиғат пен өмір 

мәнін, адам өміріне қол сұғылмаушылығын, адам мен табиғаттың бірлігі 

туралы дүниетанымды  түсінуге септігін тигізеді. Биологияның жетістіктері 

қазіргі медицинаның даму деңгейін анықтап отыр. Биологиялық білім алудың 

адамға қоршаған ортаны тануда және алатын орнын анықтауда, табиғат пен 

өмірді бағалауда, дүнетанымын қалыптастыруда алатын орны зор.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
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Биологиядағы философиялық, әлеуметтік және этикалық 

мәселелер 

Тірі табиғатқа қатысты материалистік көзқарас қалыпастыру. 

Дарвинизм - биология философиясының іргесі. Эволюцияның  антидарвиндік 

концепциялары. Биологияның әлеуметтік мәселелері:  мақсаттылығы  

адамның өмірін ұзартудың, адам және жануарға жасалатын зерттеу 

жұмыстары, халық санының өсуі. Биологиялық  эксперименттерді этикалық 

бақылау. Жердегі экологиялық тепе-теңдіктің сақталуы (қоршаған ортаны 

сақтау). Адамдардың генетикалық статусын анықтау. Пробиркада 

ұрықтандыру (in vitro) және «пробиркадан» бала алудың этикалық 

мәселелері. Ақылы медицинадағы дәрігер және пациенттің қарым-қатынасы. 

Эвтаназия мәселелесі.  

 

Жердегі тіршіліктің пайда болуына заманауи көзқарастар 

Тіршіліктің пайда болуы, эволюция және Жер ғаламшарының 

ерекшеліктері. Жерже тіршіліктің пайда болуының мүмкіндік жолдары. Өзін-

өзі қайта көшіре алатын денешіктердің тіршілік ету формасына (гендер) және 

эволюциясына (яғни  мутацияларға байланысты) көзқарас. Тірі 

органимдердің спецификалық қасиеті және функциясы. Тірі және өлі заттың 

айырмашылық белгісі. Жерде тіршіліктің пайда болуы туралы тарих. А. 

Опарин ілімі. С. Миллер эксперименттері. Тіршіліктің пайда болуы туралы 

заманауи теориясы - Дж. Берналдың биопоэз теориясы.  Биопоэздің негізгі 

сатылары. 

 

Эволюцияның синтездік теориясы және заманауи альтернативті 

теориялар 

Заманауи эволюция теориялары. Ч. Дарвиннің эволюциялық 

қағидаттардының құрастырудағы рөлі. Эволюциялық үрдістердің 

механизмдері. Тірі  материяның ұйымдасуы және құрылымдың өзгеруі. 

Негізгі эволюция заңдылықтары және тірі организмдер, биоценоз және 

әртүрлі деңгейдегі экожйелердің функциясы. Синтездік  эволюция теориясы. 

Генетика және дарвинизм арасындағы қайшылықтар. Нейтральды  

молекулалық эволюция теориясы. Түр түзілудегі мутациялық процесс. 

Үзілмелі тепе-теңдік теориясы. Эволюцияның эпигенетикалық теориясы. 

Эволюциялық  биологиялық даму: негізгі қағидаттар. 

 

Адамның жаратылуы: аңыздар және ақиқат 

Антропогенез. Антропология әдістері. Приматтардың адамдарға дейін 

эволюциясы. Адамның жануарлардан пайда болуына қатысты дәлелдері. 

Жануарлар дүние жүйесінджегі адамның орны. Homo түрі. Адам 

эволюциясының хронологиясы. Қазіргі заманғы адамдардың пайда болуына 

дейінгі антропогенез.   Homo sapiens-тің пайда болуы. Адамның пайда болуы 

және эволюциясындағы геномның өзгеру маңыздылығы. Сананың 
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альтернативті дамуы. Адам миының эволюциясы. Нәсілдердің пайда болуы. 

Бейімді  экологиялық типтер. Болашақтағы адам эволюциясы. 

 

Апоптоз және оның биологиялық мағынасы 

Апоптоз – клеткалардың өзін-өзі өлімге бағдарлауы. Апоптоздың 

көрінуі, механизмі, апоптоздың  реттелуі. Апаптоздың басталу механизмі 

және оның дамуына алып келетін клетка ішіндегі сигналдар. Апоптоз  

индукциясының жалпы жолы. Апоптоздың  эндогенді реттеушілері. 

Апоптоздың көпклеткалы организмдердегі рөлі. Организм деңгейінде 

апоптоз, форматүзілу және клеткалық метаболизм. Иммунды процестердегі 

апоптоз рөлі.  Патологиялық процестердің пайда болуы және дамуындағы 

апоптоз рөлі. Апоптоздың әлсіреу  және күшею салдарынан пайда болатын 

патологиялық үрдістер. 

 

Канцерогенез: молекулалық-клеткалық механизмдері 

Ісіктерге жалпы сипаттама және  жіктеуі. Канцерогенез 

эпидемиологиясы: таралуы, қауіп факторы, генетикалық бейімдік. 

Канцерогенездің этиологиялық факторы: вирустар, химиялық канцерогендер, 

радиация, ультрафиолеттік сәулелену. Ісіктерге тән қасиеттер. Ісік және 

организм: иммунды қорғану, ісіктердің жүйелі түрде іс-әрекеті. Ісіктің 

дамуы. Ісік клеткаларына сипаттама. Клеткалық трансформацияның ортада 

көрінуі. Ісіктің трансформация механизмі. Онкогендердің және ген-

супрессорлардың белсендірілу механизмдері. Ісік ауруын емдеу болашағы. 

 

Биологиялық қартаю 

Қартаю  және оның биологиялық рөлі. Қартаю  кезіндегі организмдегі 

өзгерістер. Қартаю физиологиясы. Қартаю генетикасы. Қартаю себептері. 

Қартаюдың молекулалық механизмдері. Қартаюдың заманауи теориясы: 

соматикалық  мутация теориясы, белоктардың өзгеріске ұшырауы, 

митохондриальды теория, теломерлердің жойылуы, эпигенетикалық қартаю 

теориясы, жүйелік және механизмдері, популяциялық тәсілдер, қартаю  

теориясының экологиялық-генетикалық гипотезалары. Қартаюға клетканың 

жауабы. Заманауи  геронтология жетістіктері. Гериатрия. Қартаю 

профилактикасы. 

 

Клеткалық биологияның мәселелері 

Интерфазалық және митоздық хромосомалардың ультраструктуралық  

ұйымдасуының қағидаттары. Адам клеткасының өліуі және тіршілік ету 

механизмдері. Адаптациялық процестер кезінде  бөгет етуші ұлпалар және 

қабыну процесіндегі иммундық жүйе мүшелерінің гистогенезі және 

гистофизиологиясы. Бионаноструктуралардың клетка ішілік  транспорт 

механизмдері. Цитоскелеттің клетка қозғалысындағы ролі. Бағаналы 

клеткаларды зерттеудегі қазіргі заманғы жетістіктері. Оларды медицинада 
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қолдану болашағы және мәселелері. Плюрипотентті бағаналы клеткалардың 

емалуда қолдану болашағы.  

 

Адам геномы және практикалық медицина 

Клетка қарым-қатынасындағы шешілмеген сұрақтар. Геномды 

пайдалану болашағы. Адам геномының құрылымы және функциясы, зерттеу 

әдістері. Адамның мутацияға ұшырау жылдамдығы. Генетикалық аурулар: 

мутация салдары. Аурудың пайда болуына жауап беретін гендерді 

анықтаудын стратегиясы. Геномды импринтинг. Адамдағы ДНҚ-ның 

метилденуі. Қартаю кезінде метилденудің өзгеруі. Жаңа туылған балалардың 

және ересек адамдардың генетикалық скринингі. Генетикалық  скринингтің 

этикалық және заңдың  аспектілері. Гендегі бұзылыстарды емдеу әдістері 

және олардың тиімділігі. Гендік терапия: жетістіктері және болашағы. 

Митохондриялық аурулар және ядролық  ДНҚ- дағы мутациялар. 

Митохондриялар және қартаю. Геномның тұрақсыздығы. Адам геномы және  

даму биологиясы. Геномдық биологияның дамуы және оның жетістіктерін 

практикалық медицинада қолдануы. Геномдық ақпараттарды ем беру 

ғылымында, дербестілік медицинадың қолдануы. Диагностика, 

тұқымқуалайтын ушылын және инфекциялық ауруларды ем беру және 

профилактикасында молекулалық  генетиканың жетістіктері. 

 

Геномиканың қазіргі заманғы жетістіктері: трансгенді 

организмдер 

Биотехнологияға жаңа организмдерді құрастыру қағидаттары. 

Молекулалық  клондау және оның сатылары. Бөгде гендерді экспрессиялау 

кезінде туындайтын мәселелер.  Трансгенді  микроорганизмдер және  

клеткалық дақылдар. Коммерциялық азық-түлікті алудағы рекомбинантты 

микроорганизмдер. Белок өндірудегі клеткалық дақылдар. Биореактор 

ретіндегі трансгенді  жануарлар және өсімдіктер. Трансгенді өсімдіктерді 

құрастыру. Тірі өсімдіктер жүйесіндегі биопродукция мәселелері.  

Өсімдіктердің гендік инженериясын қолдану салалары. Гендік 

модификацияланған өнімер мен азық-түлікті сертификаттау және өндірістік 

реттеу. Трансгенді жануарлар: алу технологиясы. Трансгенді жануарды 

қолдану. Гендік модификацияланған өнімдерді қолдану болашағы. 

Биоқауіпсіздік және трансгенді өсімдіктерді коммерциализациялау.  

 

Биология және биомедицинадағы нанотехнологиялар: қауіп 

мүмкіндегі және болашағы 

Нанотехнологияның дамуы және тарихы. Дәрілік заттар 

нанотасымалдаушылар: липосомалар, полимерлер, полимерлі мицеллалар, 

полимерасомалар, металдардың нанобөлшектері, вирустар, КНТ капсид 

(көмірсутекті нанотүтікшелер), дендримерлер. Нанофармакология. 

Фармакогенетиканың дәрілік нанобөлшектердің ашық мәселелері. Емдеу 
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потенциалы және адам денсаулығына тигізетін кері әсерлер. Нанобөлшектер 

және аллергия. Нанобөлшектер және қоршаған орта. 

 

Ғаламдық тірі жүйе ретіндегі биосфера туралы заманауи түсініктер 

Биосфера және оның эволюциясы.  В.И. Вернадскийдің   биосфера 

және  ноосфера туралы ілімі.  Тірі заттардың концепциясы. Цивилизацияның 

типіге байланысты әр замандағы қоршаған ортаға әсерететін антропогендік 

жүктеменің дифференциациясы. Қуатты геологиялық және геохимиялық күш 

ретіндегі антропогендік фактордың концепциясы. Заманауи биосфера. 

Заманауи экологияның ғаламдық мәселелері (климаттың өзгеруі,  озон 

қабатының жойынды, қышқыл жаңбырлар, шөлге айналу,  

биоалуантүрліліктің азаюы, Мұхиттардың ластануы және т.б.). Қоршаған 

ортаның физикалық, химиялық және биологиялық ластануы және оның  

экологиялық-генетикалық зардаптары.   

 

Биологиялық алуантүрлілік және  биосфера тұрақтылығы 

Биоалуантүрлілік және оның биосферада алатын орны. 

Биоалуантүрліліктін құрылымы және деңгейі. Генетикалық және түрлік 

алуантүрлілігі. Биоалуантүрліліктің биосферада таралуы. Шектеуші  

факторлар және биоалуантүрлілігі. Қауымдастықта және алуантүрліліктегі 

бұзылыстар.  Экожүйедегі бұзылыстар және  биологиялық алуантүрлілігі. 

Биоалуантүрліліктің азаюы: себептері және салдары. Қоршаған ортаны 

қорғауда қорықтардың алатын орны. Биоалуантүрліліктің негізгі заңды 

мәселелері. Биосфералық және экологиялық зерттеулердің дамуы болашағы.  

Қоршаған ортаны қорғау және экожүйедегі жеке компоненттерді 

рациональды пайдалану мәселелері. 

 

Адамға жасалған эксперименттер нәтижесінің экстраполяциясы 

Физикалық, биологиялық және химиялық факторлардың  

токсиндіклық, мутагендік  және генотоксиндік белсенділігін зерттеу 

тәсілдері. Эксперименттен тыс талдау. Тест-жүйелердің болжамдау тиімділігі  

және оның критерийлері. Собельс параллелограммы.  Адамға мәліметтерді  

экстрополяциалау мәселелері. Адамға қатысты химиялық заттардың 

биологиялық қауіптілігінің дәлелдер категориялары.  Түрлі токсиканттардың 

«жеткілікті» және «болжау дәлелдемелері» негізіндегі қауіптіліктер. Келесі 

ұрпақтарға тигізетін қауіпке баға беру.  

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Биология және медицина саласындағы эксперименттерді 

дүниежүзілік реттеу тәжірибесі 

2. Генетикалық кодтың пайда болуы 

3. Жердегі омыртқалылардың пайда болуы 
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4. Маймылдардың эволюциясы және адамдардың ерекшеліктері 

5. Организм деңгейінде апоптоз, форматүзілу және клеткалық 

метаболизм 

6. Канцерогенездің этиологиялық факторы: вирустар, химиялық 

канцерогендер, радиация, ультрафиолеттік сәулелену 

7. Қартаю теориясы. Қартаю механизмінің реттелуі 

8. Медицинаның дамуында клеткалық биотехнологияның жетістіктері 

9. «Адам геномы» жобасы: шешілмеген мәселелер 

10. Молекулалық клондау: теориялық және практикалық аспектілер 

11. Трансгенді микроорганизмдер, өсімдіктер және жануарлар 

12. Дәрілік заттарды нанотасымалдаушылар 

13. Биосфераның функционалды элементі ретінде тірі заттың түр 

ретінде формалары 

14. Биоалуантүрліліктің азаюы: себептері және салдары 

15. Ластанған аумақтардағы халыққа тиетін биологиялық қауіпке баға 

беру 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Биологиялық эксперименттердің этикалық реттелуі  

2. Адамның эволюциясының болашағы тарихындағы перспективасы 

3. Иммунды процесстердегі апоптоздың рөлі  

4. Клеткалық биология және дербес медицина 

5. Тұқымқуалайтын аурулар: диагностикалау мәселелері және емдеу 

болашағы 

6. Эукариоттар және прокариоттар геномының құрылымы 

7. Гендік инженерияның қолдану салалары 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі:  

1. Макконки Э. Геном человека. М.: Техносфера, 2008. - 288 с. 

2. Генетика: учеб. пособие для студентов вузов / [А. А. Жученко и др.]; 

под ред. А. А. Жученко.- М.: Колос С, 2006.- 479 с. 

3. Жимулев, И.Ф.  Общая и молекулярная генетика: учеб. пособие для 

студентов ун-тов, обучающихся по направл. 510600 "Биология и биол. спец." / 

Игорь Федорович Жимулев; отв. ред. Е. С. Беляева, А. П. Акифьев.- Изд. 4-е, 

стер.- Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007.- 478, [2] с. 

4. Уолкер, Шерон. Биотехнология без тайн: путеводитель / Ш. Уолкер; 

[пер. с англ. и ред. И. В.Серегина и А. Д. Кожевниковой]. – М.: Эксмо, 2008. - 

334, [1] с.: ил. 
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5. Прикладная экобиотехнология: учебное пособие для студентов, 
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А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др.. - 6-е изд., перераб. и доп. - 2012. - 800 б. : 
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10. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 736 б. 
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4. Гайнутдинов, И.К. Медицинская генетика: учеб. / Игорь 

Константинович Гайнутдинов, Элеонора Дмитриевна Рубан.- Изд. 2-е.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.- 314, [6] с. 

5. Ворсанова, С.Г.  Медицинская цитогенетика: учеб. пособие / 

Светлана Григорьевна Ворсанова, Юрий Борисович Юров, Виктор 

Николаевич Чернышов.- М.: Медпрактика-М, 2006.- 299, [1] с.  

6. Медицинская микробиология./ Под ред. А.М.Королюка, 
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8. Ильин В.И.. Экология. - М.: «Перспектива», 2007. 
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SBM 7201 ЗАМАНАУИ БИОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

 

Көлемі - 3 кредит 

 

(бейіндік бағыт) 

 

Автор: 

Колумбаева С.Ж. - биология ғылымдарының докторы, биология және 

биотехнология факультетінің молекулалық биология және генетика 

кафедрасының профессоры 

 

Рецензенттер:  

Джусупова Д.Б. - биология ғылымдарының докторы, Абай атындағы 

Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің Казақстан географиясы және 

экология кафедрасының профессоры 

Савицкая И.С. - биология ғылымдарының докторы, әл – Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің биология және биотехнология 

факультетінің биотехнология кафедрасының профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

Биология (грекше.  βιολογία; ежелгі грек тілінде. βίος - өмір + λόγος 

- ғылым) тірі организмдерді және олардың қоршаған ортамен байланысын 

зерттейтін ғылымдар жүйесі. Биологиялық ғылымдар тіршіліктің пайда 

болуын тірі материяның әртүрлі деңгейінде зерттейді. Қазіргі заманғы  

адамның даму деңгейіне байланысты биология ауыл шаруашылығы, 

медицина, ветеринария, қоршаған ортаны қорғау саласындағы өзекті 

тапсырмаларды шешуде маңызды орын алады.  Биолог–маман ғылымның 

өзекті мәселелерін, өмірін және заңдылықтарын білу қажет. Биологияның 

әртүрлі саласында білімі өте кең болуы бәсекелестікке қабілетті кадрларды 

дайындауға ықпалын тигізеді.  

Жерде Адамның пайда болуынан бастап, оның биосфераға әсері өсті. 

Индустриалды қоғам және демографиялық жарылыс жағдайында адамның 

іс–әрекетінің кері әсер етуінен бұл жағдай жалпы халықтық мәселеге 

айналды. Қоршаған орта бастапқыда көрінбейтін масштабта ластануда. Отын 

және минералды ресурстардың жойылу бағыты байқалуда. Әртүрлі 

антропогендік іс-әрекеттерінің нәтижесінде жануарлар және өсімдіктер 

биоалуантүрлілігінің тура және жанама азаюына алып келді. Қоршаған 

ортаның химиялық ластануы, радиациялық жағдай, азық-түлік және 

ауызсудың сапасы және т.б. тұрғылықты халықтың денсаулығының 

нашарлауына алып келді. Жоғарыда айтылған мәселелердің барлығы 

биологияның әртүрлі саласының дамуына алып келеді. Алайда терең 

теориялық білім болмаған соң, практикалық мәселелерді шешуге қажетті  

әдіс-тәсілдер құрастыру мүмкін емес.  Мысалы, клеткалық және 
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молекулалық биология, жалпы және молекулалық генетика  жетістіктері 

гендік және клеткалық терапия әдістерін құрастыруға мүмкіндік берді, 

қартаю белгілерімен күресу, алынған жарақаттарды емдеуде, ауыр ауру 

түрлерін емдеу  бағаналы клеткалық регенерация қасиетіне негізделген.   

Қазіргі заманғы биотехнологияның маңызды әдісіне клеткалық және гендік 

инженерия жатады. Биологияның әртүрлі саласындағы жетістіктер 

биоалуантүрлілікті сақтауға септігін тигізеді, ал бұл экожүйе мен 

биосфераның тұтастығын және тұрақтылығын сақтайды. Қазіргі заманғы 

биология мәселелерін «Заманауи биология мәселелері» курсы өзекті 

мәселелрді қарастырып, жан-жақты қарастыруға мүмкіндік береді, бұл 

курста тіршіліктің пайда болуы және эволюция мәселелері, микробиология, 

ботаника және зоология ғылымдарының, жалпы және молекулалық 

генетиканың, өсімдіктер, жануарлар және адам физиологиясы, цитология, 

биотехнология және экология ғылымдарының мәселелері қарастырылады.  

Курстың мақсаты: Заманауи биология мәселелері туралы 

докторанттарда түсінік қалыптастыру – эволюция теориясының, 

антропогенез, микробиология, ботаника, зоология, физиология, молекулалық 

биология,  генетика, биотехнология және т.б. жаңалықтары, жетістіктері 

туралы түсінік қалыптастыру. 

Курсты оқу кезінде докторанттар міндетті түрде: 

білу:  қазіргі заманғы биологиядағы мәселелер жағдайын және оларды 

шешу мүмкіндігін; ауыл шаруашылығында, медицина, ветеринария, 

қоршаған ортаны қорғау салаларындағы өзекті мәселелерді шешуде 

биологияның ролі жөнінде, биологиялық үрдістердін әртүрлі ұйымдасу 

деңгейінде заманауи тәжірибелік тәсілдерді, озық отандық және шетелдік 

ғалымдардың биология саласындағы маңызды заманауи концепцияларын. 

істей білуі керек: заманауи ғылыми әдебиеттерді  жинақтау, талдау 

және заманауи ғылыми әдебиеттерді биологияның әртүрлі салаларына 

байланысты интерпретациялауды; заманауи биология мәселелерін өзінің 

ғылыми-зерттеу жұмыстарымен байланыстыру және сонда қарастырылған 

мәселелерді шешу жолдарын табуды; өзінің ғылыми нәтижелердік ауызша 

және жазбаша түрде жеткізе алуды. 

дағдылары: жинақтау, талдау және заманауи ғылыми әдебиеттерді 

биологияның әртүрлі салаларына байланысты интерпретациялауға; 

шиеленісті мәселелерді талдау кезінде тез бейімделуге болу керек. 

Бұл пәнді оқу үшін оқытылуы тиіс пәндер тізбесі: микробиология, 

ботаника, зоология, өсімдіктер және жануарлар физиологиясы, адам 

физиологиясы,  молекулалық  биология, математика және биологиялық  

статистика, биохимия пәнінен жоғарғы оқу орындарына тән мамандықтың 

базалық білімі болуы қажет.  

Аралас пәндердің тізімі: генетика және молекулалық биология, 

биотехнология, экология, клеткалық биотехнология және басқа биологиялық 

пәндермен  байланысты.  
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы  

1 Кіріспе 

2 Биологиядағы философиялық, әлеуметтік және этикалық мәселелер 

3 Жердегі тіршіліктің пайда болуына заманауи көзқарастар 

4 
Эволюцияның синтездік теориясы және заманауи альтернативті 

теориялар 

5 Адамның жаратылуы: аңыздар және ақиқат 

6 Апоптоз және оның биологиялық мағынасы 

7 Канцерогенез: молекулалық және клеткалық  механизмдері 

8 Биологиялық қартаю 

9 Клеткалық биологияның мәселелері 

10 Адам геномы және практикалық медицина 

11 Геномиканың қазіргі заманғы жетістіктері: трансгенді организмдер 

12 
Биология және биомедицинадағы нанотехнологиялар: қауіп және 

мүмкіндегі болашағы  

13 Ғаламдық тірі жүйе ретіндегі биосфера туралы заманауи түсініктер 

14 Биологиялық алуантүрлілік және  биосфераның тұрақтылығы 

15 Адамға жасалған эксперименттер нәтижесінің экстраполяциясы 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Заманауи биология мәселелері» курсының мақсаты  докторанттарда 

қазіргі биология мәселелері туралы тереңдетілген кәсіби білімін 

қалыптастыру,  эволюция теориясының, антропогенез, микробиология, 

ботаника, зоология, физиология, молекулалық биология,  генетика, 

биотехнология және т.б. жаңалықтары, жетістіктері туралы түсінік 

қалыптастыру. Бұл дисциплинаны оқыту кезінде міндеттеледі: қазіргі 

жаратылыстану ғылымдарының жетістктеріне сүйене отырып биологиядағы 

заманауи мәселелерге философиялық, әлеуметтік және этикалық 

көзқарастарды қалыптастыру; қазіргі заманғы клеткалық және молекулалық 

биология, генетика саласындағы білімін тереңдету, сонымен қатар заманауи 

биологиядағы жетістіктер және оларды практикалық медицинада қолдану. 

«Заманауи биология мәселелері» пәні биология ғылымындағы қазіргі 

заманғы білім жағдайын көрсетеді. Бұл пәнде биологияның теориялық және 

практикалық маңыздылығы, ауылшаруашылық, медицина, ветеринария, 

қоршаған ортаны қорғаудағы маңыздылығы  қарастырылады. Тіршіліктің 

пайда болуы мен оның эволюциясы секілді, микробиологиялық, зоологиялық 

және ботаникалық ғылымдардағы, өсімдіктер, жануарлар және адам 

физиологиясы, жалпы және молекулалық генетика, цитология, 
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биотехнология және экологиядағы мәселелі сұрақтар көтеріледі. Клеткалық 

және молекулалық биологияның жетістіктері, жалпы және молекулалық 

генетика, гендік және жасушалық терапия әдістері,  қартаюға қарсы күрес, 

науқастарды, ауруларды емдеуде  ересек организмнің бағаналы клеткалық 

регенеративтік потенциалы қарастырылады. Биоалуантүрліліктің, 

экожүйенің және биосфераның тұтас алғанда, біртұтастығы және 

тұрақтылығы қарастырылады. 

Физика, химия, астрономия және геология секілді ғылымдармен қатар 

биология жаратылыстану ғылымдарына жатады және оның зерттеу нысаны 

табиғат болып табылады. Тірі ағзалар және олардың тіршілк заңдылықтары 

туралы толық білім алу үшін тіршіліктің барлық аспектілерін және 

көріністерін зерттеу қажет. Заманауи биология тіршілік үрдестерінің түрлі 

көріністерін зерделейтін жеке ғылым ретінде қарастырылады.  

Адамның қоғам болып қалыптасуы мен дамуы, өзінің өмір сүруіне 

қажетті тірі табиғатты зерттеумен тығыз байланысты. Тірі табиғат туралы 

ілімді жүйелеуді алғашқы болып ежелгі грек және рим философтары 

қарастырған. XVII ғасырдан бастап ғылымда сандық өлшеу және бақылау 

әдістері қолданыла бастады. XVIII ғасырда өсімдіктер мен жануарлар туралы 

ілім жеткілікті түрде жиналды және оны жүйелеу қажет болды, осы кезден 

бастап жүйелеу ғылымы қалыптасты. Осы кезеңде тірі ағзаларды зерттеу 

жаратылыс тарихы деп аталды, ал ол биология – өмірді зерттейтін ғылымның 

ізашары болып табылады. Биология физика, химия, астрономия, математика 

секілді негізгі ғылымдар сияқты жаратылыстану ғылымдарының қатарына 

қосылды. Жаратылыстанудағы көптеген жетістіктер клеткалық теория, тұқым 

қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары, Ч. Дарвиннің эволюциялық 

теориясының қалыптасуына алып келді.  Соңғы онжылдықтарда 

биологияның әртүрлі саласында көптеген жаңалықтар ашылды. Әлеуметтік 

өмірде соңғы онжылдықтарда биологияның жетістіктерінің қолдану саласы 

ұлғайды, тұтас алғанда жеке адам мен қоғамның мәдениетін қалыптастыруда 

биологияның рөлі өсті.  Молекулалық биология және биотехнология 

саласындағы зерттеулер табиғатты өзгерту, қайта қалпына келтіру, оны 

сақтауға және оны қолдан жасауға болатынын көрсетті. Биологияның 

мәдениеттің басқа салаларымен өзара қарым-қатынасы жаңа ілімдерді 

туғызып отыр: биоэтика, биополитика, биоэстетика. Табиғаттың негізгі заңын 

және заңдылықтары зерттеу адамдарға табиғаттың біртұтас екендігін, 

жүйелік және көп деңгейлі құрылымын, табиғаттың дамуын, табиғат пен өмір 

мәнін, адам өміріне қол сұғылмаушылығын, адам мен табиғаттың бірлігі 

туралы дүниетанымды  түсінуге септігін тигізеді. Биологияның жетістіктері 

қазіргі медицинаның даму деңгейін анықтап отыр. Биологиялық білім алудың 

адамға қоршаған ортаны тануда және алатын орнын анықтауда, табиғат пен 

өмірді бағалауда, дүнетанымын қалыптастыруда алатын орны зор.  

 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
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Биологиядағы философиялық, әлеуметтік және этикалық 

мәселелер 

Тірі табиғатқа қатысты материалистік көзқарас қалыпастыру. 

Дарвинизм - биология философиясының іргесі. Эволюцияның  антидарвиндік 

концепциялары. Биологияның әлеуметтік мәселелері:  мақсаттылығы  

адамның өмірін ұзартудың, адам және жануарға жасалатын зерттеу 

жұмыстары, халық санының өсуі. Биологиялық  эксперименттерді этикалық 

бақылау. Жердегі экологиялық тепе-теңдіктің сақталуы (қоршаған ортаны 

сақтау). Адамдардың генетикалық статусын анықтау. Пробиркада 

ұрықтандыру (in vitro) және «пробиркадан» бала алудың этикалық 

мәселелері. Ақылы медицинадағы дәрігер және пациенттің қарым-қатынасы. 

Эвтаназия мәселелесі.  

 

Жердегі тіршіліктің пайда болуына заманауи көзқарастар 

Тіршіліктің пайда болуы, эволюция және Жер ғаламшарының 

ерекшеліктері. Жерже тіршіліктің пайда болуының мүмкіндік жолдары. Өзін-

өзі қайта көшіре алатын денешіктердің тіршілік ету формасына (гендер) және 

эволюциясына (яғни  мутацияларға байланысты) көзқарас. Тірі 

органимдердің спецификалық қасиеті және функциясы. Тірі және өлі заттың 

айырмашылық белгісі. Жерде тіршіліктің пайда болуы туралы тарих. А. 

Опарин ілімі. С. Миллер эксперименттері. Тіршіліктің пайда болуы туралы 

заманауи теориясы - Дж. Берналдың биопоэз теориясы.  Биопоэздің негізгі 

сатылары. 

 

Эволюцияның синтездік теориясы және заманауи альтернативті 

теориялар 

Заманауи эволюция теориялары. Ч. Дарвиннің эволюциялық 

қағидаттардының құрастырудағы рөлі. Эволюциялық үрдістердің 

механизмдері. Тірі  материяның ұйымдасуы және құрылымдың өзгеруі. 

Негізгі эволюция заңдылықтары және тірі организмдер, биоценоз және 

әртүрлі деңгейдегі экожйелердің функциясы. Синтездік  эволюция теориясы. 

Генетика және дарвинизм арасындағы қайшылықтар. Нейтральды  

молекулалық эволюция теориясы. Түр түзілудегі мутациялық процесс. 

Үзілмелі тепе-теңдік теориясы. Эволюцияның эпигенетикалық теориясы. 

Эволюциялық  биологиялық даму: негізгі қағидаттар. 

 

Адамның жаратылуы: аңыздар және ақиқат 

Антропогенез. Антропология әдістері. Приматтардың адамдарға дейін 

эволюциясы. Адамның жануарлардан пайда болуына қатысты дәлелдері. 

Жануарлар дүние жүйесінджегі адамның орны. Homo түрі. Адам 

эволюциясының хронологиясы. Қазіргі заманғы адамдардың пайда болуына 

дейінгі антропогенез.   Homo sapiens-тің пайда болуы. Адамның пайда болуы 

және эволюциясындағы геномның өзгеру маңыздылығы. Сананың 
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альтернативті дамуы. Адам миының эволюциясы. Нәсілдердің пайда болуы. 

Бейімді  экологиялық типтер. Болашақтағы адам эволюциясы. 

 

Апоптоз және оның биологиялық мағынасы 

Апоптоз – клеткалардың өзін-өзі өлімге бағдарлауы. Апоптоздың 

көрінуі, механизмі, апоптоздың  реттелуі. Апаптоздың басталу механизмі 

және оның дамуына алып келетін клетка ішіндегі сигналдар. Апоптоз  

индукциясының жалпы жолы. Апоптоздың  эндогенді реттеушілері. 

Апоптоздың көпклеткалы организмдердегі рөлі. Организм деңгейінде 

апоптоз, форматүзілу және клеткалық метаболизм. Иммунды процестердегі 

апоптоз рөлі.  Патологиялық процестердің пайда болуы және дамуындағы 

апоптоз рөлі. Апоптоздың әлсіреу  және күшею салдарынан пайда болатын 

патологиялық үрдістер. 

 

Канцерогенез: молекулалық-клеткалық механизмдері 

Ісіктерге жалпы сипаттама және  жіктеуі. Канцерогенез 

эпидемиологиясы: таралуы, қауіп факторы, генетикалық бейімдік. 

Канцерогенездің этиологиялық факторы: вирустар, химиялық канцерогендер, 

радиация, ультрафиолеттік сәулелену. Ісіктерге тән қасиеттер. Ісік және 

организм: иммунды қорғану, ісіктердің жүйелі түрде іс-әрекеті. Ісіктің 

дамуы. Ісік клеткаларына сипаттама. Клеткалық трансформацияның ортада 

көрінуі. Ісіктің трансформация механизмі. Онкогендердің және ген-

супрессорлардың белсендірілу механизмдері. Ісік ауруын емдеу болашағы. 

 

Биологиялық қартаю 

Қартаю  және оның биологиялық рөлі. Қартаю  кезіндегі организмдегі 

өзгерістер. Қартаю физиологиясы. Қартаю генетикасы. Қартаю себептері. 

Қартаюдың молекулалық механизмдері. Қартаюдың заманауи теориясы: 

соматикалық  мутация теориясы, белоктардың өзгеріске ұшырауы, 

митохондриальды теория, теломерлердің жойылуы, эпигенетикалық қартаю 

теориясы, жүйелік және механизмдері, популяциялық тәсілдер, қартаю  

теориясының экологиялық-генетикалық гипотезалары. Қартаюға клетканың 

жауабы. Заманауи  геронтология жетістіктері. Гериатрия. Қартаю 

профилактикасы. 

 

Клеткалық биологияның мәселелері 

Интерфазалық және митоздық хромосомалардың ультраструктуралық  

ұйымдасуының қағидаттары. Адам клеткасының өліуі және тіршілік ету 

механизмдері. Адаптациялық процестер кезінде  бөгет етуші ұлпалар және 

қабыну процесіндегі иммундық жүйе мүшелерінің гистогенезі және 

гистофизиологиясы. Бионаноструктуралардың клетка ішілік  транспорт 

механизмдері. Цитоскелеттің клетка қозғалысындағы ролі. Бағаналы 

клеткаларды зерттеудегі қазіргі заманғы жетістіктері. Оларды медицинада 
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қолдану болашағы және мәселелері. Плюрипотентті бағаналы клеткалардың 

емалуда қолдану болашағы.  

 

Адам геномы және практикалық медицина 

Клетка қарым-қатынасындағы шешілмеген сұрақтар. Геномды 

пайдалану болашағы. Адам геномының құрылымы және функциясы, зерттеу 

әдістері. Адамның мутацияға ұшырау жылдамдығы. Генетикалық аурулар: 

мутация салдары. Аурудың пайда болуына жауап беретін гендерді 

анықтаудын стратегиясы. Геномды импринтинг. Адамдағы ДНҚ-ның 

метилденуі. Қартаю кезінде метилденудің өзгеруі. Жаңа туылған балалардың 

және ересек адамдардың генетикалық скринингі. Генетикалық  скринингтің 

этикалық және заңдың  аспектілері. Гендегі бұзылыстарды емдеу әдістері 

және олардың тиімділігі. Гендік терапия: жетістіктері және болашағы. 

Митохондриялық аурулар және ядролық  ДНҚ- дағы мутациялар. 

Митохондриялар және қартаю. Геномның тұрақсыздығы. Адам геномы және  

даму биологиясы. Геномдық биологияның дамуы және оның жетістіктерін 

практикалық медицинада қолдануы. Геномдық ақпараттарды ем беру 

ғылымында, дербестілік медицинадың қолдануы. Диагностика, 

тұқымқуалайтын ушылын және инфекциялық ауруларды ем беру және 

профилактикасында молекулалық  генетиканың жетістіктері. 

 

Геномиканың қазіргі заманғы жетістіктері: трансгенді 

организмдер 

Биотехнологияға жаңа организмдерді құрастыру қағидаттары. 

Молекулалық  клондау және оның сатылары. Бөгде гендерді экспрессиялау 

кезінде туындайтын мәселелер.  Трансгенді  микроорганизмдер және  

клеткалық дақылдар. Коммерциялық азық-түлікті алудағы рекомбинантты 

микроорганизмдер. Белок өндірудегі клеткалық дақылдар. Биореактор 

ретіндегі трансгенді  жануарлар және өсімдіктер. Трансгенді өсімдіктерді 

құрастыру. Тірі өсімдіктер жүйесіндегі биопродукция мәселелері.  

Өсімдіктердің гендік инженериясын қолдану салалары. Гендік 

модификацияланған өнімер мен азық-түлікті сертификаттау және өндірістік 

реттеу. Трансгенді жануарлар: алу технологиясы. Трансгенді жануарды 

қолдану. Гендік модификацияланған өнімдерді қолдану болашағы. 

Биоқауіпсіздік және трансгенді өсімдіктерді коммерциализациялау.  

 

Биология және биомедицинадағы нанотехнологиялар: қауіп 

мүмкіндегі және болашағы 

Нанотехнологияның дамуы және тарихы. Дәрілік заттар 

нанотасымалдаушылар: липосомалар, полимерлер, полимерлі мицеллалар, 

полимерасомалар, металдардың нанобөлшектері, вирустар, КНТ капсид 

(көмірсутекті нанотүтікшелер), дендримерлер. Нанофармакология. 

Фармакогенетиканың дәрілік нанобөлшектердің ашық мәселелері. Емдеу 
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потенциалы және адам денсаулығына тигізетін кері әсерлер. Нанобөлшектер 

және аллергия. Нанобөлшектер және қоршаған орта. 

 

Ғаламдық тірі жүйе ретіндегі биосфера туралы заманауи түсініктер 

Биосфера және оның эволюциясы.  В.И. Вернадскийдің   биосфера 

және  ноосфера туралы ілімі.  Тірі заттардың концепциясы. Цивилизацияның 

типіге байланысты әр замандағы қоршаған ортаға әсерететін антропогендік 

жүктеменің дифференциациясы. Қуатты геологиялық және геохимиялық күш 

ретіндегі антропогендік фактордың концепциясы. Заманауи биосфера. 

Заманауи экологияның ғаламдық мәселелері (климаттың өзгеруі,  озон 

қабатының жойынды, қышқыл жаңбырлар, шөлге айналу,  

биоалуантүрліліктің азаюы, Мұхиттардың ластануы және т.б.). Қоршаған 

ортаның физикалық, химиялық және биологиялық ластануы және оның  

экологиялық-генетикалық зардаптары.   

 

Биологиялық алуантүрлілік және  биосфера тұрақтылығы 

Биоалуантүрлілік және оның биосферада алатын орны. 

Биоалуантүрліліктін құрылымы және деңгейі. Генетикалық және түрлік 

алуантүрлілігі. Биоалуантүрліліктің биосферада таралуы. Шектеуші  

факторлар және биоалуантүрлілігі. Қауымдастықта және алуантүрліліктегі 

бұзылыстар.  Экожүйедегі бұзылыстар және  биологиялық алуантүрлілігі. 

Биоалуантүрліліктің азаюы: себептері және салдары. Қоршаған ортаны 

қорғауда қорықтардың алатын орны. Биоалуантүрліліктің негізгі заңды 

мәселелері. Биосфералық және экологиялық зерттеулердің дамуы болашағы.  

Қоршаған ортаны қорғау және экожүйедегі жеке компоненттерді 

рациональды пайдалану мәселелері. 

 

Адамға жасалған эксперименттер нәтижесінің экстраполяциясы 

Физикалық, биологиялық және химиялық факторлардың  

токсиндіклық, мутагендік  және генотоксиндік белсенділігін зерттеу 

тәсілдері. Эксперименттен тыс талдау. Тест-жүйелердің болжамдау тиімділігі  

және оның критерийлері. Собельс параллелограммы.  Адамға мәліметтерді  

экстрополяциалау мәселелері. Адамға қатысты химиялық заттардың 

биологиялық қауіптілігінің дәлелдер категориялары.  Түрлі токсиканттардың 

«жеткілікті» және «болжау дәлелдемелері» негізіндегі қауіптіліктер. Келесі 

ұрпақтарға тигізетін қауіпке баға беру.  

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Биология және медицина саласындағы эксперименттерді 

дүниежүзілік реттеу тәжірибесі 

2. Генетикалық кодтың пайда болуы 

3. Жердегі омыртқалылардың пайда болуы 
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4. Маймылдардың эволюциясы және адамдардың ерекшеліктері 

5. Организм деңгейінде апоптоз, форматүзілу және клеткалық 

метаболизм 

6. Канцерогенездің этиологиялық факторы: вирустар, химиялық 

канцерогендер, радиация, ультрафиолеттік сәулелену 

7. Қартаю теориясы. Қартаю механизмінің реттелуі 

8. Медицинаның дамуында клеткалық биотехнологияның 

жетістіктері 

9. «Адам геномы» жобасы: шешілмеген мәселелер 

10. Молекулалық клондау: теориялық және практикалық аспектілер 

11. Трансгенді микроорганизмдер, өсімдіктер және жануарлар 

12. Дәрілік заттарды нанотасымалдаушылар 

13. Биосфераның функционалды элементі ретінде тірі заттың түр 

ретінде формалары 

14. Биоалуантүрліліктің азаюы: себептері және салдары 

15. Ластанған аумақтардағы халыққа тиетін биологиялық қауіпке баға 

беру 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Биологиялық эксперименттердің этикалық реттелуі  

2. Адамның эволюциясының болашағы тарихындағы перспективасы 

3. Иммунды процесстердегі апоптоздың рөлі  

4. Клеткалық биология және дербес медицина 

5. Тұқымқуалайтын аурулар: диагностикалау мәселелері және емдеу 

болашағы 

6. Эукариоттар және прокариоттар геномының құрылымы 

7. Гендік инженерияның қолдану салалары 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Биология (греч. βιολογία; от др.-греч. βίος — жизнь + λόγος — учение, 

наука)  представляет собой систему наук, изучающих живые организмы и их 

взаимодействие с окружающей средой. Биологические науки изучают 

проявление жизни на разных уровнях организации живой материи. На 

современном этапе развития человечества биология приобретает все большее 

значение для решения актуальнейших задач современности в области 

сельского хозяйства, медицины, ветеринарии, охраны окружающей среды. 

Необходимо, чтобы специалист-биолог был знаком с широким кругом самых 

актуальных проблем науки о жизни и ее закономерностях. Широкая научная 

эрудиция в различных областях биологии способствует формированию 

конкурентоспособных кадров. 

Со времени появления человека на Земле его влияние на биосферу 

постоянно росло. Но именно в условиях индустриального общества и 

демографического взрыва отрицательные последствия человеческой 

деятельности приобрели глобальный характер. В невиданных ранее 

масштабах загрязняется окружающая среда. Наметились тенденции к 

истощению горючих и минеральных ресурсов. Разные виды антропогенной 

деятельности привели к прямому или косвенному уничтожению 

разнообразных видов животных и растений. Химическое загрязнение 

природной среды, радиационная обстановка, качество продуктов питания и  

питьевой воды  и т.д. привели к ухудшению состояния здоровья населения. 

Все вышеперечисленные проблемы способствуют дальнейшему развитию 

всех направлений биологии, имеющих в большей степени практическое 

значение. Однако без глубоких теоретических знаний невозможна разработка 
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новых подходов и методов, позволяющих успешно решать практические 

задачи. Например, успехи в области клеточной и молекулярной биологии, 

общей и молекулярной генетики позволили разработать методы генной и 

клеточной терапии, основанные на применении регенеративного потенциала 

стволовых клеток взрослого организма для лечения ряда тяжелых 

заболеваний, реабилитации пациентов после травм, борьбы с 

преждевременными признаками старения. Генная и клеточная инженерия 

являются важнейшими методами (инструментами), лежащими в основе 

современной биотехнологии. Кроме того, достижения в различных 

направлениях биологии способствуют сохранению биоразнообразия, от 

которого зависит целостность и устойчивость экосистем и биосферы в целом. 

Разносторонне рассмотреть и обсудить актуальные вопросы современной 

биологии позволяет курс «Проблемы современной биологии», где 

затрагиваются вопросы происхождения жизни и ее эволюции; острые 

проблемы микробиологической, ботанической и зоологической наук; 

физиологии растений, животных и человека; общей и молекулярной 

генетики; цитологии, биотехнологии и экологии.  

Цель курса: формирование у докторантов углубленных 

профессиональных знаний об актуальных проблемах современной биологии,  

формирование целостных представлений о новейших достижениях науки в 

области теории эволюции, антропогенеза, микробиологии, ботаники, 

зоологии, физиологии, молекулярной биологии,  генетики, биотехнологии и 

др.  

В результате изучения курса докторанты должны: 

знать: современное состояние проблем биологии и возможности их 

решения; вклад биологии в решение актуальных задач современности в 

области сельского хозяйства, медицины, ветеринарии, охраны окружающей 

среды; современные экспериментальные подходы в изучении биологических 

процессов на разных уровнях организации (от субклеточного до 

организменного); особенности важнейших современных концепций ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в области биологии; 

уметь: собирать, анализировать и интерпретировать современную 

научную литературу по различным направлениям биологии; связывать свой 

собственный научно-исследовательский опыт с актуальными  проблемами 

современной биологии и представлять возможные пути их решения; излагать 

в устной и письменной форме результаты своего научного исследования; 

приобрести: навыки сбора, анализа, интерпретации современной 

научной литературы по различным направлениям современной биологии; 

свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах.  

Перечень дисциплин, предшествующих изучению предмета:  Курс 

предполагает наличие у докторантов базовых знаний по микробиологии, 

ботанике, зоологии, физиологии растений, животных, человека, генетике, 

молекулярной биологии, математике и биологической статистике, биохимии 

в объеме программы высшего профессионального образования. 
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Перечень смежных дисциплин: Курс связан с  генетикой и 

молекулярной биологией, биотехнологией, экологией, клеточной биологией 

и другими биологическими дисциплинами. 

   

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование темы 

1.  Введение 

2.  Философские, социальные и этические проблемы биологии 

3.  Современные взгляды на происхождение жизни на Земле 

4.  Синтетическая теория эволюции и современные альтернативные теории 

5.  Происхождение человека: мифы и реальность 

6.  Апоптоз и его биологическое значение 

7.  Канцерогенез: молекулярно-клеточные механизмы 

8.  Биологическое старение 

9.  Проблемы клеточной биологии 

10.  Геном человека и практическая медицина 

11.  Современные успехи геномики: трансгенные организмы 

12.  Нанотехнологии в биологии и биомедицине: возможные риски и 

перспективы 

13.  Современные представления о биосфере как о глобальной живой системе 

14.  Биологическое разнообразие и устойчивость биосферы 

15.  Экстраполяция экспериментальных  результатов на человека 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью курса «Проблемы современной биологии» является 

формирование у докторантов углубленных профессиональных знаний об 

актуальных проблемах современной биологии, формирование целостных 

представлений о новейших достижениях науки в области теории эволюции, 

антропогенеза, микробиологии, ботаники, зоологии, физиологии, 

молекулярной биологии,  генетики, биотехнологии.  

В задачи преподавания дисциплины входят:  формирование у 

обучающихся с учетом современных достижений в различных областях 

естественных наук философских, социальных и этических взглядов на 

современные проблемы биологии; углубленных знаний в области 

современных проблем клеточной и молекулярной биологии, генетики, а 

также  передовых достижений современной биологии и перспективы их 

использования в практической медицине. 

Дисциплина "Проблемы современной биологии" отражает современное 

состояние знаний в области биологических наук. В ней рассматриваются 

теоретическое и практическое значение биологии, ее значение для решения 

актуальных задач в области сельского хозяйства, медицины, ветеринарии, 
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охраны окружающей среды. Поднимаются проблемные вопросы 

происхождения жизни и ее эволюции; острые проблемы 

микробиологической, ботанической и зоологической наук; физиологии 

растений, животных и человека; общей и молекулярной генетики; цитологии, 

биотехнологии и экологии. Рассматривается роль достижений в области 

клеточной и молекулярной биологии, общей и молекулярной генетики, 

методы генной и клеточной терапии, регенеративный потенциал стволовых 

клеток взрослого организма для лечения ряда заболеваний, реабилитации 

пациентов после травм, борьбы со старением. Рассматриваются современные 

проблемы состояния биоразнообразия; целостности и устойчивости 

экосистем и биосферы в целом.  

Наряду с физикой, химией, астрономией и геологией биология 

относится к числу естественных наук и предметом ее изучения является 

природа. Для исчерпывающего познания живых существ и закономерностей 

их функционирования необходимо исследование всех сторон и проявлений 

жизни. Поэтому современная биология подразделяется на ряд частных наук, 

изучающих разные проявления единого жизненного процесса. 

Становление и развитие человеческого общества всегда 

сопровождалось изучением живой природы, от которой зависела его жизнь. 

Первыми попытку осмыслить и привести в систему знаний о живой природе 

предприняли древнегреческие и древнеримские философы. Начиная с XVII в. 

в науке стали применять методы количественных измерений и эксперимент. В 

XVIII в. были накоплены  знания о растениях и животных, требующих их  

систематизации, приведшая к формированию науки систематики. В этот 

период изучение живых организмов называлось естественной историей, 

которая и стала предшественницей биологии – науки, изучающей жизнь. 

Биология, наряду с такими фундаментальными науками как физика, химия, 

астрономия, математика, вошла в число естественных наук. Дальнейшие 

успехи в естествознании привели к формированию клеточной теории, 

установлению закономерностей наследственности и изменчивости, 

формированию фундаментального учения Ч. Дарвина о закономерностях 

эволюции. В последние десятилетия значительно расширилось 

использование достижений биологической науки в различных областях 

социальной жизни, возросла ее роль в формировании культуры личности и 

общества в целом. Исследования в области молекулярной биологии и 

биотехнологии показали, что на основе познания возможно не только 

изменение и преобразование природы, но ее сохранение и даже воссоздание. 

Взаимодействие биологии с другими сферами культуры порождает новые 

области знания: биоэтику, биополитику, биоэстетику. Изучение основных 

законов и закономерностей живой природы позволяет человеку понять 

важнейшие мировоззренческие идеи о целостности и единстве природы, ее 

системной и многоуровневой организации; ценности природы и жизни; 

саморазвитии природы; о единстве человека и природы; о 

неприкосновенности жизни человека. Успехи биологии во многом 
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определили уровень развития современной медицины. Биологическое 

образование для каждого человека имеет важное мировоззренческое 

значение, так как позволяет ему понять окружающий мир и определить свое 

место в нем, осознать ценность природы и жизни.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Философские, социальные и этические проблемы биологии 

Формирование материалистических взглядов на живую природу. 

Дарвинизм - философский фундамент биологии. Антидарвинские концепции 

эволюции. Социальные проблемы биологии:  целесообразность продления 

жизни человека, эксперименты на животных и человеке, рост 

народонаселения. Этическое регулирование биологических экспериментов. 

Проблема сохранения экологического равновесия на Земле (сохранения 

окружающей среды). Определение генетического статуса людей. Этика 

экспериментов, связанных с оплодотворением в пробирке (in vitro) 

яйцеклеток и созданием «пробирочных» детей. Отношения врача и пациента 

в условиях платной медицины. Проблема эвтаназии.  

 

Современные взгляды на происхождение жизни на Земле 

Возникновение, эволюция и особенности планеты Земля. Возможные 

пути происхождения жизни на Земле. Взгляд на жизнь как на форму 

существования тел, способных одновременно к самокопированию (гены в 

широком понимании) и эволюции (т.е. к мутациям, способным 

воспроизводиться). Специфические свойства и функции живых объектов. 

Отличительные признаки живого и неживого (косного) вещества. Краткая 

история  вопроса возникновения жизни на Земле.  Учение А. Опарина. 

Эксперименты С. Миллера  Современная теория происхождения жизни - 

теория биопоэза Дж. Бернала.   

 

Синтетическая теория эволюции и современные альтернативные 

теории 

Современные теории эволюции. Роль Ч.Дарвина в разработке 

основных принципов эволюционных преобразований. Механизмы  

эволюционного процесса. Изменение структуры и организации живой 

материи. Основные закономерности эволюции и функционирования  живых 

организмов, биоценозов и экосистем различного уровня организации. 

Синтетическая теория эволюции. Противоречия между генетикой и 

дарвинизмом. Нейтральная теория молекулярной эволюции. Мутационный 

процесс как источник видообразования. Теория прерывистого равновесия. 

Эпигенетическая теория эволюции. Эволюционная биология развития: 

основные принципы 

 

Происхождение человека: мифы и реальность 
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Антропогенез. Методы антропологии. Эволюция приматов до 

человека. Доказательства животного происхождения человека. Место 

человека в системе животного мира. Род Homo. Хронология эволюции 

человека. Антропогенез до появления людей современного типа.  

Происхождение Homo sapiens. Значение изменений генома в происхождении 

и дальнейшей эволюции человека.  Альтернативное развитие разума. 

Эволюция мозга человека. Происхождение человеческих рас. Адаптивные 

экологические типы человека. Эволюция человека в будущем.  

 

Апоптоз и его биологическое значение 

Апоптоз – программируемая клеточная смерть. Проявления, 

механизмы, регуляция апоптоза. Пусковые механизмы апоптоза и пути 

передачи внутриклеточных сигналов к его развитию. Общий путь индукции 

апоптоза. Эндогенные регуляторы апоптоза. Роль апоптоза в многоклеточном 

организме. Апоптоз, формообразование и клеточный метаболизм на уровне 

организма. Роль апоптоза в иммунных процессах. Роль апоптоза в 

возникновении и развитии патологических процессов. Патологические 

процессы, обусловленные ослаблением и усилением апоптоза. 

 

Канцерогенез: молекулярно-клеточные механизмы 

Общая характеристика и классификация опухолей. Эпидемиология 

канцерогенеза: распространение, факторы риска, генетическая 

предрасположенность. Этиологические факторы канцерогенеза: вирусы, 

химические канцерогены, радиация, ультрафиолетовое излучение. 

Характерные свойства опухолей. Взаимоотношение опухоли и организма: 

иммунная защита, системное действие опухоли. Стадии развития опухоли. 

Характеристики опухолевых клеток. Признаки клеточной трансформации в 

культуре. Механизмы опухолевой трансформации. Механизмы активации 

онкогенов и инактивации генов-супрессоров. Нарушения механизмов 

репарации ДНК. Нарушения апоптоза. Перспективы лечения онкологических 

заболеваний. 

 

Биологическое старение 

Старение и его биологическая роль. Изменения организма во время 

старения. Физиология старения. Генетика старения. Причины старения. 

Молекулярные механизмы старения. Современные теории старения: теория 

соматических мутаций, накопление изменённых белков, митохондриальная 

теория, утрата теломер, эпигенетическая теория старения, системные и 

сетевые механизмы, популяционный подход, эколого-генетические гипотезы 

и теории старения. Клеточный ответ на старение. Успехи современной 

геронтологии. Гериатрия. Профилактика старения. 

  

 

Проблемы клеточной биологии 
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Принципы ультраструктурной организации интерфазных и 

митотических хромосом. Механизмы выживания и гибели клеток человека. 

Гистогенез и гистофизиология органов иммунной системы и барьерных 

тканей при адаптационных и воспалительных процессах. Механизмы 

внутриклеточного транспорта бионаноструктур. Роль цитоскелета в 

клеточной подвижности. Современные достижения в исследовании 

стволовых клеток. Перспективы и проблемы их использования в медицине. 

Перспективы терапевтического применения плюрипотентных стволовых 

клеток. Нерешенные вопросы системы клеточных взаимодействий. 

 

Геном человека и практическая медицина 

Структура и функции генома человека,  методы исследования. 

Скорость мутирования человека. Генетические болезни: последствия 

мутаций. Стратегия идентификации генов, ответственных за болезни. 

Геномный импринтинг. Метилирование ДНК у человека. Изменения 

метилирования при старении. Генетический скрининг новорожденных и 

взрослых. Этические и юридические аспекты генетического скрининга. 

Методы лечения генетических нарушений и их эффективность. Генная 

терапия: успехи и перспективы. Митохондриевые болезни и мутации в 

ядерной ДНК. Митохондрии и старение. Источники нестабильности генома. 

Геном человека и биология развития. Развитие геномной биологии и 

использование ее достижений в практической медицине. Клонирование 

генов, ответственных за наследственные заболевания. Использование 

геномной информации для развития терапевтических наук, 

персонализированной медицины. Успехи молекулярной генетики в 

диагностике, терапии и профилактике наследственных и инфекционных 

болезней. 

 

Современные успехи геномики: трансгенные организмы 

Общие принципы конструирования новых организмов для 

биотехнологии. Молекулярное клонирование и его этапы. Проблемы 

экспрессии чужеродных генов. Трансгенные микроорганизмы и клеточные 

культуры. Рекомбинантные микроорганизмы для получения коммерческих 

продуктов. Клеточные культуры для продукции белков. Трансгенные 

растения и животные как биореакторы. Конструирование трансгенных 

растений. Преимущества и проблемы биопродукции в растительной системе. 

Области применения генной инженерии растений. Регулирование 

производства и сертификация генно-модифицированного сырья и пищевых 

продуктов.  Трансгенные животные: технологии получения. Применение 

трансгенных животных. Перспективы использования генетически 

модифицированных организмов. Коммерциализация трансгенных растений и 

биобезопасность. 
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Нанотехнологии в биологии и биомедицине: возможные риски и 

перспективы 

История становления и развития нанотехнологий. Наноносители для 

доставки лекарственных средств: липосомы, полимеры, полимерные 

мицеллы, полимерасомы, наночастицы металлов, вирусы, капсид УНТ 

(углеродные нанотрубки), дендримеры. Нанофармакология. Открытые 

вопросы  фармакокинетики лекарственных наночастиц. Терапевтический 

потенциал и возможные риски для здоровья человека. Наночастицы и 

аллергия. Наночастицы и окружающая среда. 

 

Современные представления о биосфере как о глобальной живой 

системе 

Биосфера и ее эволюция. Учение В.И.Вернадского о биосфере и 

ноосфере.  Концепция живого вещества. Дифференциация антропогенной 

нагрузки на  окружающую  среду  в зависимости  от типа цивилизации на 

различных ступенях ее развития. Концепция антропогенного фактора как 

мощной геологической и геохимической преобразующей силы. Современная 

биосфера. Глобальные экологические проблемы современности (изменения 

климата,  разрушение озонового слоя, кислотные дожди, опустынивание,  

сокращение биоразнообразия, загрязнение Мирового океана и др.). 

Физическое, химическое и биологическое загрязнение окружающей среды и 

их эколого-генетические  последствия. 

 

Биологическое разнообразие и устойчивость биосферы 

Биоразнообразие и его роль в функционировании биосферы. Структура 

и уровни биоразнообразия. Генетическое и видовое разнообразие. 

Распределение биоразнообразия в биосфере. Лимитирующие факторы и 

биоразнообразие. Нарушения в сообществах и их разнообразие. 

Устойчивость экосистем и биологическое разнообразие. Сокращение 

биоразнообразия: причины и следствие. Роль ООПТ (особо охраняемые 

природные территории) в сохранении биоразнообразия. Законодательные 

основы проблем биоразнообразия. Перспективы развития биосферных и 

экологических исследований. Проблемы охраны и рационального 

использования отдельных компонентов экосистемы. 

 

Экстраполяция экспериментальных  результатов на человека 

Стратегии тестирования токсической, мутагенной и генотоксической 

активности физических, химических и биологических факторов. 

Внеэкспериментальный анализ. Прогностическая эффективность тест-систем 

и ее критерии. Формализированный подход к оценки эффективности тест-

систем. Параллелограмм Собельса. Проблемы экстраполяции данных на 

человека. Категории (вес) доказательств для оценки потенциальной 

биологической опасности химических веществ в отношении человека. 

Понятия «достаточные» и «предполагаемые доказательства» в отношении 
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опасности различных токсикантов. Оценка риска для последующих 

поколений. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ДОКТОРАНТОВ 

 

1. Мировой опыт регулирования экспериментирования в биологии и 

медицине. 

2. Возникновение генетического кода 

3. Проблема происхождения наземных позвоночных 

4. Эволюция сенсорных систем приматов и особенности сенсорных 

систем человека. 

5. Апоптоз, формообразование и клеточный метаболизм на уровне 

организма. 

6. Этиологические факторы канцерогенеза: вирусы, химические 

канцерогены, радиация, ультрафиолетовое излучение. 

7. Теории старения. Механизмы регуляции процесса старения 

8. Успехи клеточной биологии в развитии медицинской  биотехнологии 

9. Программа «Геном человека»: нерешенные проблемы 

10. Молекулярное клонирование: теоретические и практические 

аспекты 

11. Трансгенные микроорганизмы, растения и животные 

12. Наноносители для доставки лекарственных средств 

13. Видовые формы живого вещества как функциональные элементы 

биосферы 

14. Сокращение биологического разнообразия: причины и следствие 

15. Оценка биологического риска для населения загрязненных 

территорий 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

 

1. Этическое регулирование биологических экспериментов  

2. Эволюция человека в исторической перспективе 

3. Роль апоптоза в иммунных процессах. 

4. Клеточная биология и персонализированная медицина 

5. Наследственные болезни: проблемы диагностики и перспективы 

лечения 

6. Структурная организация генома эукариот и прокариот. 

7. Области применения генной инженерии 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Биология (греч. βιολογία; от др.-греч. βίος — жизнь + λόγος — учение, 

наука)  представляет собой систему наук, изучающих живые организмы и их 

взаимодействие с окружающей средой. Биологические науки изучают 

проявление жизни на разных уровнях организации живой материи. На 

современном этапе развития человечества биология приобретает все большее 

значение для решения актуальнейших задач современности в области 

сельского хозяйства, медицины, ветеринарии, охраны окружающей среды. 

Необходимо, чтобы специалист-биолог был знаком с широким кругом самых 

актуальных проблем науки о жизни и ее закономерностях. Широкая научная 

эрудиция в различных областях биологии способствует формированию 

конкурентоспособных кадров. 

Со времени появления человека на Земле его влияние на биосферу 

постоянно росло. Но именно в условиях индустриального общества и 

демографического взрыва отрицательные последствия человеческой 

деятельности приобрели глобальный характер. В невиданных ранее 

масштабах загрязняется окружающая среда. Наметились тенденции к 

истощению горючих и минеральных ресурсов. Разные виды антропогенной 

деятельности привели к прямому или косвенному уничтожению 

разнообразных видов животных и растений. Химическое загрязнение 

природной среды, радиационная обстановка, качество продуктов питания и  

питьевой воды  и т.д. привели к ухудшению состояния здоровья населения. 

Все вышеперечисленные проблемы способствуют дальнейшему развитию 

всех направлений биологии, имеющих в большей степени практическое 

значение. Однако без глубоких теоретических знаний невозможна разработка 
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новых подходов и методов, позволяющих успешно решать практические 

задачи. Например, успехи в области клеточной и молекулярной биологии, 

общей и молекулярной генетики позволили разработать методы генной и 

клеточной терапии, основанные на применении регенеративного потенциала 

стволовых клеток взрослого организма для лечения ряда тяжелых 

заболеваний, реабилитации пациентов после травм, борьбы с 

преждевременными признаками старения. Генная и клеточная инженерия 

являются важнейшими методами (инструментами), лежащими в основе 

современной биотехнологии. Кроме того, достижения в различных 

направлениях биологии способствуют сохранению биоразнообразия, от 

которого зависит целостность и устойчивость экосистем и биосферы в целом. 

Разносторонне рассмотреть и обсудить актуальные вопросы современной 

биологии позволяет курс «Проблемы современной биологии», где 

затрагиваются вопросы происхождения жизни и ее эволюции; острые 

проблемы микробиологической, ботанической и зоологической наук; 

физиологии растений, животных и человека; общей и молекулярной 

генетики; цитологии, биотехнологии и экологии.  

Цель курса: формирование у докторантов углубленных 

профессиональных знаний об актуальных проблемах современной биологии,  

формирование целостных представлений о новейших достижениях науки в 

области теории эволюции, антропогенеза, микробиологии, ботаники, 

зоологии, физиологии, молекулярной биологии,  генетики, биотехнологии и 

др.  

В результате изучения курса докторанты должны: 

знать: современное состояние проблем биологии и возможности их 

решения; вклад биологии в решение актуальных задач современности в 

области сельского хозяйства, медицины, ветеринарии, охраны окружающей 

среды; современные экспериментальные подходы в изучении биологических 

процессов на разных уровнях организации (от субклеточного до 

организменного); особенности важнейших современных концепций ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в области биологии; 

уметь: собирать, анализировать и интерпретировать современную 

научную литературу по различным направлениям биологии; связывать свой 

собственный научно-исследовательский опыт с актуальными  проблемами 

современной биологии и представлять возможные пути их решения; излагать 

в устной и письменной форме результаты своего научного исследования; 

приобрести: навыки сбора, анализа, интерпретации современной 

научной литературы по различным направлениям современной биологии; 

свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах.  

Перечень дисциплин, предшествующих изучению предмета:  Курс 

предполагает наличие у докторантов базовых знаний по микробиологии, 

ботанике, зоологии, физиологии растений, животных, человека, генетике, 

молекулярной биологии, математике и биологической статистике, биохимии 

в объеме программы высшего профессионального образования. 
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Перечень смежных дисциплин: Курс связан с  генетикой и 

молекулярной биологией, биотехнологией, экологией, клеточной биологией 

и другими биологическими дисциплинами. 

   

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование темы 

1.  Введение 

2.  Философские, социальные и этические проблемы биологии 

3.  Современные взгляды на происхождение жизни на Земле 

4.  Синтетическая теория эволюции и современные альтернативные теории 

5.  Происхождение человека: мифы и реальность 

6.  Апоптоз и его биологическое значение 

7.  Канцерогенез: молекулярно-клеточные механизмы 

8.  Биологическое старение 

9.  Проблемы клеточной биологии 

10.  Геном человека и практическая медицина 

11.  Современные успехи геномики: трансгенные организмы 

12.  Нанотехнологии в биологии и биомедицине: возможные риски и 

перспективы 

13.  Современные представления о биосфере как о глобальной живой системе 

14.  Биологическое разнообразие и устойчивость биосферы 

15.  Экстраполяция экспериментальных  результатов на человека 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью курса «Проблемы современной биологии» является 

формирование у докторантов углубленных профессиональных знаний об 

актуальных проблемах современной биологии, формирование целостных 

представлений о новейших достижениях науки в области теории эволюции, 

антропогенеза, микробиологии, ботаники, зоологии, физиологии, 

молекулярной биологии,  генетики, биотехнологии.  

В задачи преподавания дисциплины входят:  формирование у 

обучающихся с учетом современных достижений в различных областях 

естественных наук философских, социальных и этических взглядов на 

современные проблемы биологии; углубленных знаний в области 

современных проблем клеточной и молекулярной биологии, генетики, а 

также  передовых достижений современной биологии и перспективы их 

использования в практической медицине. 

Дисциплина "Проблемы современной биологии" отражает современное 

состояние знаний в области биологических наук. В ней рассматриваются 

теоретическое и практическое значение биологии, ее значение для решения 

актуальных задач в области сельского хозяйства, медицины, ветеринарии, 
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охраны окружающей среды. Поднимаются проблемные вопросы 

происхождения жизни и ее эволюции; острые проблемы 

микробиологической, ботанической и зоологической наук; физиологии 

растений, животных и человека; общей и молекулярной генетики; цитологии, 

биотехнологии и экологии. Рассматривается роль достижений в области 

клеточной и молекулярной биологии, общей и молекулярной генетики, 

методы генной и клеточной терапии, регенеративный потенциал стволовых 

клеток взрослого организма для лечения ряда заболеваний, реабилитации 

пациентов после травм, борьбы со старением. Рассматриваются современные 

проблемы состояния биоразнообразия; целостности и устойчивости 

экосистем и биосферы в целом.  

Наряду с физикой, химией, астрономией и геологией биология 

относится к числу естественных наук и предметом ее изучения является 

природа. Для исчерпывающего познания живых существ и закономерностей 

их функционирования необходимо исследование всех сторон и проявлений 

жизни. Поэтому современная биология подразделяется на ряд частных наук, 

изучающих разные проявления единого жизненного процесса. 

Становление и развитие человеческого общества всегда 

сопровождалось изучением живой природы, от которой зависела его жизнь. 

Первыми попытку осмыслить и привести в систему знаний о живой природе 

предприняли древнегреческие и древнеримские философы. Начиная с XVII в. 

в науке стали применять методы количественных измерений и эксперимент. В 

XVIII в. были накоплены  знания о растениях и животных, требующих их  

систематизации, приведшая к формированию науки систематики. В этот 

период изучение живых организмов называлось естественной историей, 

которая и стала предшественницей биологии – науки, изучающей жизнь. 

Биология, наряду с такими фундаментальными науками как физика, химия, 

астрономия, математика, вошла в число естественных наук. Дальнейшие 

успехи в естествознании привели к формированию клеточной теории, 

установлению закономерностей наследственности и изменчивости, 

формированию фундаментального учения Ч. Дарвина о закономерностях 

эволюции. В последние десятилетия значительно расширилось 

использование достижений биологической науки в различных областях 

социальной жизни, возросла ее роль в формировании культуры личности и 

общества в целом. Исследования в области молекулярной биологии и 

биотехнологии показали, что на основе познания возможно не только 

изменение и преобразование природы, но ее сохранение и даже воссоздание. 

Взаимодействие биологии с другими сферами культуры порождает новые 

области знания: биоэтику, биополитику, биоэстетику. Изучение основных 

законов и закономерностей живой природы позволяет человеку понять 

важнейшие мировоззренческие идеи о целостности и единстве природы, ее 

системной и многоуровневой организации; ценности природы и жизни; 

саморазвитии природы; о единстве человека и природы; о 

неприкосновенности жизни человека. Успехи биологии во многом 
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определили уровень развития современной медицины. Биологическое 

образование для каждого человека имеет важное мировоззренческое 

значение, так как позволяет ему понять окружающий мир и определить свое 

место в нем, осознать ценность природы и жизни.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Философские, социальные и этические проблемы биологии 

Формирование материалистических взглядов на живую природу. 

Дарвинизм - философский фундамент биологии. Антидарвинские концепции 

эволюции. Социальные проблемы биологии:  целесообразность продления 

жизни человека, эксперименты на животных и человеке, рост 

народонаселения. Этическое регулирование биологических экспериментов. 

Проблема сохранения экологического равновесия на Земле (сохранения 

окружающей среды). Определение генетического статуса людей. Этика 

экспериментов, связанных с оплодотворением в пробирке (in vitro) 

яйцеклеток и созданием «пробирочных» детей. Отношения врача и пациента 

в условиях платной медицины. Проблема эвтаназии.  

 

Современные взгляды на происхождение жизни на Земле 

Возникновение, эволюция и особенности планеты Земля. Возможные 

пути происхождения жизни на Земле. Взгляд на жизнь как на форму 

существования тел, способных одновременно к самокопированию (гены в 

широком понимании) и эволюции (т.е. к мутациям, способным 

воспроизводиться). Специфические свойства и функции живых объектов. 

Отличительные признаки живого и неживого (косного) вещества. Краткая 

история  вопроса возникновения жизни на Земле.  Учение А. Опарина. 

Эксперименты С. Миллера  Современная теория происхождения жизни - 

теория биопоэза Дж. Бернала.   

 

Синтетическая теория эволюции и современные альтернативные 

теории 

Современные теории эволюции. Роль Ч.Дарвина в разработке 

основных принципов эволюционных преобразований. Механизмы  

эволюционного процесса. Изменение структуры и организации живой 

материи. Основные закономерности эволюции и функционирования  живых 

организмов, биоценозов и экосистем различного уровня организации. 

Синтетическая теория эволюции. Противоречия между генетикой и 

дарвинизмом. Нейтральная теория молекулярной эволюции. Мутационный 

процесс как источник видообразования. Теория прерывистого равновесия. 

Эпигенетическая теория эволюции. Эволюционная биология развития: 

основные принципы 

 

Происхождение человека: мифы и реальность 
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Антропогенез. Методы антропологии. Эволюция приматов до 

человека. Доказательства животного происхождения человека. Место 

человека в системе животного мира. Род Homo. Хронология эволюции 

человека. Антропогенез до появления людей современного типа.  

Происхождение Homo sapiens. Значение изменений генома в происхождении 

и дальнейшей эволюции человека.  Альтернативное развитие разума. 

Эволюция мозга человека. Происхождение человеческих рас. Адаптивные 

экологические типы человека. Эволюция человека в будущем.  

 

Апоптоз и его биологическое значение 

Апоптоз – программируемая клеточная смерть. Проявления, 

механизмы, регуляция апоптоза. Пусковые механизмы апоптоза и пути 

передачи внутриклеточных сигналов к его развитию. Общий путь индукции 

апоптоза. Эндогенные регуляторы апоптоза. Роль апоптоза в многоклеточном 

организме. Апоптоз, формообразование и клеточный метаболизм на уровне 

организма. Роль апоптоза в иммунных процессах. Роль апоптоза в 

возникновении и развитии патологических процессов. Патологические 

процессы, обусловленные ослаблением и усилением апоптоза. 

 

Канцерогенез: молекулярно-клеточные механизмы 

Общая характеристика и классификация опухолей. Эпидемиология 

канцерогенеза: распространение, факторы риска, генетическая 

предрасположенность. Этиологические факторы канцерогенеза: вирусы, 

химические канцерогены, радиация, ультрафиолетовое излучение. 

Характерные свойства опухолей. Взаимоотношение опухоли и организма: 

иммунная защита, системное действие опухоли. Стадии развития опухоли. 

Характеристики опухолевых клеток. Признаки клеточной трансформации в 

культуре. Механизмы опухолевой трансформации. Механизмы активации 

онкогенов и инактивации генов-супрессоров. Нарушения механизмов 

репарации ДНК. Нарушения апоптоза. Перспективы лечения онкологических 

заболеваний. 

 

Биологическое старение 

Старение и его биологическая роль. Изменения организма во время 

старения. Физиология старения. Генетика старения. Причины старения. 

Молекулярные механизмы старения. Современные теории старения: теория 

соматических мутаций, накопление изменённых белков, митохондриальная 

теория, утрата теломер, эпигенетическая теория старения, системные и 

сетевые механизмы, популяционный подход, эколого-генетические гипотезы 

и теории старения. Клеточный ответ на старение. Успехи современной 

геронтологии. Гериатрия. Профилактика старения. 

  

 

Проблемы клеточной биологии 
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Принципы ультраструктурной организации интерфазных и 

митотических хромосом. Механизмы выживания и гибели клеток человека. 

Гистогенез и гистофизиология органов иммунной системы и барьерных 

тканей при адаптационных и воспалительных процессах. Механизмы 

внутриклеточного транспорта бионаноструктур. Роль цитоскелета в 

клеточной подвижности. Современные достижения в исследовании 

стволовых клеток. Перспективы и проблемы их использования в медицине. 

Перспективы терапевтического применения плюрипотентных стволовых 

клеток. Нерешенные вопросы системы клеточных взаимодействий. 

 

Геном человека и практическая медицина 

Структура и функции генома человека,  методы исследования. 

Скорость мутирования человека. Генетические болезни: последствия 

мутаций. Стратегия идентификации генов, ответственных за болезни. 

Геномный импринтинг. Метилирование ДНК у человека. Изменения 

метилирования при старении. Генетический скрининг новорожденных и 

взрослых. Этические и юридические аспекты генетического скрининга. 

Методы лечения генетических нарушений и их эффективность. Генная 

терапия: успехи и перспективы. Митохондриевые болезни и мутации в 

ядерной ДНК. Митохондрии и старение. Источники нестабильности генома. 

Геном человека и биология развития. Развитие геномной биологии и 

использование ее достижений в практической медицине. Клонирование 

генов, ответственных за наследственные заболевания. Использование 

геномной информации для развития терапевтических наук, 

персонализированной медицины. Успехи молекулярной генетики в 

диагностике, терапии и профилактике наследственных и инфекционных 

болезней. 

 

Современные успехи геномики: трансгенные организмы 

Общие принципы конструирования новых организмов для 

биотехнологии. Молекулярное клонирование и его этапы. Проблемы 

экспрессии чужеродных генов. Трансгенные микроорганизмы и клеточные 

культуры. Рекомбинантные микроорганизмы для получения коммерческих 

продуктов. Клеточные культуры для продукции белков. Трансгенные 

растения и животные как биореакторы. Конструирование трансгенных 

растений. Преимущества и проблемы биопродукции в растительной системе. 

Области применения генной инженерии растений. Регулирование 

производства и сертификация генно-модифицированного сырья и пищевых 

продуктов.  Трансгенные животные: технологии получения. Применение 

трансгенных животных. Перспективы использования генетически 

модифицированных организмов. Коммерциализация трансгенных растений и 

биобезопасность. 
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Нанотехнологии в биологии и биомедицине: возможные риски и 

перспективы 

История становления и развития нанотехнологий. Наноносители для 

доставки лекарственных средств: липосомы, полимеры, полимерные 

мицеллы, полимерасомы, наночастицы металлов, вирусы, капсид УНТ 

(углеродные нанотрубки), дендримеры. Нанофармакология. Открытые 

вопросы  фармакокинетики лекарственных наночастиц. Терапевтический 

потенциал и возможные риски для здоровья человека. Наночастицы и 

аллергия. Наночастицы и окружающая среда. 

 

Современные представления о биосфере как о глобальной живой 

системе 

Биосфера и ее эволюция. Учение В.И.Вернадского о биосфере и 

ноосфере.  Концепция живого вещества. Дифференциация антропогенной 

нагрузки на  окружающую  среду  в зависимости  от типа цивилизации на 

различных ступенях ее развития. Концепция антропогенного фактора как 

мощной геологической и геохимической преобразующей силы. Современная 

биосфера. Глобальные экологические проблемы современности (изменения 

климата,  разрушение озонового слоя, кислотные дожди, опустынивание,  

сокращение биоразнообразия, загрязнение Мирового океана и др.). 

Физическое, химическое и биологическое загрязнение окружающей среды и 

их эколого-генетические  последствия. 

 

Биологическое разнообразие и устойчивость биосферы 

Биоразнообразие и его роль в функционировании биосферы. Структура 

и уровни биоразнообразия. Генетическое и видовое разнообразие. 

Распределение биоразнообразия в биосфере. Лимитирующие факторы и 

биоразнообразие. Нарушения в сообществах и их разнообразие. 

Устойчивость экосистем и биологическое разнообразие. Сокращение 

биоразнообразия: причины и следствие. Роль ООПТ (особо охраняемые 

природные территории) в сохранении биоразнообразия. Законодательные 

основы проблем биоразнообразия. Перспективы развития биосферных и 

экологических исследований. Проблемы охраны и рационального 

использования отдельных компонентов экосистемы. 

 

Экстраполяция экспериментальных  результатов на человека 

Стратегии тестирования токсической, мутагенной и генотоксической 

активности физических, химических и биологических факторов. 

Внеэкспериментальный анализ. Прогностическая эффективность тест-систем 

и ее критерии. Формализированный подход к оценки эффективности тест-

систем. Параллелограмм Собельса. Проблемы экстраполяции данных на 

человека. Категории (вес) доказательств для оценки потенциальной 

биологической опасности химических веществ в отношении человека. 

Понятия «достаточные» и «предполагаемые доказательства» в отношении 
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опасности различных токсикантов. Оценка риска для последующих 

поколений. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ДОКТОРАНТОВ 

 

1. Мировой опыт регулирования экспериментирования в биологии и 

медицине. 

2. Возникновение генетического кода 

3. Проблема происхождения наземных позвоночных 

4. Эволюция сенсорных систем приматов и особенности сенсорных 

систем человека. 

5. Апоптоз, формообразование и клеточный метаболизм на уровне 

организма. 

6. Этиологические факторы канцерогенеза: вирусы, химические 

канцерогены, радиация, ультрафиолетовое излучение. 

7. Теории старения. Механизмы регуляции процесса старения 

8. Успехи клеточной биологии в развитии медицинской  

биотехнологии 

9. Программа «Геном человека»: нерешенные проблемы 

10. Молекулярное клонирование: теоретические и практические 

аспекты 

11. Трансгенные микроорганизмы, растения и животные 

12. Наноносители для доставки лекарственных средств 

13. Видовые формы живого вещества как функциональные элементы 

биосферы 

14. Сокращение биологического разнообразия: причины и следствие 

15. Оценка биологического риска для населения загрязненных 

территорий 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

 

1. Этическое регулирование биологических экспериментов  

2. Эволюция человека в исторической перспективе 

3. Роль апоптоза в иммунных процессах. 

4. Клеточная биология и персонализированная медицина 

5. Наследственные болезни: проблемы диагностики и перспективы 

лечения 

6. Структурная организация генома эукариот и прокариот. 

7. Области применения генной инженерии 
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