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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 (533 

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 533). 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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ZhGZM 5301 ЖҮЙЕЛІ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ 

МЕТОДОЛОГИЯСЫ   

 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі - 3 кредит 

 

Құрастырушы: 

Бияшева З.М. - биология ғылымдарының кандидаты, молекулалық биология 

және генетика кафедрасының доценті  

 

Пікір жазғандар: 

Галиакпаров Н.Н. – ҚР БҒМ өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы 

Институтының өсімдіктер генетикасы зертханасының меңгерушісі, PhD 

Карпенюк Т.А. - әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің 

биотехнология кафедрасының профессоры, биология ғылымдарының 

докторы 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

«Жүйелік генетикалық зерттеулер методологиясы» курсының 

бағдарламасы, «6М061400 - Генетика» мамандығы бойынша кредитті 

технология негізінде студент-магистранттарды дайындайтын 

университеттерге арналған. Сонымен қатар, генетика саласында генетиканың 

әлеуметтік рөлінің өсуін есепке ала отырып, оның медицина, 

ауылшаруашылық, фармакология, биологиялық өнеркәсіп және қоршаған 

орта туралы ғылыммен өзара белсенді әрекеттесуі болашақ маманның 

заманауи көзқарасын қалыптастыру мақсаты көзделді. 

Биология ғылымдарының жаңа жетістіктерін ұғынбастан, ең алдымен 

микробиология, биохимия, физиология және молекулалық биологияға, 

генетика ғылымының эрудициясы жеткіліксіз болып есептелді. Сонымен 

қатар, генетика жоғарыда атап өтілген ғылымдардың тұжырымдамалық, 

жүйелік негізі болып табылады. 

Курстың мазмұны жалпы баяндамаларды, тұқымқуалаушылық 

заңдылықтарын қарастыратын генетика тәсілдерін, жаңа жетістіктер және 

оларды тәжірибеде қолданылуын қамтиды. Сонымен бірге, неғұрлым 

ғылыми заңдарды еске алу мен оқуды және табиғи құбылыстарды түсіндіруді 

қалыптастыратын жаңа білімдер болса, соғұрлым жүйелік-генетикалық 

зерттеулер мәселелері талқыланады. Сонымен бірге, генетикалық зерттеулер, 

оларды жоспарлаумен, сызбанұсқаларды, графиктерді құрастырумен және 

мәліметтерді талдаумен байланысты екені ескеріледі. Бұл үшін генетикалық 

процестер мен құбылыстардың мәнін түсінуге көмектесетін логикалық, 

математикалық, тәжірибелік үлгілер құрастырылады. Бұл – менделдік 

талдаудың классикалық әдістерімен қатар, сомалық клеткалардың 
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гибридизациясын, молекулалық-генетикалық әдістерді; селективті 

орталармен жұмыс істеу, арнайы анализаторлар-желілерін құрастыру және 

т.б. пайдаланумен байланысты. Қазір генетикалық анализдің қағидалары мен 

жүйелік әдістері генетикалық есептерді шешуде пайдаланылады, сонымен 

қатар молекулалық биология, эмбриология, даму биологиясы сияқты ғылым 

салаларында; агроөнеркәсіптік кешен үшін селекциялық бағдарламалар 

құрастыруда, медициналық тәжірибеде қолданылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы білу қажет: 

- генетикалық зерттеулердің модельдік объектілерінің ұйымдасу 

ерекшелілігін; 

- гендерді идентификациялау және талдау қағидаларын; 

- генетикалық линияларды дақылдау қағидаларын; 

- зертханалық жағдайда биообъектілерді күту және өсіру ережесін; 

- генетикалық зерттеулер мәліметтерін статистикалық талдаудың 

негізгі әдістерін. 

Істей білу:  

- генетикалық зерттеулер объектілерінің іс жүзінде пайдалы 

қасиеттерін талдау; 

- зерттеу объектілерін генетикалық талдау негізінде жатқан 

қағидаларды пайдалану; 

- генетикалық линияларды дақылдау үшін қоректік орта дайындау, 

наркотизациялау және бастапқы материалды іріктеу; 

- генетикалық зерттеу мәліметтерінің статистикалық өңдеуін 

жүргізу. 

Практикалық дағдыларды меңгеру:  

- генетикалық зерттеулер модельдік объектілеріне қарау; 

- қоректік орталарда объектілерді дақылдау; 

- тәжірибелердің генетикалық сызбаларын құрастыру; 

- зертханалық қондырғылармен жұмысты (термостаттар, 

микроскоптар және арнайы аспаптар), сонымен қатар хирургиялық құрал-

жабдықтармен жұмыстар. 

Пререквизиттер: Генетика, Биостатистика, Молекулалық генетика. 

Постреквизиттер: Клиникалық генетика, Адам генетикасы, Өсімдік 

және жануар биотехнология негіздері, Таңдамалы бағыт пәндері.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Кіріспе 

2 
Генетикалық зерттеулер заты және генетика дамуының қысқа 

тарихы  

3 Генетикада «белгі» түсінігі 

4 
Модельдік объектілердің биологиялық ерекшеліктері және олардың 

генетикалық зерттеулердегі рөлі 
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5 Логика, қағида және генетикалық зерттеулердің кезеңдері 

6 Тұқымқуалаушылықтың гибридологиялық зерттеу әдісі  

7 Цитогенетикалық зерттеу әдісі 

8 Шағылыстыру жүйелері 

9 Шежірені талдау және егіздік әдіс 

10 
Генетикалық зерттеулердегі молекулалық-генетикалық зерттеу 

әдістері 

11 
Жүйелік-генетикалық талдау және гипотезаларды статистикалық 

тексеру 

12 
Тағам өнеркәсібі, экология және ауылшаруашылығының 

мәселелерін шешу үшін генетикалық әдістерді пайдалану 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Жүйелік-генетикалық зерттеулер әдістемесі» курсының мақсаты 

жүйелік-генетикалық зерттеулерде қолданылатын логикалық, тәжірибелік, 

математикалық моделдерді, сонымен қатар негізгі қағидалар мен тәсілдерді 

қарастыру. Мәселелер және генетикалық теориялар дәлелдемелерінің 

қалыптасу негізінде жатқан оптимальді зерттеу әдістерін таңдау, ғылыми 

зерттеулердің логикалық баяндамасы мен терминологиясы және қағидаларды 

зерттеу. 

«Жүйелік-генетикалық зерттеулер әдістемесі» пәнін оқыту міндеттері: 

- генетикалық зерттеулердің модельдік объектілерінің биологиялық 

ерекшеліктерін зерттеу; 

- өсімдік және жануарлар объектілердің генетикалық линияларын  

дақылдау әдістерімен, теориялық және тәжірибелік мәселелерді шешу үшін 

генетикалық материалды қолдану әдістерімен танысу; 

- молекулалық-генетикалық әдістер көмегімен гендерді 

идентификациялау және талдауымен таныстыру; 

- жүйелі-генетикалық зерттеулер нәтижелерін статистикалық тексеру 

әдістерімен таныстыру; 

- студенттердің теориялық дайындық деңгейін жоғарлату үшін алған 

білімдерін пайдалануға және оларды тәжірибеде қолдануға үйрету. 

Биологиялық объектілер – генетикалық зерттеулердің орталық және 

міндетті элементі. Олар оның өзгешелігін көрсетеді. Генетикалық зерттеу 

объектілерінің қызметін тірі организмдер топтарының өкілдері – 

микроорганизмдер (бактериялар, қарапайымдылар, ашытқылар, балдырлар 

және т.б.), өсімдіктер, жануарлар және олардан жекеленген клеткалар 

атқарады. Аталған курста генетикалық зерттеулердің модельдік 

объектілерінің негізінде эукариот организмдерінің өмір сүру циклі және 

геномдық ерекшеліктері толық көрсетілген.  

Курс бойынша биообъектілерді дақылдау әдістерін үйрену 

қарастырылады, генетикалық зерттеулердегі жүйелі тәсілдер негіздері 
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баяндалады. Мәліметтерді статистикалық талдау және нәтижелерді 

түсіндіруге көңіл бөлінеді. Генетикалық зерттеулердің модельдік 

объектілерінің қолданбалы аспектілері қарастырылады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Генетикалық зерттеулер заты және генетика дамуының қысқа 

тарихы 

Өзгергіштік және тұқымқуалаушылық; көбею және селекция. Ғылыми 

зерттеулердің теориялық деңгейі. Мәселе, гипотеза, концепция. Ғылыми 

теория. Заңдылықтар. Мендель заңдары. Морганның тұқымқуалаушылық 

туралы хромосомалық теориясы. Мутацияларды ашу. Харди-Вайнберг заңы. 

Уотсон-Криктің моделі. Мезельсон-Сталь тәжірибелері. Гриффит тәжірибесі. 

«Адам геномы» жобасы. Гендік инженерия. 

 

Генетикада «белгі» түсінігі 

Фенотип және генотип. Гомозиготалар және гетерозиготалар. 

Элементарлы және күрделі белгілер. Аллелдер, көптік аллелдер; доминантты 

және рецессивті гендер. Аллелді және аллелді емес гендер арасындағы өзара 

әрекеттесулердің түрлері. Организмдер алуантүрлілігінің генетикалық 

негіздері және эволюция мен селекциядағы эль мәні. Генетикалық 

коллекциялар. Тесторлы формалар және анализатор-желілері. Клеткалық 

дақыл банктері. Гендер банктері. 

 

Модельдік объектілердің биологиялық ерекшеліктері және 

олардың генетикалық зерттеулердегі рөлі 

Генетикалық зерттеулер үшін объектінің биологиялық ерекшелігінің 

маңыздылығы. Прокариот және эукариот клеткаларының ұйымдасуындағы 

негізгі айырмашылықтар. Жануарлардың тіршілік циклі және оларды 

көбейту тәсілдері. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің тіршілік циклі және 

көбею ерекшеліктері. Генетика объектілері – ұйымдасу деңгейлері әр түрлі 

жануарлар: жәндіктер (дрозофила), тікентерілер (теңіз кірпісі), қосмекенділер 

(құрбақа), сүтқоректілер (тышқан, егеуқұйрық, қоян, адам). Жүйелі 

орналасуы, таралуы, зертханалық жағдайда күту және өсіру шарттары. 

Биоэтика және тәуекел мәселелері. 

Модельдік объектілері және олардың генетикалық зерттеулердегі рөлі. 

 

Логика, қағида және генетикалық зерттеулердің кезеңдері 
Бастапқы формалар арасындағы моногенді айырмашылықтар 

барысындағы тұқым қуалау – талдау логикасы және гипотезаны 

статистикалық тексеру. Іріктеменің минимальді көлемін анықтау.  Бастапқы 

формалар арасындағы полигенді айырмашылықтар барысындағы тұқым 

қуалау, зерттеу әдістері. Өзара әрекеттесетін гендердің тәуелсіз тұқым 

қуалауы. Өзара әрекеттесетін гендердің тіркесіп тұқым қуалауы. Өзара 
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әрекеттесетін гендердің аутосомаларда, жыныс хромосомаларында орналасу 

барысындағы ажырауы. Полиплоидтердің тұқым қуалау ерекшеліктері. 

Толық емес пенетранттылық және экспрессивтілік – ажырау нәтижесіндегі 

ауытқулардың себептері. 

 

Тұқымқуалаушылықтың гибридологиялық зерттеу әдісі 

Логика, ғылыми зерттеудің іс әрекеттері және деңгейлері. Ғылыми 

зерттеулердің эмпирикалық деңгейлері және процедуралары. 

Гибридиологиялық талдаудың кейбір нысандылылығы және күрделілігі. 

Өсімдіктердегі өздік үйлесімсіздік жүйелері және ажырауға әсері. 

Ажыраудың  әр түрлі генотиптер зиготаларының өміршеңдігіне тәуелділігі. 

Көбею тәсілінің ажырауға әсері. Гаметалардың өлімін тудыратын летальді 

мутациялардың ажырауға әсері.  

 

Цитогенетикалық зерттеу әдісі 

Жүйелік тәсілдің күйі және мәселелері. Трансдисциплинарлық 

әдістеменің концепциясы. Цитогенетикалық талдаудың негізгі қағидалары. 

Хромосомалардың сегрегациясына және хромосомалық қайта құруларға 

цитогенетикалық бақылау, олардың зиготалардың ажырауы мен 

өміршеңдігіне әсері. Кариотипті құрастыру. Ұрықтың кариотипін құрастыру 

барысындағы диагностикалық мәселелері. Жыныс хроматині. Қоршаған 

ортаның мутагендік белсенділігін тестілеуге қатысты заманауи 

цитогенетикалық әдістер және оның сапасын бағалау. 

 

Шағылыстыру жүйелері 

Генетикалық зерттеулерде циклдік шағылыстырудың рөлі. 

Гибридизация. Моногибридті шағылыстыру. Дигибридті шағылыстыру. 

Туыстық емес шағылыстыру. Кроссбридинг. Инбридинг. Жоғары өнімді 

ауылшаруашылық малдардың жоғары өнімді мал тұқымдарын, сорттарын 

және штаммдарын алу үшін шағылыстыру жүйелерін пайдалану.  Мал 

тұқымы, сорт және штамм туралы ұғымдар. 

 

Шежірені талдау және егіздік әдіс 

Генеалогиялық әдіс немесе адамның тұқым қуалау белгілерін зерттеу 

немесе өсімталдығы төмен жануарлармен жұмыс барысындағы шежірелік 

талдау әдісі. Егіздік әдісі және оның белгілердің пайда болуы мен 

тұқымқуалаушылығындағы ортаның рөлін бағалау үшін қолдану. Моно- 

және дизиготты егіздердің конкорданттылығын салыстыру.  

 

Генетикалық зерттеулердегі молекулалық-генетикалық зерттеу 

әдістері 

Молекулалық-генетикалық әдістерді генетикалық процестердің 

механизмін, жеке гендердің әрекетін және генаралық өзара әрекетін, сондай-

ақ генетикалық супрессияны зерттеу үшін қолдану. Молекулалық-
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генетикалық зерттеу әдістерін медицинада қолдану. Диагностиканың тура 

және жанама әдістері. Гендер кітапханасын жасау. 

 

Жүйелік-генетикалық талдау және гипотезаларды статистикалық 

тексеру 

Жүйелік-генетикалық талдау әдістері: классикалық және молекулалық-

генетикалық. Бұл әдістердің мүмкіндіктері және шектері. Азық-түліктік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адамдардың денсаулығын және табиғатты 

сақтау және тұқымқуалаушылық пен өзгергіштікті басқаруға қатысты  

мәселелерді шешу үшін заманауи жағдайларда әдістердің синтезі. 

Гипотезаларды тексеру және ықтималдылықты есептеу үшін 

биостатистиканың негізгі әдістері. 

 

Тағам өнеркәсібінің, экология және ауылшаруашылықтың 

мәселелерін шешу үшін генетикалық әдістерді пайдалану 

Гендік-модификацияланған өсімдіктер сорттарын және мал тұқымын 

алу. Өсімдік геномына көшіру үшін мақсатты гендерді іздеу және бөліп алу. 

Тағам өнеркәсібінде гендік модификацияланған организмдерді пайдалану 

мәселесі. Ауылшаруашылықта ГМО-ді жаппай пайдалануға өту. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 

1. Классикалық және заманауи генетиканың заңдарын жүйелік 

талдауда пайдалану. 

2. Өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік циклі туралы білімді 

генетикалық тәжірибелерде қолдану. 

3. Жануарлар мен өсімдіктердің жынысын анықтаудың генетикалық 

жүйелерінің алуантүрлілігі. 

4. Генетикалық алуантүрлілік негіздері және белгілердің тұқым 

қуалауына кроссинговердің әсері. 

5. Хромосомалардың генетикалық картасы және олардың 

тәжірибелік маңыздылығы. 

6. Генетикалық коллекциялар бойынша әлем дерекқорлары. 

7. Табиғаттағы және зертханалық жағдайдағы «экзотикалық» 

гибридизацияның тәжірибелік маңыздылығы. 

8. Медицина және фармакология  саласындағы мәселелерді шешу 

үшін генетикалық әдістерді қолдану. 

9. Тағам өнеркәсібіндегі, ауылшаруашылығындағы мәселелерді 

шешу үшін генетикалық әдістерді қолдану. 

10.  Жасанды ұрықтандыру және ұрықтар мен дернәсілдерді өсіру 

тәсілдері. 

11. Адамды жасанды ұрықтандырудың заманауи әдістерінің 

генетикалық алғышарттары (ЭКҰ).  



10 
 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ҮЛГІ ТІЗБЕСІ 

 

1. Классикалық және заманауи генетиканың заңдар тізімін 

құрастыру. 

2. Өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік циклін сипаттау. 

3. Жынысты анықтаудың генетикалық жүйелеріне мысалдар. 

4. Белгілердің тұқым қуалауына кроссинговердің әсеріне мысалдар. 

5. Хромосомалардың генетикалық картасы және олардың 

тәжірибелік маңыздылығына мысалдар. 

6. Ғаламтордағы генетикалық коллекциялардың дерекқоры 

бойынша мысалдар. 

7. Табиғаттағы және зертханалық жағдайдағы «экзотикалық» 

гибридизацияға мысалдар. 

8. Медицина және фармакология  саласындағы мәселелерді шешу 

үшін генетикалық әдістерді қолдану мысалдары. 

9. Тағам өнеркәсібіндегі, ауылшаруашылығындағы мәселелерді 

шешу үшін генетикалық әдістерді қолдану мысалдары. 

10. Жасанды ұрықтандыру және ұрықтар мен дернәсілдерді өсіру 

тәсілдеріне шолу жасау. 

11. Адамды жасанды ұрықтандырудың (ЭКҰ) заманауи әдістерінің 

генетикалық алғышарттарына шолу жасау.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Жүйелік-генетикалық зерттеулер әдістемесі» курсының бағдарламасы, 

«6М061400 - Генетика» мамандығы бойынша кредитті технология негізінде 

студент-магистранттарды дайындайтын университеттерге арналған. Сонымен 

қатар, генетика саласында генетиканың әлеуметтік рөлінің өсуін есепке ала 

отырып, оның медицина, ауылшаруашылық, фармакология, биологиялық 

өнеркәсіп және қоршаған орта туралы ғылыммен өзара белсенді әрекеттесуі 

болашақ маманның заманауи көзқарасын қалыптастыру мақсаты көзделді. 

Биология ғылымдарының жаңа жетістіктерін ұғынбастан, ең алдымен 

микробиология, биохимия, физиология және молекулалық биологияға, 

генетика ғылымының эрудициясы жеткіліксіз болып есептелді. Сонымен 

қатар, генетика жоғарыда атап өтілген ғылымдардың тұжырымдамалық, 

жүйелік негізі болып табылады. 

Курстың мазмұны жалпы баяндамаларды, тұқымқуалаушылық 

заңдылықтарын қарастыратын генетика тәсілдерін, жаңа жетістіктер және 

оларды тәжірибеде қолданылуын қамтиды. Сонымен бірге, неғұрлым 

ғылыми заңдарды еске алу мен оқуды және табиғи құбылыстарды түсіндіруді 

қалыптастыратын жаңа білімдер болса, соғұрлым жүйелік-генетикалық 

зерттеулер мәселелері талқыланады. Сонымен бірге, генетикалық зерттеулер, 

оларды жоспарлаумен, сызбанұсқаларды, графиктерді құрастырумен және 

мәліметтерді талдаумен байланысты екені ескеріледі. Бұл үшін генетикалық 

процестер мен құбылыстардың мәнін түсінуге көмектесетін логикалық, 

математикалық, тәжірибелік үлгілер құрастырылады. Бұл – менделдік 

талдаудың классикалық әдістерімен қатар, сомалық клеткалардың 

гибридизациясын, молекулалық-генетикалық әдістерді; селективті 



13 
 

орталармен жұмыс істеу, арнайы анализаторлар-желілерін құрастыру және 

т.б. пайдаланумен байланысты. Қазір генетикалық анализдің қағидалары мен 

жүйелік әдістері генетикалық есептерді шешуде пайдаланылады, сонымен 

қатар молекулалық биология, эмбриология, даму биологиясы сияқты ғылым 

салаларында; агроөнеркәсіптік кешен үшін селекциялық бағдарламалар 

құрастыруда, медициналық тәжірибеде қолданылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы білу қажет: 

- генетикалық зерттеулердің модельдік объектілерінің ұйымдасу 

ерекшелілігін; 

- гендерді идентификациялау және талдау қағидаларын; 

- генетикалық линияларды дақылдау қағидаларын; 

- зертханалық жағдайда биообъектілерді күту және өсіру ережесін; 

- генетикалық зерттеулер мәліметтерін статистикалық талдаудың 

негізгі әдістерін. 

Істей білу:  

- генетикалық зерттеулер объектілерінің іс жүзінде пайдалы 

қасиеттерін талдау; 

- зерттеу объектілерін генетикалық талдау негізінде жатқан 

қағидаларды пайдалану; 

- генетикалық линияларды дақылдау үшін қоректік орта дайындау, 

наркотизациялау және бастапқы материалды іріктеу; 

- генетикалық зерттеу мәліметтерінің статистикалық өңдеуін 

жүргізу. 

Практикалық дағдыларды меңгеру:  

- генетикалық зерттеулер модельдік объектілеріне қарау; 

- қоректік орталарда объектілерді дақылдау; 

- тәжірибелердің генетикалық сызбаларын құрастыру; 

- зертханалық қондырғылармен жұмысты (термостаттар, 

микроскоптар және арнайы аспаптар), сонымен қатар хирургиялық құрал-

жабдықтармен жұмыстар. 

Пререквизиттер: генетика, биостатистика, молекулалық генетика,. 

Постреквизиттер: клиникалық генетика, адам генетикасы, өсімдік 

және жануар биотехнология негіздері, таңдамалы бағыт пәндері.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Кіріспе 

2 
Генетикалық зерттеулер заты және генетика дамуының қысқа 

тарихы  

3 Генетикада «белгі» түсінігі 

4 
Модельдік объектілердің биологиялық ерекшеліктері және олардың 

генетикалық зерттеулердегі рөлі 

5 Логика, қағида және генетикалық зерттеулердің кезеңдері 
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6 Тұқымқуалаушылықтың гибридологиялық зерттеу әдісі  

7 Цитогенетикалық зерттеу әдісі 

8 Шағылыстыру жүйелері 

9 Шежірені талдау және егіздік әдіс 

10 
Генетикалық зерттеулердегі молекулалық-генетикалық зерттеу 

әдістері 

11 
Жүйелік-генетикалық талдау және гипотезаларды статистикалық 

тексеру 

12 
Тағам өнеркәсібі, экология және ауылшаруашылығының 

мәселелерін шешу үшін генетикалық әдістерді пайдалану 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Жүйелік-генетикалық зерттеулер әдістемесі» курсының мақсаты 

жүйелік-генетикалық зерттеулерде қолданылатын логикалық, тәжірибелік, 

математикалық моделдерді, сонымен қатар негізгі қағидалар мен тәсілдерді 

қарастыру. Мәселелер және генетикалық теориялар дәлелдемелерінің 

қалыптасу негізінде жатқан оптимальді зерттеу әдістерін таңдау, ғылыми 

зерттеулердің логикалық баяндамасы мен терминологиясы және қағидаларды 

зерттеу. 

«Жүйелік-генетикалық зерттеулер әдістемесі» пәнін оқыту міндеттері: 

- генетикалық зерттеулердің модельдік объектілерінің биологиялық 

ерекшеліктерін зерттеу; 

- өсімдік және жануарлар объектілердің генетикалық линияларын  

дақылдау әдістерімен, теориялық және тәжірибелік мәселелерді шешу үшін 

генетикалық материалды қолдану әдістерімен танысу; 

- молекулалық-генетикалық әдістер көмегімен гендерді 

идентификациялау және талдауымен таныстыру; 

- жүйелі-генетикалық зерттеулер нәтижелерін статистикалық 

тексеру әдістерімен таныстыру; 

- студенттердің теориялық дайындық деңгейін жоғарлату үшін 

алған білімдерін пайдалануға және оларды тәжірибеде қолдануға үйрету. 

Биологиялық объектілер – генетикалық зерттеулердің орталық және 

міндетті элементі. Олар оның өзгешелігін көрсетеді. Генетикалық зерттеу 

объектілерінің қызметін тірі организмдер топтарының өкілдері – 

микроорганизмдер (бактериялар, қарапайымдылар, ашытқылар, балдырлар 

және т.б.), өсімдіктер, жануарлар және олардан жекеленген клеткалар 

атқарады. Аталған курста генетикалық зерттеулердің модельдік 

объектілерінің негізінде эукариот организмдерінің өмір сүру циклі және 

геномдық ерекшеліктері толық көрсетілген.  

Курс бойынша биообъектілерді дақылдау әдістерін үйрену 

қарастырылады, генетикалық зерттеулердегі жүйелі тәсілдер негіздері 

баяндалады. Мәліметтерді статистикалық талдау және нәтижелерді 
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түсіндіруге көңіл бөлінеді. Генетикалық зерттеулердің модельдік 

объектілерінің қолданбалы аспектілері қарастырылады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Генетикалық зерттеулер заты және генетика дамуының қысқа 

тарихы 

Өзгергіштік және тұқымқуалаушылық; көбею және селекция. Ғылыми 

зерттеулердің теориялық деңгейі. Мәселе, гипотеза, концепция. Ғылыми 

теория. Заңдылықтар. Мендель заңдары. Морганның тұқымқуалаушылық 

туралы хромосомалық теориясы. Мутацияларды ашу. Харди-Вайнберг заңы. 

Уотсон-Криктің моделі. Мезельсон-Сталь тәжірибелері. Гриффит тәжірибесі. 

«Адам геномы» жобасы. Гендік инженерия. 

 

Генетикада «белгі» түсінігі 

Фенотип және генотип. Гомозиготалар және гетерозиготалар. 

Элементарлы және күрделі белгілер. Аллелдер, көптік аллелдер; доминантты 

және рецессивті гендер. Аллелді және аллелді емес гендер арасындағы өзара 

әрекеттесулердің түрлері. Организмдер алуантүрлілігінің генетикалық 

негіздері және эволюция мен селекциядағы эль мәні. Генетикалық 

коллекциялар. Тесторлы формалар және анализатор-желілері. Клеткалық 

дақыл банктері. Гендер банктері. 

 

Модельдік объектілердің биологиялық ерекшеліктері және олардың 

генетикалық зерттеулердегі рөлі 
Генетикалық зерттеулер үшін объектінің биологиялық ерекшелігінің 

маңыздылығы. Прокариот және эукариот клеткаларының ұйымдасуындағы 

негізгі айырмашылықтар. Жануарлардың тіршілік циклі және оларды 

көбейту тәсілдері. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің тіршілік циклі және 

көбею ерекшеліктері. Генетика объектілері – ұйымдасу деңгейлері әр түрлі 

жануарлар: жәндіктер (дрозофила), тікентерілер (теңіз кірпісі), қосмекенділер 

(құрбақа), сүтқоректілер (тышқан, егеуқұйрық, қоян, адам). Жүйелі 

орналасуы, таралуы, зертханалық жағдайда күту және өсіру шарттары. 

Биоэтика және тәуекел мәселелері. 

Модельдік объектілері және олардың генетикалық зерттеулердегі рөлі. 

 

Логика, қағида және генетикалық зерттеулердің кезеңдері 
Бастапқы формалар арасындағы моногенді айырмашылықтар 

барысындағы тұқым қуалау – талдау логикасы және гипотезаны 

статистикалық тексеру. Іріктеменің минимальді көлемін анықтау.  Бастапқы 

формалар арасындағы полигенді айырмашылықтар барысындағы тұқым 

қуалау, зерттеу әдістері. Өзара әрекеттесетін гендердің тәуелсіз тұқым 

қуалауы. Өзара әрекеттесетін гендердің тіркесіп тұқым қуалауы. Өзара 

әрекеттесетін гендердің аутосомаларда, жыныс хромосомаларында орналасу 
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барысындағы ажырауы. Полиплоидтердің тұқым қуалау ерекшеліктері. 

Толық емес пенетранттылық және экспрессивтілік – ажырау нәтижесіндегі 

ауытқулардың себептері. 

 

Тұқымқуалаушылықтың гибридологиялық зерттеу әдісі 

Логика, ғылыми зерттеудің іс әрекеттері және деңгейлері. Ғылыми 

зерттеулердің эмпирикалық деңгейлері және процедуралары. 

Гибридиологиялық талдаудың кейбір нысандылылығы және күрделілігі. 

Өсімдіктердегі өздік үйлесімсіздік жүйелері және ажырауға әсері. 

Ажыраудың  әр түрлі генотиптер зиготаларының өміршеңдігіне тәуелділігі. 

Көбею тәсілінің ажырауға әсері. Гаметалардың өлімін тудыратын летальді 

мутациялардың ажырауға әсері.  

 

Цитогенетикалық зерттеу әдісі 

Жүйелік тәсілдің күйі және мәселелері. Трансдисциплинарлық 

әдістеменің концепциясы. Цитогенетикалық талдаудың негізгі қағидалары. 

Хромосомалардың сегрегациясына және хромосомалық қайта құруларға 

цитогенетикалық бақылау, олардың зиготалардың ажырауы мен 

өміршеңдігіне әсері. Кариотипті құрастыру. Ұрықтың кариотипін құрастыру 

барысындағы диагностикалық мәселелері. Жыныс хроматині. Қоршаған 

ортаның мутагендік белсенділігін тестілеуге қатысты заманауи 

цитогенетикалық әдістер және оның сапасын бағалау. 

 

Шағылыстыру жүйелері 

Генетикалық зерттеулерде циклдік шағылыстырудың рөлі. 

Гибридизация. Моногибридті шағылыстыру. Дигибридті шағылыстыру. 

Туыстық емес шағылыстыру. Кроссбридинг. Инбридинг. Жоғары өнімді 

ауылшаруашылық малдардың жоғары өнімді мал тұқымдарын, сорттарын 

және штаммдарын алу үшін шағылыстыру жүйелерін пайдалану.  Мал 

тұқымы, сорт және штамм туралы ұғымдар. 

 

Шежірені талдау және егіздік әдіс 

Генеалогиялық әдіс немесе адамның тұқым қуалау белгілерін зерттеу 

немесе өсімталдығы төмен жануарлармен жұмыс барысындағы шежірелік 

талдау әдісі. Егіздік әдісі және оның белгілердің пайда болуы мен 

тұқымқуалаушылығындағы ортаның рөлін бағалау үшін қолдану. Моно- 

және дизиготты егіздердің конкорданттылығын салыстыру.  

 

Генетикалық зерттеулердегі молекулалық-генетикалық зерттеу 

әдістері 

Молекулалық-генетикалық әдістерді генетикалық процестердің 

механизмін, жеке гендердің әрекетін және генаралық өзара әрекетін, сондай-

ақ генетикалық супрессияны зерттеу үшін қолдану. Молекулалық-
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генетикалық зерттеу әдістерін медицинада қолдану. Диагностиканың тура 

және жанама әдістері. Гендер кітапханасын жасау. 

 

Жүйелік-генетикалық талдау және гипотезаларды статистикалық 

тексеру 

Жүйелік-генетикалық талдау әдістері: классикалық және молекулалық-

генетикалық. Бұл әдістердің мүмкіндіктері және шектері. Азық-түліктік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адамдардың денсаулығын және табиғатты 

сақтау және тұқымқуалаушылық пен өзгергіштікті басқаруға қатысты  

мәселелерді шешу үшін заманауи жағдайларда әдістердің синтезі. 

Гипотезаларды тексеру және ықтималдылықты есептеу үшін 

биостатистиканың негізгі әдістері. 

 

Тағам өнеркәсібінің, экология және ауылшаруашылықтың 

мәселелерін шешу үшін генетикалық әдістерді пайдалану 

Гендік-модификацияланған өсімдіктер сорттарын және мал тұқымын 

алу. Өсімдік геномына көшіру үшін мақсатты гендерді іздеу және бөліп алу. 

Тағам өнеркәсібінде гендік модификацияланған организмдерді пайдалану 

мәселесі. Ауылшаруашылықта ГМО-ді жаппай пайдалануға өту. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 

1. Классикалық және заманауи генетиканың заңдарын жүйелік 

талдауда пайдалану. 

2. Өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік циклі туралы білімді 

генетикалық тәжірибелерде қолдану. 

3. Жануарлар мен өсімдіктердің жынысын анықтаудың генетикалық 

жүйелерінің алуантүрлілігі. 

4. Генетикалық алуантүрлілік негіздері және белгілердің тұқым 

қуалауына кроссинговердің әсері. 

5. Хромосомалардың генетикалық картасы және олардың 

тәжірибелік маңыздылығы. 

6. Генетикалық коллекциялар бойынша әлем дерекқорлары. 

7. Табиғаттағы және зертханалық жағдайдағы «экзотикалық» 

гибридизацияның тәжірибелік маңыздылығы. 

8. Медицина және фармакология  саласындағы мәселелерді шешу 

үшін генетикалық әдістерді қолдану. 

9. Тағам өнеркәсібіндегі, ауылшаруашылығындағы мәселелерді 

шешу үшін генетикалық әдістерді қолдану. 

10. Жасанды ұрықтандыру және ұрықтар мен дернәсілдерді өсіру 

тәсілдері. 

11. Адамды жасанды ұрықтандырудың заманауи әдістерінің 

генетикалық алғышарттары (ЭКҰ).  
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ҮЛГІ ТІЗБЕСІ 

 

1. Классикалық және заманауи генетиканың заңдар тізімін 

құрастыру. 

2. Өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік циклін сипаттау. 

3. Жынысты анықтаудың генетикалық жүйелеріне мысалдар. 

4. Белгілердің тұқым қуалауына кроссинговердің әсеріне мысалдар. 

5. Хромосомалардың генетикалық картасы және олардың 

тәжірибелік маңыздылығына мысалдар. 

6. Ғаламтордағы генетикалық коллекциялардың дерекқоры 

бойынша мысалдар. 

7. Табиғаттағы және зертханалық жағдайдағы «экзотикалық» 

гибридизацияға мысалдар. 

8. Медицина және фармакология  саласындағы мәселелерді шешу 

үшін генетикалық әдістерді қолдану мысалдары. 

9. Тағам өнеркәсібіндегі, ауылшаруашылығындағы мәселелерді 

шешу үшін генетикалық әдістерді қолдану мысалдары. 

10. Жасанды ұрықтандыру және ұрықтар мен дернәсілдерді өсіру 

тәсілдеріне шолу жасау. 

11. Адамды жасанды ұрықтандырудың (ЭКҰ) заманауи әдістерінің 

генетикалық алғышарттарына шолу жасау.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Жүйелі генетикалық зерттеулердің методологиясы» курсының 

бағдарламасы, «6М061400 - Генетика» мамандығы бойынша кредитті 

технология негізінде студент-магистранттарды дайындайтын 

университеттерге арналған. Сонымен қатар, генетика саласында генетиканың 

әлеуметтік рөлінің өсуін есепке ала отырып, оның медицина, 

ауылшаруашылық, фармакология, биологиялық өнеркәсіп және қоршаған 

орта туралы ғылыммен өзара белсенді әрекеттесуі болашақ маманның 

заманауи көзқарасын қалыптастыру мақсаты көзделді. 

Биология ғылымдарының жаңа жетістіктерін ұғынбастан, ең алдымен 

микробиология, биохимия, физиология және молекулалық биологияға, 

генетика ғылымының эрудициясы жеткіліксіз болып есептелді. Сонымен 

қатар, генетика жоғарыда атап өтілген ғылымдардың тұжырымдамалық, 

жүйелік негізі болып табылады. 

Курстың мазмұны жалпы баяндамаларды, тұқымқуалаушылық 

заңдылықтарын қарастыратын генетика тәсілдерін, жаңа жетістіктер және 

оларды тәжірибеде қолданылуын қамтиды. Сонымен бірге, неғұрлым 

ғылыми заңдарды еске алу мен оқуды және табиғи құбылыстарды түсіндіруді 

қалыптастыратын жаңа білімдер болса, соғұрлым жүйелік-генетикалық 

зерттеулер мәселелері талқыланады. Сонымен бірге, генетикалық зерттеулер, 

оларды жоспарлаумен, сызбанұсқаларды, графиктерді құрастырумен және 

мәліметтерді талдаумен байланысты екені ескеріледі. Бұл үшін генетикалық 

процестер мен құбылыстардың мәнін түсінуге көмектесетін логикалық, 

математикалық, тәжірибелік үлгілер құрастырылады. Бұл – менделдік 

талдаудың классикалық әдістерімен қатар, сомалық клеткалардың 
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гибридизациясын, молекулалық-генетикалық әдістерді; селективті 

орталармен жұмыс істеу, арнайы анализаторлар-желілерін құрастыру және 

т.б. пайдаланумен байланысты. Қазір генетикалық анализдің қағидалары мен 

жүйелік әдістері генетикалық есептерді шешуде пайдаланылады, сонымен 

қатар молекулалық биология, эмбриология, даму биологиясы сияқты ғылым 

салаларында; агроөнеркәсіптік кешен үшін селекциялық бағдарламалар 

құрастыруда, медициналық тәжірибеде қолданылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы білу қажет: 

- генетикалық зерттеулердің модельдік объектілерінің ұйымдасу 

ерекшелілігін; 

- гендерді идентификациялау және талдау қағидаларын; 

- генетикалық линияларды дақылдау қағидаларын; 

- зертханалық жағдайда биообъектілерді күту және өсіру ережесін; 

- генетикалық зерттеулер мәліметтерін статистикалық талдаудың 

негізгі әдістерін. 

Істей білу:  

- генетикалық зерттеулер объектілерінің іс жүзінде пайдалы 

қасиеттерін талдау; 

- зерттеу объектілерін генетикалық талдау негізінде жатқан 

қағидаларды пайдалану; 

- генетикалық линияларды дақылдау үшін қоректік орта дайындау, 

наркотизациялау және бастапқы материалды іріктеу; 

- генетикалық зерттеу мәліметтерінің статистикалық өңдеуін 

жүргізу. 

Практикалық дағдыларды меңгеру:  

- генетикалық зерттеулер модельдік объектілеріне қарау; 

- қоректік орталарда объектілерді дақылдау; 

- тәжірибелердің генетикалық сызбаларын құрастыру; 

- зертханалық қондырғылармен жұмысты (термостаттар, 

микроскоптар және арнайы аспаптар), сонымен қатар хирургиялық құрал-

жабдықтармен жұмыстар. 

Пререквизиттер: Генетика, Биостатистика, Молекулалық генетика,. 

Постреквизиттер: Клиникалық генетика, Адам генетикасы, Өсімдік 

және жануар биотехнология негіздері, таңдамалы бағыт пәндері.   

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Кіріспе 

2 
Генетикалық зерттеулер заты және генетика дамуының қысқа 

тарихы  

3 Генетикада «белгі» түсінігі 

4 
Модельдік объектілердің биологиялық ерекшеліктері және олардың 

генетикалық зерттеулердегі рөлі 
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5 Логика, қағида және генетикалық зерттеулердің кезеңдері 

6 Тұқымқуалаушылықтың гибридологиялық зерттеу әдісі  

7 Цитогенетикалық зерттеу әдісі 

8 Шағылыстыру жүйелері 

9 Шежірені талдау және егіздік әдіс 

10 
Генетикалық зерттеулердегі молекулалық-генетикалық зерттеу 

әдістері 

11 
Жүйелік-генетикалық талдау және гипотезаларды статистикалық 

тексеру 

12 
Тағам өнеркәсібі, экология және ауылшаруашылығының 

мәселелерін шешу үшін генетикалық әдістерді пайдалану 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Жүйелі генетикалық зерттеулердің методологиясы» курсының 

мақсаты жүйелік-генетикалық зерттеулерде қолданылатын логикалық, 

тәжірибелік, математикалық моделдерді, сонымен қатар негізгі қағидалар 

мен тәсілдерді қарастыру. Мәселелер және генетикалық теориялар 

дәлелдемелерінің қалыптасу негізінде жатқан оптимальді зерттеу әдістерін 

таңдау, ғылыми зерттеулердің логикалық баяндамасы мен терминологиясы 

және қағидаларды зерттеу. 

«Жүйелі генетикалық зерттеулердің методологиясы» пәнін оқыту 

міндеттері: 

- генетикалық зерттеулердің модельдік объектілерінің биологиялық 

ерекшеліктерін зерттеу; 

- өсімдік және жануарлар объектілердің генетикалық линияларын  

дақылдау әдістерімен, теориялық және тәжірибелік мәселелерді шешу үшін 

генетикалық материалды қолдану әдістерімен танысу; 

- молекулалық-генетикалық әдістер көмегімен гендерді 

идентификациялау және талдауымен таныстыру; 

- жүйелі-генетикалық зерттеулер нәтижелерін статистикалық 

тексеру әдістерімен таныстыру; 

- студенттердің теориялық дайындық деңгейін жоғарлату үшін 

алған білімдерін пайдалануға және оларды тәжірибеде қолдануға үйрету. 

Биологиялық объектілер – генетикалық зерттеулердің орталық және 

міндетті элементі. Олар оның өзгешелігін көрсетеді. Генетикалық зерттеу 

объектілерінің қызметін тірі организмдер топтарының өкілдері – 

микроорганизмдер (бактериялар, қарапайымдылар, ашытқылар, балдырлар 

және т.б.), өсімдіктер, жануарлар және олардан жекеленген клеткалар 

атқарады. Аталған курста генетикалық зерттеулердің модельдік 

объектілерінің негізінде эукариот организмдерінің өмір сүру циклі және 

геномдық ерекшеліктері толық көрсетілген.  
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Курс бойынша биообъектілерді дақылдау әдістерін үйрену 

қарастырылады, генетикалық зерттеулердегі жүйелі тәсілдер негіздері 

баяндалады. Мәліметтерді статистикалық талдау және нәтижелерді 

түсіндіруге көңіл бөлінеді. Генетикалық зерттеулердің модельдік 

объектілерінің қолданбалы аспектілері қарастырылады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Генетикалық зерттеулер заты және генетика дамуының қысқа 

тарихы 

Өзгергіштік және тұқымқуалаушылық; көбею және селекция. Ғылыми 

зерттеулердің теориялық деңгейі. Мәселе, гипотеза, концепция. Ғылыми 

теория. Заңдылықтар. Мендель заңдары. Морганның тұқымқуалаушылық 

туралы хромосомалық теориясы. Мутацияларды ашу. Харди-Вайнберг заңы. 

Уотсон-Криктің моделі. Мезельсон-Сталь тәжірибелері. Гриффит тәжірибесі. 

«Адам геномы» жобасы. Гендік инженерия. 

 

Генетикада «белгі» түсінігі 

Фенотип және генотип. Гомозиготалар және гетерозиготалар. 

Элементарлы және күрделі белгілер. Аллелдер, көптік аллелдер; доминантты 

және рецессивті гендер. Аллелді және аллелді емес гендер арасындағы өзара 

әрекеттесулердің түрлері. Организмдер алуантүрлілігінің генетикалық 

негіздері және эволюция мен селекциядағы эль мәні. Генетикалық 

коллекциялар. Тесторлы формалар және анализатор-желілері. Клеткалық 

дақыл банктері. Гендер банктері. 

 

Модельдік объектілердің биологиялық ерекшеліктері және олардың 

генетикалық зерттеулердегі рөлі 
Генетикалық зерттеулер үшін объектінің биологиялық ерекшелігінің 

маңыздылығы. Прокариот және эукариот клеткаларының ұйымдасуындағы 

негізгі айырмашылықтар. Жануарлардың тіршілік циклі және оларды 

көбейту тәсілдері. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің тіршілік циклі және 

көбею ерекшеліктері. Генетика объектілері – ұйымдасу деңгейлері әр түрлі 

жануарлар: жәндіктер (дрозофила), тікентерілер (теңіз кірпісі), қосмекенділер 

(құрбақа), сүтқоректілер (тышқан, егеуқұйрық, қоян, адам). Жүйелі 

орналасуы, таралуы, зертханалық жағдайда күту және өсіру шарттары. 

Биоэтика және тәуекел мәселелері. 

Модельдік объектілері және олардың генетикалық зерттеулердегі рөлі. 

 

Логика, қағида және генетикалық зерттеулердің кезеңдері 
Бастапқы формалар арасындағы моногенді айырмашылықтар 

барысындағы тұқым қуалау – талдау логикасы және гипотезаны 

статистикалық тексеру. Іріктеменің минимальді көлемін анықтау.  Бастапқы 

формалар арасындағы полигенді айырмашылықтар барысындағы тұқым 
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қуалау, зерттеу әдістері. Өзара әрекеттесетін гендердің тәуелсіз тұқым 

қуалауы. Өзара әрекеттесетін гендердің тіркесіп тұқым қуалауы. Өзара 

әрекеттесетін гендердің аутосомаларда, жыныс хромосомаларында орналасу 

барысындағы ажырауы. Полиплоидтердің тұқым қуалау ерекшеліктері. 

Толық емес пенетранттылық және экспрессивтілік – ажырау нәтижесіндегі 

ауытқулардың себептері. 

 

Тұқымқуалаушылықтың гибридологиялық зерттеу әдісі 

Логика, ғылыми зерттеудің іс әрекеттері және деңгейлері. Ғылыми 

зерттеулердің эмпирикалық деңгейлері және процедуралары. 

Гибридиологиялық талдаудың кейбір нысандылылығы және күрделілігі. 

Өсімдіктердегі өздік үйлесімсіздік жүйелері және ажырауға әсері. 

Ажыраудың  әр түрлі генотиптер зиготаларының өміршеңдігіне тәуелділігі. 

Көбею тәсілінің ажырауға әсері. Гаметалардың өлімін тудыратын летальді 

мутациялардың ажырауға әсері.  

 

Цитогенетикалық зерттеу әдісі 

Жүйелік тәсілдің күйі және мәселелері. Трансдисциплинарлық 

әдістеменің концепциясы. Цитогенетикалық талдаудың негізгі қағидалары. 

Хромосомалардың сегрегациясына және хромосомалық қайта құруларға 

цитогенетикалық бақылау, олардың зиготалардың ажырауы мен 

өміршеңдігіне әсері. Кариотипті құрастыру. Ұрықтың кариотипін құрастыру 

барысындағы диагностикалық мәселелері. Жыныс хроматині. Қоршаған 

ортаның мутагендік белсенділігін тестілеуге қатысты заманауи 

цитогенетикалық әдістер және оның сапасын бағалау. 

 

Шағылыстыру жүйелері 

Генетикалық зерттеулерде циклдік шағылыстырудың рөлі. 

Гибридизация. Моногибридті шағылыстыру. Дигибридті шағылыстыру. 

Туыстық емес шағылыстыру. Кроссбридинг. Инбридинг. Жоғары өнімді 

ауылшаруашылық малдардың жоғары өнімді мал тұқымдарын, сорттарын 

және штаммдарын алу үшін шағылыстыру жүйелерін пайдалану.  Мал 

тұқымы, сорт және штамм туралы ұғымдар. 

 

Шежірені талдау және егіздік әдіс 

Генеалогиялық әдіс немесе адамның тұқым қуалау белгілерін зерттеу 

немесе өсімталдығы төмен жануарлармен жұмыс барысындағы шежірелік 

талдау әдісі. Егіздік әдісі және оның белгілердің пайда болуы мен 

тұқымқуалаушылығындағы ортаның рөлін бағалау үшін қолдану. Моно- 

және дизиготты егіздердің конкорданттылығын салыстыру.  

 

Генетикалық зерттеулердегі молекулалық-генетикалық зерттеу 

әдістері 
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Молекулалық-генетикалық әдістерді генетикалық процестердің 

механизмін, жеке гендердің әрекетін және генаралық өзара әрекетін, сондай-

ақ генетикалық супрессияны зерттеу үшін қолдану. Молекулалық-

генетикалық зерттеу әдістерін медицинада қолдану. Диагностиканың тура 

және жанама әдістері. Гендер кітапханасын жасау. 

 

Жүйелік-генетикалық талдау және гипотезаларды статистикалық 

тексеру 

Жүйелік-генетикалық талдау әдістері: классикалық және молекулалық-

генетикалық. Бұл әдістердің мүмкіндіктері және шектері. Азық-түліктік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адамдардың денсаулығын және табиғатты 

сақтау және тұқымқуалаушылық пен өзгергіштікті басқаруға қатысты  

мәселелерді шешу үшін заманауи жағдайларда әдістердің синтезі. 

Гипотезаларды тексеру және ықтималдылықты есептеу үшін 

биостатистиканың негізгі әдістері. 

 

Тағам өнеркәсібінің, экология және ауылшаруашылықтың 

мәселелерін шешу үшін генетикалық әдістерді пайдалану 

Гендік-модификацияланған өсімдіктер сорттарын және мал тұқымын 

алу. Өсімдік геномына көшіру үшін мақсатты гендерді іздеу және бөліп алу. 

Тағам өнеркәсібінде гендік модификацияланған организмдерді пайдалану 

мәселесі. Ауылшаруашылықта ГМО-ді жаппай пайдалануға өту. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ҮЛГІ ТІЗБЕСІ 

 

1. Классикалық және заманауи генетиканың заңдар тізімін 

құрастыру. 

2. Өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік циклін сипаттау. 

3. Жынысты анықтаудың генетикалық жүйелеріне мысалдар. 

4. Белгілердің тұқым қуалауына кроссинговердің әсеріне мысалдар. 

5. Хромосомалардың генетикалық картасы және олардың 

тәжірибелік маңыздылығына мысалдар. 

6. Ғаламтордағы генетикалық коллекциялардың дерекқоры 

бойынша мысалдар. 

7. Медицина және фармакология  саласындағы мәселелерді шешу 

үшін генетикалық әдістерді қолдану мысалдары. 

8. Тағам өнеркәсібіндегі, ауылшаруашылығындағы мәселелерді 

шешу үшін генетикалық әдістерді қолдану мысалдары. 

9. Жасанды ұрықтандыру және ұрықтар мен дернәсілдерді өсіру 

тәсілдеріне шолу жасау. 

10. Адамды жасанды ұрықтандырудың (ЭКҰ) заманауи әдістерінің 

генетикалық алғышарттарына шолу жасау.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Методология системно-генетических исследований» 

предназначена для университетов, ведущих подготовку студентов-

магистрантов на основе кредитной технологии по специальности «6М061400 

- Генетика».  При этом преследовалась цель формирования современного 

мировоззрения  будущего специалиста в области генетики с учетом 

возросшей социальной роли генетики и ее активного взаимодействия с 

медициной, сельским хозяйством, фармакологией, биологической 

промышленностью и науками об окружающей среде. Без осмысления 

новейших достижений биологических наук, прежде всего микробиологии, 

биохимии, физиологии и молекулярной биологии эрудиция генетика уже не 

может считаться достаточной. В свою очередь генетика является основой 

концептуального, системного рассмотрения вышеперечисленных наук.              

Содержание курса включает изложение общих, принципиальных 

подходов генетики к рассмотрению наследственных закономерностей, 

новейшие достижения и их практическое применение. При этом не столько 

готовые знания, сформулированные в виде некоторых подлежащих 

запоминанию и заучиванию научных законов и объяснений природных 

явлений, сколько обсуждение общих проблем системно-генетических 

исследований. При этом учитывается то, что генетические исследования 

связаны с их планированием, построением схем, графиков и анализом 

данных. Для этого строятся логические, математические, экспериментальные 

модели, помогающие понять суть генетических процессов и явлений. Это – 

использование, наряду с классическими методами менделевского анализа, 

гибридизации соматических клеток, молекулярно-генетических методов; 

работа с селективными средами, создание специальных линий-анализаторов 
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и пр. Принципы и системные методы генетического анализа сейчас широко 

используются как для решения собственно генетических задач, так и в таких 

науках, как молекулярная биология, эмбриология, биология развития; при 

составлении селекционных программ для агропромышленного комплекса, а 

также в медицинской практике. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен  

знать:  

- особенности организации модельных объектов генетических 

исследований;  

- принципы идентификации и анализа генов;  

- принципы культивирования генетических линий;  

-правила содержания и разведения биообъектов в лабораторных 

условиях; 

- основные методы статистического анализа данных генетического 

исследования.   

уметь:  

- анализировать практически полезные свойства объектов 

генетических исследоаний; 

- использовать принципы, лежащие в основе генетического 

анализа объектов исследования; 

- готовить питательные среды для культивирования генетических 

линий, наркотизировать и отбирать исходный материал; 

- проводить статистическую обработку данных генетического 

исследования. 

Приобрести практические навыки:  

- обращения с модельными объектами генетических исследований;   

-  культивирования объектов на питательных средах; 

- построения генетических схем экспериментов;  

- работы с лабораторным оборудованием (термостаты, микроскопы и 

специфические приборы), а также хирургическими инструментами. 

Пререквизиты: Генетика, Биостатистика, Молекулярная генетика, 

Постреквизиты: Клиническая генетика, Генетика человека, Основы 

биотехнологии растений и животных, элективные профильные дисциплины.    

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1 Введение 

2 
Предмет генетических исследований и краткая история развития 

генетики  

3 Понятие «признак» в генетике 

4 
Биологические особенности модельных объектов и их роль в 

генетических исследованиях 

5 Логика, принцип и этапы генетических исследований 
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6 Гибридологический метод изучения наследственности   

7 Цитогенетические методы исследования 

8 Системы скрещиваний 

9 Анализ родословных и близнецовый метод 

10 
Молекулярно-генетические методы анализа в генетических 

исследованиях. 

11 Системно-генетический анализ и статистическая проверка гипотез 

12 
Использование генетических методов для решения проблем  

пищевой промышленности, сельского хозяйства и экологии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью курса «Методология системно-генетических исследований» 

является рассмотрение логических, экспериментальных, математических 

моделей, а также основных принципов и подходов, применяющихся в 

системно-генетических исследованиях. Выбор оптимальных методов 

исследования, изложение логики и терминологии научных исследований и 

изучение принципов, лежащих в основе формулирования проблем и 

обоснования генетических теорий. 

Задачи преподавания дисциплины «Методология системно-

генетических исследований»:  

- изучить биологические особенности модельных объектов 

генетических исследований; 

- ознакомиться с методами культивирования генетических линий 

растительных и животных объектов, методами  применения генетического 

материала для решения теоретических и практических задач;  

- познакомить с принципами идентификации и анализа генов с 

помощью молекулярно-генетических методов; 

- познакомить с методами статистической проверки результатов 

системно-генетических исследований; 

-  научить студентов использовать полученные знания для повышения 

уровня теоретической подготовки и уметь применять их в практической 

деятельности.  

Биологические объекты – центральный и обязательный элемент 

генетических исследований. Именно они создают   его специфику. Объектами 

генетических исследований служат многочисленные представители групп 

живых организмов - микроорганизмы (бактерии, протисты, дрожжи, 

водоросли и др.), растения, животные, а также изолированные из них клетки. 

В настоящем курсе подробно представлены жизненные циклы и геномные 

особенности модельных объектов генетических исследований, главным 

образом эукариотических организмов. 

Курсом предусматривается изучение способов культивирования 

биообъектов, излагаются основы системного подхода в генетических 
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исследованиях. Особое внимание уделяется статистическому анализу данных 

и интерпретации результатов. Рассматриваются прикладные аспекты 

применения модельных объектов генетических   исследований. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет генетических исследований и краткая история развития 

науки 

Изменчивость и наследственность; размножение и селекция. 

Теоретический уровень научного исследования.  Проблема, гипотеза, 

концепция. Научная теория. Закономерности. Законы Менделя. Хромосомная 

теория наследственности Моргана. Открытие мутаций. Закон Харди-

Вайнберга. Модель Уотсона-Крика. Эксперименты Мезельсона-Сталя. 

Эксперимент Гриффита. Проект «Геном человека». Генная инженерия. 

 

Понятие «признак» в генетике 

Фенотип и генотип. Гомозиготы и гетерозиготы. Элементарные и 

сложные признаки.  Аллели, множественные аллели;  доминантные и 

рецессивные гены. Виды взаимодействий между аллельными и 

неаллельными генами. Генетические основы разнообразия организмов и 

значение для эволюции и селекции. Генетические коллекции. Тесторные 

формы и линии-анализаторы. Банки клеточных культур. Банки генов.  

 

Биологические особенности модельных объектов и их роль в 

генетических исследованиях 

Значение биологических особенностей объекта для генетических 

исследований. Основные различия в организации клеток прокариот и 

эукариот. Жизненные циклы и способы размножения у животных. 

Жизненные циклы и особенности размножения высших растений. Объекты 

генетики - животные разных уровней организации: насекомые (дрозофила),  

иглокожие (морской еж), земноводные (лягушка),  млекопитающие (мышь, 

крыса, кролик, человек). Систематическое положение, распространение, 

условия содержания и разведения в лабораторных условиях. Вопросы 

биоэтики и риски. Модельные объекты и их роль в генетических 

исследованиях.  

 

Логика, принцип и этапы генетических исследований 

Наследование при моногенных различиях между исходными формами 

– логика анализа и статистическая проверка гипотезы. Определение 

минимального объема выборки. Наследование при полигенных различиях 

между исходными формами, методы изучения. Независимое наследование 

взаимодействующих генов. Сцепленное наследование взаимодействующих 

генов. Расщепления при локализации взаимодействующих генов в аутосомах, 

половых хромосомах.   Особенности наследования у полиплоидов. Неполная 
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пенетрантность и экспрессивность - причина отклонений в результатах 

расщеплений.  

 

Гибридологический метод изучения наследственности 

Логика, процедуры и уровни научного исследования. Эмпирические 

уровни и процедуры научного исследования.  Некоторая формальность и 

сложности гибридологического анализа. Системы самонесовместимости у 

растений и влияние на расщепление. Зависимость расщепления от 

выживаемости зигот разного генотипа. Влияние способа размножения на 

расщепление. Влияние летальных мутаций, вызывающих избирательную 

гибель гамет на расщепление.  

 

Цитогенетические методы исследования 

Состояние и проблемы системного подхода. Концепция 

трансдисциплинарной методологии. Основные принципы цитогенетического 

анализа. Цитогенетический контроль сегрегации хромосом и хромосомных 

перестроек, влияние их на расщепление и выживаемость зигот. 

Кариотипирование. Диагностические проблемы кариотипирования плода. 

Половой хроматин. Современные цитогенетические методы тестирования 

мутагенной активности факторов среды и оценка ее качества.   

 

Системы скрещиваний 

Роль циклических скрещиваний в генетических исследованиях. 

Гибридизация. Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. 

Неродственное скрещивание. Кроссбридинг. Инбридинг. Использование 

систем скрещиваний для получения высокопродуктивных пород, сортов и 

штаммов сельскохозяйственных животных. Понятие породы, сорта и 

штамма. 

 

Анализ родословных и близнецовый метод 

Генеалогический метод или метод анализа родословных при изучении 

наследования признаков у человека или при работе с мало плодовитыми 

животными. Близнецовый метод и его применение для оценки роли среды в 

проявлении и наследуемости признаков. Сравнение конкордантности моно- и 

дизиготных близнецов.  

 

Молекулярно-генетические методы анализа в генетических 

исследованиях 

Использование молекулярно-генетических методов для изучения 

механизмов генетических процессов, действия отдельных генов и межгенных 

взаимодействий, в частности генетической супрессии.  Использование 

молекулярно-генетических методов в медицине. Прямые и косвенные 

методы диагностики. Создание библиотек генов. 
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Системно-генетический анализ и статистическая проверка гипотез 

Методы системно-генетического анализа: классический и 

молекулярно-генетический. Возможности и ограничения этих методов. 

Синтез методов в современных условиях и решение задач по управлению 

наследственностью и изменчивостью для обеспечения продовольственной 

безопасности, здоровья людей и сохранения природы. Основные методы 

биостатистики для проверки гипотез и расчета вероятностей. 

 

Использование генетических методов для решения проблем 

пищевой промышленности, сельского хозяйства и экологии. 

Получение генетически-модифицированных сортов растений и пород 

животных. Поиск и выделение целевых генов для переноса в растительный 

геном. Проблемы использования генетически модифицированных 

организмов в пищевой промышленности. Переход к массовому 

использованию ГМО в сельском хозяйстве. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Использование законов классической генетики в системном 

анализе. 

2. Применение знаний о жизненных циклах растений и животных в 

генетических экспериментах. 

3. Разнообразие генетических систем определения пола у животных и 

растений.  

4. Основы генетического разнообразия и влияние кроссинговера на 

наследование признаков.   

5. Генетические карты хромосом и их практическое значение. 

6. Мировые базы данных по генетическим коллекциям. 

7. Практическое значение «экзотической» гибридизации в природе и в 

лабораториях.  

8. Использование генетических методов для решения проблем в 

области медицины и фармакологии. 

9. Использование генетических методов для решения проблем 

пищевой промышленности, сельского хозяйства и экологии 

10. Способы искусственного осеменения и выращивания зародышей и 

личинок. 

11. Генетические предпосылки современных методов искусственного 

оплодотворения у человека (ЭКО). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Составление перечня законов классической и современной 

генетики. 
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2. Описание на примерах жизненных циклов растений и животных. 

3. Примеры генетических систем определения пола.  

4. Примеры влияние кроссинговера на наследование признаков.   

5. Примеры генетических карт хромосом и их практическое 

значение. 

6. Примеры баз данных по генетическим коллекциям из Интернета. 

7. Примеры «экзотической» гибридизации в природе и в 

лабораториях. 

8. Примеры использования генетических методов для решения 

проблем в области медицины и фармакологии. 

9. Примеры использования генетических методов для решения 

проблем пищевой промышленности, сельского хозяйства и экологии 

10.  Обзор способов искусственного осеменения и выращивания 

зародышей и личинок. 

11.  Обзор современных методов искусственного оплодотворения у 

человека (ЭКО).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Методология системно-генетических исследований» 

предназначена для университетов, ведущих подготовку студентов-

магистрантов на основе кредитной технологии по специальности «6М061400 

- Генетика».  При этом преследовалась цель формирования современного 

мировоззрения   будущего специалиста в области генетики с учетом 

возросшей социальной роли генетики и ее активного взаимодействия с 

медициной, сельским хозяйством, фармакологией, биологической 

промышленностью и науками об окружающей среде. 

Без осмысления новейших достижений биологических наук, прежде 

всего микробиологии, биохимии, физиологии и молекулярной биологии 

эрудиция генетика уже не может считаться достаточной. В свою очередь 

генетика является основой концептуального, системного рассмотрения 

вышеперечисленных наук.  

Содержание курса включает изложение общих, принципиальных 

подходов генетики к рассмотрению наследственных закономерностей, 

новейшие достижения и их практическое применение. При этом не столько 

готовые знания, сформулированные в виде некоторых подлежащих 

запоминанию и заучиванию научных законов и объяснений природных 

явлений, сколько обсуждение общих проблем системно-генетических 

исследований. При этом учитывается то, что генетические исследования 

связаны с их планированием, построением схем, графиков и анализом 

данных. Для этого строятся логические, математические, экспериментальные 

модели, помогающие понять суть генетических процессов и явлений. Это – 

использование, наряду с классическими методами менделевского анализа, 

гибридизации соматических клеток, молекулярно-генетических методов; 
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работа с селективными средами, создание специальных линий-анализаторов 

и пр. Принципы и системные методы генетического анализа сейчас широко 

используются как для решения собственно генетических задач, так и в таких 

науках, как молекулярная биология, эмбриология, биология развития; при 

составлении селекционных программ для агропромышленного комплекса, а 

также в медицинской практике. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен  

знать:  

- особенности организации модельных объектов генетических 

исследований;  

- принципы идентификации и анализа генов;  

- принципы культивирования генетических линий;  

-правила содержания и разведения биообъектов в лабораторных 

условиях; 

- основные методы статистического анализа данных генетического 

исследования.   

уметь:  

- анализировать практически полезные свойства объектов 

генетических исследований; 

- использовать принципы, лежащие в основе генетического анализа 

объектов исследования; 

- готовить питательные среды для культивирования генетических 

линий, наркотизировать и отбирать исходный материал; 

- проводить статистическую обработку данных генетического 

исследования. 

Приобрести практические навыки:  

- обращения с модельными объектами генетических исследований;   

-  культивирования объектов на питательных средах; 

- построения генетических схем экспериментов;  

- работы с лабораторным оборудованием (термостаты, микроскопы и 

специфические приборы), а также хирургическими инструментами. 

Пререквизиты: Генетика, Биостатистика, Молекулярная генетика, 

Постреквизиты: Клиническая генетика, Генетика человека, Основы 

биотехнологии растений и животных, элективные профильные дисциплины.    

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1 Введение 

2 
Предмет генетических исследований и краткая история развития 

генетики  

3 Понятие «признак» в генетике 

4 
Биологические особенности модельных объектов и их роль в 

генетических исследованиях 
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5 Логика, принцип и этапы генетических исследований 

6 Гибридологический метод изучения наследственности   

7 Цитогенетические методы исследования 

8 Системы скрещиваний 

9 Анализ родословных и близнецовый метод 

10 
Молекулярно-генетические методы анализа в генетических 

исследованиях. 

11 Системно-генетический анализ и статистическая проверка гипотез 

12 
Использование генетических методов для решения проблем  

пищевой промышленности, сельского хозяйства и экологии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью курса «Методология системно-генетических исследований» 

является рассмотрение логических, экспериментальных, математических 

моделей, а также основных принципов и подходов, применяющихся в 

системно-генетических исследованиях. Выбор оптимальных методов 

исследования, изложение логики и терминологии научных исследований и 

изучение принципов, лежащих в основе формулирования проблем и 

обоснования генетических теорий. 

Задачи преподавания дисциплины «Методология системно-

генетических исследований»:  

- изучить биологические особенности модельных объектов генетических 

исследований; 

- ознакомиться с методами культивирования генетических линий 

растительных и животных объектов, методами  применения генетического 

материала для решения теоретических и практических задач;  

- познакомить с принципами идентификации и анализа генов с помощью 

молекулярно-генетических методов; 

- познакомить с методами статистической проверки результатов 

системно-генетических исследований; 

-  научить студентов использовать полученные знания для повышения 

уровня теоретической подготовки и уметь применять их в практической 

деятельности.  

Биологические объекты – центральный и обязательный элемент 

генетических исследований. Именно они создают   его специфику. Объектами 

генетических исследований служат многочисленные представители групп 

живых организмов - микроорганизмы (бактерии, протисты, дрожжи, 

водоросли и др.), растения, животные, а также изолированные из них клетки. 

В настоящем курсе подробно представлены жизненные циклы и геномные 

особенности модельных объектов генетических исследований, главным 

образом эукариотических организмов. 
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Курсом предусматривается изучение способов культивирования 

биообъектов, излагаются основы системного подхода в генетических 

исследованиях. Особое внимание уделяется статистическому анализу данных 

и интерпретации результатов. Рассматриваются прикладные аспекты 

применения модельных объектов генетических   исследований. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет генетических исследований и краткая история развития 

науки 

Изменчивость и наследственность; размножение и селекция. 

Теоретический уровень научного исследования.  Проблема, гипотеза, 

концепция. Научная теория. Закономерности. Законы Менделя. Хромосомная 

теория наследственности Моргана. Открытие мутаций. Закон Харди-

Вайнберга. Модель Уотсона-Крика. Эксперименты Мезельсона-Сталя. 

Эксперимент Гриффита. Проект «Геном человека». Генная инженерия. 

 

Понятие «признак» в генетике 

Фенотип и генотип. Гомозиготы и гетерозиготы. Элементарные и 

сложные признаки.  Аллели, множественные аллели;  доминантные и 

рецессивные гены. Виды взаимодействий между аллельными и 

неаллельными генами. Генетические основы разнообразия организмов и 

значение для эволюции и селекции. Генетические коллекции. Тесторные 

формы и линии-анализаторы. Банки клеточных культур. Банки генов.  

 

Биологические особенности модельных объектов и их роль в 

генетических исследованиях 

Значение биологических особенностей объекта для генетических 

исследований. Основные различия в организации клеток прокариот и 

эукариот. Жизненные циклы и способы размножения у животных. 

Жизненные циклы и особенности размножения высших растений. Объекты 

генетики - животные разных уровней организации: насекомые (дрозофила),  

иглокожие (морской еж), земноводные (лягушка),  млекопитающие (мышь, 

крыса, кролик, человек). Систематическое положение, распространение, 

условия содержания и разведения в лабораторных условиях. Вопросы 

биоэтики и риски. Модельные объекты и их роль в генетических 

исследованиях.  

 

Логика, принцип и этапы генетических исследований 

Наследование при моногенных различиях между исходными формами 

– логика анализа и статистическая проверка гипотезы. Определение 

минимального объема выборки. Наследование при полигенных различиях 

между исходными формами, методы изучения. Независимое наследование 

взаимодействующих генов. Сцепленное наследование взаимодействующих 
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генов. Расщепления при локализации взаимодействующих генов в аутосомах, 

половых хромосомах.   Особенности наследования у полиплоидов. Неполная 

пенетрантность и экспрессивность - причина отклонений в результатах 

расщеплений.  

 

Гибридологический метод изучения наследственности 

Логика, процедуры и уровни научного исследования. Эмпирические 

уровень и процедуры научного исследования.  Некоторая формальность и 

сложности гибридологического анализа. Системы самонесовместимости у 

растений и влияние на расщепление. Зависимость расщепления от 

выживаемости зигот разного генотипа. Влияние способа размножения на 

расщепление. Влияние летальных мутаций, вызывающих избирательную 

гибель гамет на расщепление.  

 

Цитогенетические методы исследования 
Состояние и проблемы системного подхода. Концепция 

трансдисциплинарной методологии. Основные принципы цитогенетического 

анализа. Цитогенетический контроль сегрегации хромосом и хромосомных 

перестроек, влияние их на расщепление и выживаемость зигот. 

Кариотипирование. Диагностические проблемы кариотипирования плода. 

Половой хроматин. Современные цитогенетические методы тестирования 

мутагенной активности факторов среды и оценка ее качества.   

 

Системы скрещиваний 

Роль циклических скрещиваний в генетических исследованиях. 

Гибридизация. Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. 

Неродственное скрещивание. Кроссбридинг. Инбридинг. Использование 

систем скрещиваний для получения высокопродуктивных пород, сортов и 

штаммов сельскохозяйственных животных. Понятие породы, сорта и 

штамма. 

 

Анализ родословных и близнецовый метод 

Генеалогический метод или метод анализа родословных при изучении 

наследования признаков у человека или при работе с мало плодовитыми 

животными. Близнецовый метод и его применение для оценки роли среды в 

проявлении и наследуемости признаков. Сравнение конкордантности моно- и 

дизиготных близнецов.  

 

Молекулярно-генетические методы анализа в генетических 

исследованиях 

Использование молекулярно-генетических методов для изучения 

механизмов генетических процессов, действия отдельных генов и межгенных 

взаимодействий, в частности генетической супрессии.  Использование 
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молекулярно-генетических методов в медицине. Прямые и косвенные 

методы диагностики. Создание библиотек генов. 

 

Системно-генетический анализ и статистическая проверка гипотез 

Методы системно-генетического анализа: классический и 

молекулярно-генетический. Возможности и ограничения этих методов. 

Синтез методов в современных условиях и решение задач по управлению 

наследственностью и изменчивостью для обеспечения продовольственной 

безопасности, здоровья людей и сохранения природы. Основные методы 

биостатистики для проверки гипотез и расчета вероятностей. 

 

Использование генетических методов для решения проблем 

пищевой промышленности, сельского хозяйства и экологии 

Получение генетически-модифицированных сортов растений и пород 

животных. Поиск и выделение целевых генов для переноса в растительный 

геном. Проблемы использования генетически модифицированных 

организмов в пищевой промышленности.   Переход к массовому 

использованию ГМО в сельском хозяйстве. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

1. Использование законов классической генетики в системном 

анализе. 

2. Применение знаний о жизненных циклах растений и животных в 

генетических экспериментах. 

3. Разнообразие генетических систем определения пола у животных и 

растений.  

4. Основы генетического разнообразия и влияние кроссинговера на 

наследование признаков. 

5. Генетические карты хромосом и их практическое значение. 

6. Мировые базы данных по генетическим коллекциям. 

7. Практическое значение «экзотической» гибридизации в природе и в 

лабораториях.   

8. Использование генетических методов для решения проблем в 

области медицины и фармакологии. 

9. Использование генетических методов для решения проблем 

пищевой промышленности, сельского хозяйства и экологии 

10. Способы искусственного осеменения и выращивания зародышей и 

личинок. 

11. Генетические предпосылки современных методов искусственного 

оплодотворения у человека (ЭКО). 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Составление перечня законов классической и современной 

генетики. 

2. Описание на примерах жизненных циклов растений и животных. 

3. Примеры генетических систем определения пола.  

4. Примеры влияние кроссинговера на наследование признаков.   

5. Примеры генетических карт хромосом и их практическое 

значение. 

6. Примеры баз данных по генетическим коллекциям из Интернета. 

7. Примеры «экзотической» гибридизации в природе и в 

лабораториях. 

8. Примеры использования генетических методов для решения 

проблем в области медицины и фармакологии. 

9. Примеры использования генетических методов для решения 

проблем пищевой промышленности, сельского хозяйства и экологии  

10. Обзор способов искусственного осеменения и выращивания 

зародышей и личинок. 

11. Обзор современных методов искусственного оплодотворения у 

человека (ЭКО).  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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MSGI5301 МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

(профильное направление) 

 

Объем -  1 кредит 

 

Авторы: 

Бияшева З.М. – кандидат биологических наук, доцент кафедры молекулярной 

биологии и генетики  

 

Рецензенты: 

Галиакпаров Н.Н. – PhD, зав. лабораторией генетики растений Института 

биологии и биотехнологии растений МОН РК 

Карпенюк Т.А. - доктор биологических наук, профессор кафедры  

биотехнологии Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Методология системно-генетических исследований» 

предназначена для университетов, ведущих подготовку студентов-

магистрантов на основе кредитной технологии по специальности «6М061400 

- Генетика».  При этом преследовалась цель формирования современного 

мировоззрения   будущего специалиста в области генетики с учетом 

возросшей социальной роли генетики и ее активного взаимодействия с 

медициной, сельским хозяйством, фармакологией, биологической 

промышленностью и науками об окружающей среде. 

Без осмысления новейших достижений биологических наук, прежде 

всего микробиологии, биохимии, физиологии и молекулярной биологии 

эрудиция генетика уже не может считаться достаточной. В свою очередь 

генетика является основой концептуального, системного рассмотрения 

вышеперечисленных наук.  

Содержание курса включает изложение общих, принципиальных 

подходов генетики к рассмотрению наследственных закономерностей, 

новейшие достижения и их практическое применение. При этом не столько 

готовые знания, сформулированные в виде некоторых подлежащих 

запоминанию и заучиванию научных законов и объяснений природных 

явлений, сколько обсуждение общих проблем системно-генетических 

исследований. При этом учитывается то, что генетические исследования 

связаны с их планированием, построением схем, графиков и анализом 

данных. Для этого строятся логические, математические, экспериментальные 

модели, помогающие понять суть генетических процессов и явлений. Это – 

использование, наряду с классическими методами менделевского анализа, 

гибридизации соматических клеток, молекулярно-генетических методов; 
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работа с селективными средами, создание специальных линий-анализаторов 

и пр. Принципы и системные методы генетического анализа сейчас широко 

используются как для решения собственно генетических задач, так и в таких 

науках, как молекулярная биология, эмбриология, биология развития; при 

составлении селекционных программ для агропромышленного комплекса, а 

также в медицинской практике. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен  

знать:  

- особенности организации модельных объектов генетических 

исследований;  

- принципы идентификации и анализа генов;  

- принципы культивирования генетических линий;  

-правила содержания и разведения биообъектов в лабораторных 

условиях; 

- основные методы статистического анализа данных генетического 

исследования.   

уметь:  

- анализировать практически полезные свойства объектов 

генетических исследований; 

- использовать принципы, лежащие в основе генетического 

анализа объектов исследования; 

- готовить питательные среды для культивирования генетических 

линий, наркотизировать и отбирать исходный материал; 

- проводить статистическую обработку данных генетического 

исследования. 

Приобрести практические навыки:  

- обращения с модельными объектами генетических исследований;   

-  культивирования объектов на питательных средах; 

- построения генетических схем экспериментов;  

- работы с лабораторным оборудованием (термостаты, микроскопы и 

специфические приборы), а также хирургическими инструментами. 

Пререквизиты: Генетика, Биостатистика, Молекулярная генетика, 

Постреквизиты: Клиническая генетика, Генетика человека, Основы 

биотехнологии растений и животных, элективные профильные дисциплины.    

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1 Введение 

2 
Предмет генетических исследований и краткая история развития 

генетики  

3 Понятие «признак» в генетике 

4 
Биологические особенности модельных объектов и их роль в 

генетических исследованиях 
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5 Логика, принцип и этапы генетических исследований 

6 Гибридологический метод изучения наследственности   

7 Цитогенетические методы исследования 

8 Системы скрещиваний 

9 Анализ родословных и близнецовый метод 

10 
Молекулярно-генетические методы анализа в генетических 

исследованиях. 

11 Системно-генетический анализ и статистическая проверка гипотез 

12 
Использование генетических методов для решения проблем  

пищевой промышленности, сельского хозяйства и экологии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью курса «Методология системно-генетических исследований» 

является рассмотрение логических, экспериментальных, математических 

моделей, а также основных принципов и подходов, применяющихся в 

системно-генетических исследованиях. Выбор оптимальных методов 

исследования, изложение логики и терминологии научных исследований и 

изучение принципов, лежащих в основе формулирования проблем и 

обоснования генетических теорий. 

Задачи преподавания дисциплины «Методология системно-

генетических исследований»:  

- изучить биологические особенности модельных объектов генетических 

исследований; 

- ознакомиться с методами культивирования генетических линий 

растительных и животных объектов, методами  применения генетического 

материала для решения теоретических и практических задач;  

- познакомить с принципами идентификации и анализа генов с помощью 

молекулярно-генетических методов; 

- познакомить с методами статистической проверки результатов 

системно-генетических исследований; 

-  научить студентов использовать полученные знания для повышения 

уровня теоретической подготовки и уметь применять их в практической 

деятельности.  

Биологические объекты – центральный и обязательный элемент 

генетических исследований. Именно они создают   его специфику. Объектами 

генетических исследований служат многочисленные представители групп 

живых организмов - микроорганизмы (бактерии, протисты, дрожжи, 

водоросли и др.), растения, животные, а также изолированные из них клетки. 

В настоящем курсе подробно представлены жизненные циклы и геномные 

особенности модельных объектов генетических исследований, главным 

образом эукариотических организмов. 
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Курсом предусматривается изучение способов культивирования 

биообъектов, излагаются основы системного подхода в генетических 

исследованиях. Особое внимание уделяется статистическому анализу данных 

и интерпретации результатов. Рассматриваются прикладные аспекты 

применения модельных объектов генетических  исследований. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет генетических исследований и краткая история развития 

науки 

Изменчивость и наследственность; размножение и селекция. 

Теоретический уровень научного исследования.  Проблема, гипотеза, 

концепция. Научная теория. Закономерности. Законы Менделя. Хромосомная 

теория наследственности Моргана. Открытие мутаций. Закон Харди-

Вайнберга. Модель Уотсона-Крика. Эксперименты Мезельсона-Сталя. 

Эксперимент Гриффита. Проект «Геном человека». Генная инженерия. 

 

Понятие «признак» в генетике 

Фенотип и генотип. Гомозиготы и гетерозиготы. Элементарные и 

сложные признаки.  Аллели, множественные аллели;  доминантные и 

рецессивные гены. Виды взаимодействий между аллельными и 

неаллельными генами. Генетические основы разнообразия организмов и 

значение для эволюции и селекции. Генетические коллекции. Тесторные 

формы и линии-анализаторы. Банки клеточных культур. Банки генов.  

 

Биологические особенности модельных объектов и их роль в 

генетических исследованиях 

Значение биологических особенностей объекта для генетических 

исследований. Основные различия в организации клеток прокариот и 

эукариот. Жизненные циклы и способы размножения у животных. 

Жизненные циклы и особенности размножения высших растений. Объекты 

генетики - животные разных уровней организации: насекомые (дрозофила),  

иглокожие (морской еж), земноводные (лягушка),  млекопитающие (мышь, 

крыса, кролик, человек). Систематическое положение, распространение, 

условия содержания и разведения в лабораторных условиях. Вопросы 

биоэтики и риски. Модельные объекты и их роль в генетических 

исследованиях.  

 

Логика, принцип и этапы генетических исследований 

Наследование при моногенных различиях между исходными формами 

– логика анализа и статистическая проверка гипотезы. Определение 

минимального объема выборки. Наследование при полигенных различиях 

между исходными формами, методы изучения. Независимое наследование 

взаимодействующих генов. Сцепленное наследование взаимодействующих 
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генов. Расщепления при локализации взаимодействующих генов в аутосомах, 

половых хромосомах.   Особенности наследования у полиплоидов. Неполная 

пенетрантность и экспрессивность - причина отклонений в результатах 

расщеплений.  

 

Гибридологический метод изучения наследственности 

Логика, процедуры и уровни научного исследования. Эмпирические 

уровни и процедуры научного исследования.  Некоторая формальность и 

сложности гибридологического анализа. Системы самонесовместимости у 

растений и влияние на расщепление. Зависимость расщепления от 

выживаемости зигот разного генотипа. Влияние способа размножения на 

расщепление. Влияние летальных мутаций, вызывающих избирательную 

гибель гамет на расщепление.  

 

Цитогенетические методы исследования 
Состояние и проблемы системного подхода. Концепция  

трансдисциплинарной методологии. Основные принципы цитогенетического 

анализа. Цитогенетический контроль сегрегации хромосом и хромосомных 

перестроек, влияние их на расщепление и выживаемость зигот. 

Кариотипирование. Диагностические проблемы кариотипирования плода. 

Половой хроматин. Современные цитогенетические методы тестирования 

мутагенной активности факторов среды и оценка ее качества.   

 

Системы скрещиваний 

Роль циклических скрещиваний в генетических исследованиях. 

Гибридизация. Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. 

Неродственное скрещивание. Кроссбридинг. Инбридинг. Использование 

систем скрещиваний для получения высокопродуктивных пород, сортов и 

штаммов сельскохозяйственных животных. Понятие породы, сорта и 

штамма. 

 

Анализ родословных и близнецовый метод 

Генеалогический метод или метод анализа родословных при изучении 

наследования признаков у человека или при работе с мало плодовитыми 

животными. Близнецовый метод и его применение для оценки роли среды в 

проявлении и наследуемости признаков. Сравнение конкордантности моно- и 

дизиготных близнецов.  

 

Молекулярно-генетические методы анализа в генетических 

исследованиях 

Использование молекулярно-генетических методов для изучения 

механизмов генетических процессов, действия отдельных генов и межгенных 

взаимодействий, в частности генетической супрессии.  Использование 
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молекулярно-генетических методов в медицине. Прямые и косвенные 

методы диагностики. Создание библиотек генов. 

 

Системно-генетический анализ и статистическая проверка гипотез 

Методы системно-генетического анализа: классический и 

молекулярно-генетический. Возможности и ограничения этих методов. 

Синтез методов в современных условиях и решение задач по управлению 

наследственностью и изменчивостью для обеспечения продовольственной 

безопасности, здоровья людей и сохранения природы. Основные методы 

биостатистики для проверки гипотез и расчета вероятностей. 

 

Использование генетических методов для решения проблем 

пищевой промышленности, сельского хозяйства и экологии. 

Получение генетически-модифицированных сортов растений и пород 

животных. Поиск и выделение целевых генов для переноса в растительный 

геном. Проблемы использования генетически модифицированных 

организмов в пищевой промышленности. Переход к массовому 

использованию ГМО в сельском хозяйстве. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Составление перечня законов классической и современной 

генетики. 

2. Описание на примерах жизненных циклов растений и животных. 

3. Примеры генетических систем определения пола.  

4. Примеры влияние кроссинговера на наследование признаков.   

5. Примеры генетических карт хромосом и их практическое 

значение. 

6. Примеры баз данных по генетическим коллекциям из Интернета. 

7. Примеры использования генетических методов для решения проблем 

в области медицины и фармакологии. 

8. Примеры использования генетических методов для решения 

проблем пищевой промышленности, сельского хозяйства и экологии 

9. Обзор способов искусственного осеменения и выращивания 

зародышей и личинок. 

10. Обзор современных методов искусственного оплодотворения у 

человека (ЭКО).  
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