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шешімімен БЕКІТІЛДІ  
 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 
типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 
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2.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 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 
шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін жоғары 
деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс артып 
келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  себепші 
болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 
мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 
таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік қасиеттерін 
(азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, еңбекқорлық, 
коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) қалыптастыру мен 
дамытуды мақсат етеді. Сондай-ақ алған тілдік білімін қатысымда (іскерлік 
кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда және т.б.) ұтымды 
пайдалана алу дағдысын да көздейді.  

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі үшін 
үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік меңгеруге, 
әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге қызығушылығы артады. 
Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ тіліне деген сұранысының 
артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік қорын, кәсіби лексикасын 
дамытуға жол ашады. 

Биотехнология көп салалы және көп білімді қажет ететін өндіріс болып 
табылады. Биотехнология ғылыми және өнеркәсіптік мақсатта 
биотехнологияның негізіндегі қолданбалы ғылымдарда қолданылатын 
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биохимиялық, микробиологиялық, химико-аналитикалық және басқа да зерттеу 
тәсілдерін қолданады. Биотехнологияның дербес ғылым бағыты ретінде 
қалыптасуы өз тәсілдерінің дамуына әкелді. Бұл бионысандарды дақылдау, 
биомасса ферментациясы, изоляция және алынатын өнімдерді тазалау тәсілдері.  
Типтік бағдарлама Кәсіби қазақ тілі курсының қазіргі кездегі әдістемелік және 
ғылыми мазмұнына сәйкес жалпы стандарт талаптарын сай, алыс және жақын 
шет елдердің оқу орындарында оқытылу тәжірибиесі және ҚазҰУ-нің биология 
және биотехнология факультетінің білікті педагогтарының тәжірибелерін 
ескере отырып құрастырылған.  

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 
деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру бағдарламасындағы 
оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 
 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім 

салаларынан: тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, 
география, математика, және т.б. хабар береді); 

 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің түрлі 
аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты меңгеру, екінші 
жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін (тыңдалым, оқылым, жазылым, 
айтылым ) жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім 
саласынан ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын 
кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін 
дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын 
қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол арқылы тілдік 
түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, салыстыру, 
тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін тигізетінін, 
жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің жолдарын көрсетеді.    

Пәнді оқытудың міндеттері:  
«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 
біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде коммуникация 
құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Болашақ 
маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына байланысты арнаулы 
тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі кәсіби міндеттерді атқару 
барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі артады, осылайша кәсіби 
тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 
құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 
бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 
«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 
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А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 
жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 
мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау түрлерін 
логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын меңгеру, 
дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу қабілеті, 
ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай білуге 
қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 
әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 
конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 
жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті меңгеруге 
қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, қазақ тіл 
бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен мәдениетімен 
байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді құрастырғанда берілген 
коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі білімдерді қолдана алу 
қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп тиімді меңгеруге 
дайындық. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 
негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

 лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 
лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 
тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды жетілдіру; 

 прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 
мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды қалыптастыру 
шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік стратегияны 
өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

 когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, ойын 
тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы (мазмұнның 
мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша ақпараттарды айыра 
білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, түсіндіру, жинақтау) дағдысы; 
мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта құру, қажетті мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 
шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 
дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 
ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 
Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 
талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 
1. Өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын терминологияны 

білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін ұтымды қолдана алуы;  
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2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді 
(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 
қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3. Мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта сипаттай, 
қорыта білуі; 

4. Мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық құрылымдық 
негізін құра білу;  

5. Маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін;  
6. Ғылыми терминологияны, биология және биотехнология терминдерін, 

ғылыми пікірталаста қазақ тілінде қарым-қатынас жасау ерекшеліктерін, 
биотехнологияның заңдарын, негізгі түсініктерді, биотехнология нысандары 
туралы білімді, өнеркәсіпте қолданылатын өндірушілер сипаттамаларын,  
биотехнологияның маңызды өнімдерін алудың өнеркәсіптік тәсілдерінің сызба-
нұсқаларын білу керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 
төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 
қалыптастыруы қажет:  

 Негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу бірлігі 
көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық минимум) 
шеберлігі;  

 өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу 
және оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

 мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі 
түрде жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты тақырып 
аясында,  диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 
байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, 
тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  
 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты 

аутентикалық ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу 
және т.б білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 

1 Кәсіби тіл туралы түсінік. Биотехнологияның кәсіби тілінің 
ерекшелігі және арнайылығы. 

2 
Биологиялық нысандарды қолдануға негізделген биотехнологиялық 
терминдер, жаңа сөздер, сөзтіркестері.  Биотехнология пәні және 
құрылымы. 

3 Биотехнологияның базалық түсінік аппараты.   
4 Биотехнологияның негізгі түсініктері және заңдары. 
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5 Биотехнологияның негізгі зерттеу әдістерінің дамуы және 
қалыптасуы. 

6 Қазіргі заман биотехнологиясының ғылыми мәтінінің негіздері. 

7 Микроорганизмдер биотехнологиясы мамандығы бойынша 
арнайы кәсіби бағытталған материалдар 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Мақсаты мен міндеті: 
Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз білімін 
жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды таңдаған 
саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 
құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 
қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 
анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 
мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 
студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін жетілдіре 
отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және танымдық 
(когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге асырылады. Атап 
айтқанда: 

 кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 
анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 Аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 
 кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің мән-
мағынасын  еркін түсіну;  

 Әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес 
еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу 
дағдысын қалыптастыру; 

 кәсіби аяда ауызша  монолог, диалог түрінде (хабарлама, 
таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) әңгіме құру, 
сұхбат жүргізу;   

 кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, 
жоспар, тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, 
реферат және т.б.) орындау; 

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  
қолдану және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 
міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру;  

 Өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми 
мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 
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 Сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл 
үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге және 
ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды жасай 
білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  дағдыландыру.  

Білім беру технологиясы 
 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  
басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, 
тіл үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. маңызды 
факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-бағдарлы 
оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық әдіс, түсіндіру 
әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын әдісі сияқты т.б. 
әдіс түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 
Кәсіби тіл туралы түсінік. Биотехнологияның кәсіби тілінің 

ерекшелігі және арнайылығы 
Тіл негізгі сөйлесу құралы. Сөйлесудің қызметі мен түрлері. Сөйлеудің 

қарым-қатынасы. Қарым-қатынастық араласуда ауызша және ауызша емес 
сөйлеудің рөлі. «5В070100- Биотехнология»  мамандығының ерекшеліктері. 
Терминологиялық қор. Биотехнологияның кәсіби тілінің ерекшелігі және 
арнайылығы. Мәтін сөйлесудің негізгі бірлігі. Мәтіндік байланыс құралы. 
Сөйлеу мәдениетінің құрама элементтері: стильдік бағытта сөйлеу мәнерін, 
қарым-қатынас этикасын сақтау.  

 
Биологиялық нысандарды қолдануға негізделген биотехнологиялық 

терминдер, жаңа сөздер, сөзтіркестері 
Биотехнологияның негізгі түсініктері. Адамзат өмірі үшін маңызды 

мәселелер: тағамдық аққуыз өндірісі және энергияны алудың жаңа тәсілдерін 
шешудің мәні. Қолданбалы ғылымдармен биотехнологияның байланысы. 
Ғылыми стильдің жанры: аннотация, реферат, рецензия, ғылыми мақалалар, 
бітіру жұмыстары. Ғылыми сөйлеудің тұрақты қолданылуы.  

 
Биотехнологияның базалық түсінік аппараты 
Биотехнология пәні, мазмұны, химиялық, медико-биологиялық және 

техникалық пәндермен өзара байланысы. Даму тарихы. Биотехнология даму 
кезеңдерінің ерекшелігі және негізгі жетістіктері. Биомедициналық 
технологиялар. Биотехнологияның негізгі нысандары. Дәрілік, 
профилактикалық, диагностикалық препараттардың негізі ретінде 
бионысандар. Биопроцестердің негізгі типтері. Биотехнологиялық процестердің 
ұйымдасуы. Метаболизм. Клеткалық метаболизмнің негізгі процестері. 
Біріншілік және екіншілік метаболиттер туралы түсініктер.   
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Биотехнологияның негізгі түсініктері және заңдары 
Биотехнологиялық өндірістердің құрылымы. Өндіруші клеткаларды 

дақылдау биотехнологиялық процестердің негізі. Ғылыми стильдің нақты 
түсінігі. Ғылыми стилдің негізгі сызбалары: әділдік, талдау, ойға қонымдылық. 
Ғылыми терминологиясы. Терминнің түсінігі. Жалпы ғылыми, жалпы 
техникалық және аз кездесетін терминдер. Биологиялық және 
биотехнологиялық терминдердің негіздері. 

 
Биотехнологияның негізгі зерттеу әдістерінің дамуы және 

қалыптасуы 
Жануарлар және өсімдіктердің клеткаларымен ұлпаларын дақылдау 

технологиясының ерекшеліктері. Клеткалық инженерия, негізгі түсініктер және 
анықтамалар. 

Әлеуметтік - мәдени қарым-қатынас жасау. Сөйлеудің этикеткалық 
бағалануы. Қарым-қатынастар жасауда этномәдениеттік ерекшеліктерге көңіл 
бөлу. 

 
Қазіргі заман биотехнологиясының ғылыми мәтінінің негіздері 
Қазіргі биотехнологияда қолданылатын жаңа негізігі түсініктер мен 

анықтамалар. Қолданбалы биотехнология. Биотехнология саласындағы 
биологиялық объектілері. Биотехнологиялық ғылыми мәтінде ауызша 
көпшілікке сөйлеу ерекшеліктері. Сөйлеуге дайындық: тақырып, мақсат, 
сөйлемді  таңдау. Материал іздеу. Көпшілікке сөйлеу композициясы. Сөйлеу 
мәдениеті риторика ғылымы ретінде. Көпшілікке сөйлеудің лексикалық және 
синтаксистік ерекшеліктері.  Публицистикалық стильдің әртүрлілігі. Ғылыми 
жұмыстардың нәтижелелерін қазақ тілінде аннотациялар түрінде дайындау.   

 
Микроорганизмдер биотехнологиясы мамандығы бойынша арнайы 

кәсіби бағытталған материалдар 
Микробтық метаболизм және оның реттелу механизмдері туралы түсінік. 

Микроорганизмдер консорциумын таңдау принциптері, өсімдіктер және 
жануарлар белоктарын гидролиздеу кезінде олардың физико-химиялық 
қасиеттерін зерттеу. Белгілі қасиеттерімен микробтық препараттарды алу үшін 
микробтық препараттарды қолдану. Маңызды заттарды микробтық синтезді 
реттеу факторлары. Жұқпалы аурулардың қоздырғыштарының генетикалық, 
молекулалық және биологиялық қасиеттерін зерттеу, пайдалы штамдардың 
селекциясы, коллекциялау, жаңа қоздырғыштардың биологиялық қасиеттерін 
зерттеу.  

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 
өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:    
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Сөздік, сұрақ-жауап, эссе, тест тапсырмалары, резюме, сканворд, 
аннотация, іскери ойындар, жоспар, рөлдік ойындар, тезис, мақала, реферат, 
жарнама, сөзжұмбақ, пресс релиз, аударма жұмысы, анықтамалық, нұсқаулық, 
бейнебаян, шолу, таныстырылым, сұхбат, комментарий, сауалнама және т.б. 

 
Студенттердің өзіндік жұмыстары 

 
«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы алған 

білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану мақсатын 
көздейді: 

 болашақ маманның жеке шығармашылық қасиеттерін 
қалыптастырады; 

 өзін-өзі дамыту, өз бетінше білім қорын жинау дағдысын 
жетілдіреді;  

 мәселені тұжырымдай алу, оның шешу жолдарын талдау, тиімді 
нәтиже шығару, оның дұрыстығын дәлелдеу дағдысын қалыптастырады. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Биотехнологиялық нысандарды жақсартудың генетикалық 
негіздері. 

2. Өндірістің биотехнологиялық жүйелері. 
3. Биотехнологиялық процестерді басқару және бақылау. 
4. Әртүрлі өнімдерді алу технологиясының сызба-нұсқалары. 
5. Биотехнологиялық өндірушілер, олардың сипаттамалары. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Биотехнология ғылымындағы терминологияның дамуы. 
2. Ғылыми мазмұндағы мәтіндер жазудың негізгі  ережелері мен ойлары.  
3. Биотехнологиялық тәжірибелерде қолданылатын қондырғылар және 

әдістердің жалпы түсініктері, терминдік сөздер, қазақша атаулары.  
4. Жалпы биотехнологиялық үрдістердің сызба-нұсқалары.  
5. Биотехнологиялық өндірістерді технологиялық және 

микробиологиялық бақылау жолдары. 
6. Ғылыми есептер, тезистер және ғылыми мақалалар жазу.  

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. С.М. Иманқұлова. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы. – 

Алматы:  Қазақ  университеті,  2014.  –  218  б. 
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2. А.Ж. Жұмағұлова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Қазақ  
университеті,  2011.  – 227  б. 

3. А.О. Тымболова.  Кәсіби экономика тілі: оқу құралы. – Алматы: 
Қазақ  университеті, 2009. – 160 бет 

4. Б.А. Омарова. Кәсіби қазақ тілі (тарих мамандығына арналған). 
Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  153  б. 

5. А.Т. Аширова. Кәсіби қазақ тілі (география факультетіне арналған). 
Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  140  б. 

6. Б. Ақбұзауова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, Қазақ  
университеті,  2011.  – 177  б. 

7. Г.Т. Тұрсынова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2011 
8. Т.Х. Сматаев, Т.Д. Айтказина. Кәсіби қазақ тілі : оқу құралы 

(биология, экология, география, туризм мамандықтарының студенттеріне 
арналған) – Павлодар: Кереку, 2012. –102 б. 

9. А.К. Ақжанова, К.Б. Утегенова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. 
Астана, 2010. –128 б 

10.  А.А. Сейтбекова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы («Заңтану» 
мамандығына арналған ) – Алматы, 2015. –164 б.  

11.  Х. Ш. Қожабаева. Кәсіби қазақ тілі.: оқу құралы (автомобильді 
жөндеу және оған қызмет көрсету мамандығына арналған) – Алматы, 2010. –
304 б. 

12. Ұ. Шүленбаева, Г. Тұрсынова, Ә. Мұсаева. Кәсіби қазақ тілі: 
оқулық. (тау-кен саласындағы мамандықтар үшін) – Алматы: Қазақ  
университеті, 2008. –302 б.  

13.  Н.Қ. Мұхамадиева. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу кітабы. –
Алматы, 2013., және т.б. 

14. Заядан Б.К., Өнерхан Г. Тағам биотехнологиясы. Оқулық. Алматы, 
«Қазақ университеті», 2011.   

15. Шигаева М.Х., Қанаев А.Т. Микробиология және вирусология. 
Қазақ Университеті, 2007 ж. 

 
Қосымша: 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Қазақстан Республикасының оқу жүйесінде орын алып жатқан 
реформалардың түпкілікті мақсаты заман талабына  сай келетін, өз қызметінде 
үлкен жетістіктерге қол жеткізе алатын  білікті маман даярлау.  

Үштілділікке негізделген Қазақстан Республикасының тіл саясаты 
ағылшын тілін халықаралық қатынас тілі ретінде, мемлекеттік тіл ретінде 
қазақ тілін және ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін меңгеруді 
қолдайды. Халықарылық интеграцияның ауқымы кеңеюі барысында, жаңа 
информациялық технологиялардың қарқынды дамуы, ғаламның көп тілді және 
көп мәдениетті кеңістікке айналу кезеңінде, ағылшын тілі халықаралық 
қатынастарды нығайту және білім жүйесін интернационализациялау үдерісін 
күшейтетін құралға айналып отыр.  

Қазіргі таңда  жоғары білім беру жүйесіне қойылатын талап:  топта 
жұмыс істей алатын, ынтымақтастыққа қабілетті, түрлі мәдениет өкілдерімен 
диалог жүргізуге дайын, өз ой-пікірін жеткізе білетін және креативті ойлайтын 
маман дайындау. 

Осындай әлеуметтік жағдайда  шет тілі біліктілігі әрбір тұлғаның көп 
мәдениетті және көп тілді ортаға беімделуге қабілетін арттыратын,  
интеллектуалдық және планетарлық ой- өрісін дамытатуға үлес қосатын, 
тәрбиелік қасиетін қүшейтетін факторға айналып отырғаны белгілі.   

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні жоғарғы дәрежелі білім беру 
кеңістігінде мобильді және өз елінің, сонымен қатар халықаралық нарықта 
қызмет істей алатын мамандарды даярлау бағдарламасының бірден бір 
компоненті болып табылады. Қазіргі кезеңде ағылшын тілін терең меңгерген 
мамандарға деген сұраныс артып отыр. Осыған байланысты  «Мамандыққа 
бағытталған шет тілі» пәні бакалавр даярлау бағдарламаларына кіретін  
курстар арасында орны ерекше. 

Кәсіби  бағытталған шетел тілін оқыту құзіреттілік принциптеріне 
негізделеді, яғни білім алу үдерісінде студенттердің бойында күнделікті 
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тұрмысқа қажетті дағдыларды қалыптастыру көзделеді. Нәтижесінде 
студенттер   жалпы мәдениетаралық және танымдық, кәсіби –коммуникативтік 
және лингвистикалық  құзіреттеріне ие болады.   

Ұсынып отырылған бағдарлама аталған  құзіреттіліктерді  іске асыру  
мақсатына бағытталған және төмендегідей принциптерге негізделеді:  

- сөйлеу дағдыларын меңгеру барысында кәсіби - коммуникативтік 
құзіреттілікті қалыптастыру; 

- оқыту материалдарының мазмұнын және құрамын  іріктегенде 
пәнаралық байланысты ескеру; 

- түп нұсқадан алынған оқу материалдарын қолдану; 
-  шетел тілін оқыту мен оқу үдерісін жеке тұлғаға лайықтау; 
-    студенттердің өз жауапкершілігі мен дербестігіне сүйену; 
- оқу үдерісінде рефлексия мен өзін –өзі бағалауды қалыптасытыру  

тәсілдерін пайдалану; 
- оқу барысында электрондық технологияларды қолдану; 
- интерактивтік тәсілдерді кеңінен қолдану. 
«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінің ерекшелігі  шетел тілін оқыту 

барысында шетел тілі мен мамандыққа қатысты пәнаралық байланыстарды 
күшейту арқылы болашақ мамандардың  кәсіби тілдік біліктілігін  жетілдіруге 
аса  көңіл бөлетіні.   

Ұсынылып отырылған бағдарлама   5B060700 – «Биология» мамандығы  
бойынша білім алып жатқан студенттерге арналады. Бағдарламаның мақсаты 
студенттердің кәсіптік коммуникативтік құзыреттерін қалыптастыру.  

• түп нұсқадағы мамандыққа байланысты мәтінді түсіну және оқу;  
• түп нұсқадағы ауызша монологтық  және диалогтық сипаттағы 

мәтіндерді, дәрістерді, сұхбат, әңгімелерді, пікірталасты түсіну;  
• түп нұсқадағы мамандыққа байланысты жазбаша және ауызша  

ғылыми мәтіндерге  шетел тілінде    аннотация жазу;  
•  шетел тілінде мамандыққа байланысты тақырыптардағы 

хабарламалар мен баяндаммалар презинттациялар жазу  және ауызша түрде  
жеткізу;  

• Мамандыққа байланысты ақпараттық сипаттағы мәтіндерді 
(хабарлама, баяндама, шолу) жаза білу;   

• Іскерлік хат –хабар алмасу және жаза білу; 
•  Мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 

тілінен шетел тіліне  жазбаша түрде аудара білу;  
• Мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 

тілінен шетел тіліне  ауызша түрде аудара білу;  
Курсты аяқтағанда студентердің меңгеретін тілдік біліктіліктері мен 

дағдылары: 
-  өз мамандығына бойынша білімін  жеткізе алатындай қарым қатынас 

жасауға жеткілікті лексикалық сөздік қоры мен кәсіби терминдерді пайдалану;  
- өз мамандығына байланысты ауызша және жазбаша мәтіндерде  жиі 

кездесетін грамматикалық құбылыстарды жетік меңгеру;  
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- халықаралық карым –қатынас жасау негізіндегі іскерлік хат –хабар 
алмаса білу;  

- мамандыққа қатысты ортада  қарым қатынас  жасау мақсатында  сойлеу 
мәдениеттінің  ережелерін сақтай білу; 

••• 
- мамандыққа байланысты лексикалық сөздік қоры мен кәсіби 

терминдерді күнделікті қарым – қатынаста пайдалану;  
- таңдаған мамандық саласындағы тұп нұсқалық әдебиетті оқу және 

еркін  ана тіліне аудару, алынған ақпаратты кейіннен талдау, баға беру және 
түсіндіре білу;  

- мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес таңдаған мамандық саласындағы 
ақпаратты(реферат, аннотация, түйіндеме) шетел тілінде ережелерге сай 
рәсімдеп жазбаша түрде беру;  
         -мамандыққа байланысты мәтіндерді жазбаша аудара білу; 

- кәсіптік және ғылым саласында орын алатын дөңгелек стөлдерде, пікір-
таласта өз көз қарасын, ой-пікірін шетел тілінде жеткізе білу; 
         - мамандыққа қатысты тақырыптағы дәрістерді түсіну;  

••• 
-өз мамандығына қатысты ғылыми талқылауды, пікір алмасуды, 

баяндама, дөңгелек стөлдерде монолог және диалог түрінде шетел тілінде 
жүргізе білу; өз ойын дайындықсыз әңгімелеу және жеткізе білу; 

- мамандыққа байланысты мазмұнында презентация, мақала, ғылыми 
баяндама, тезис, реферат, түйіндеме жаза білу; 

- шетел тіліндегі лексикалық сөздіктермен жұмыс жасай білу; 
- өз бетінше түпнұсқадағы мамандыққа байланысты мазмұндағы 

әдебиеттерді оқып, түсініп және аударып олардан алынған керекті 
мәліметтерді қолдана білу; 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырып атауы 

1 Биологияға кіріспе 
Терминология әдістері 

2 Шетел тілінде негізгі биологиялық терминдердің кәсіби сөздігін 
қалыптастыру 

3 
Клетка құрылымы және функциясы.  
 Indefinite,  Perfect, Continuous шақтар.  

4 
Прокариоттар және эукариоттар. Present/Past Perfect   Continuous; 

Future Perfect. 

5 Тірі организмдер дүниесі. Клетка теориясы. 
Жай сөйлемнің құрылымы 

6 Тіршіліктің классификациясы, негізгі түсініктері. Систематикасы 
Күрделі сөйлемнің құрылымы 
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7 Вирустар. Бактрериялар. Қарапайымдылар. 
Тікелей және жанама сөйлем 

8 Саңырауқұлақтар патшалығы 
Ырықсыз етіс 

9 
Өсімдіктер дүниесі. Төменгі және жоғары сатылы өсімдіктер. 

Өсімдіктерді жүйелеу. 
 Келісілген шақ. 

10 Жануарлар дүниесі. Бір клеткалы және көпклеткалы жануарлар. 
Омыртқасыздар мен омыртқалылар типтері және кластары. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Пәннің мақсаты мен міндеттері: 
"Кәсіби бағытталған шет тілі" пәнінің  басты мақсаты  
5B060700 – «Биология»  мамандығы саласында оқитын студенттердің 

кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін – өз мамандық саласында, күнделікті 
ауыз екі сөйлесуде, тұрмыста шетел тілін белсене қолдана білу дағдыларын 
үйрету. 

Оқыту мақсаты:  
- Студенттерге  шетел тілі ақпарат алу көзі, қарым- қатынас жасау 

құралы екені түралы түсінік қалыптастыру және шетел тілінде ой- пікірін 
жеткізен білу, өзгені түсіну мақсатында пайдалана білу; 

-  Студенттерді өз мамандығы саласында, сонымен қатар , 
әлеуметтік, тұрмыстық салада ауызша, жазбаша түрде қарым- қатынас жасауға 
дайындық; 

- Студенттерді шетел тілін  мамандық саласында білімін жетілдіру, 
тереңдету, кеңейту, өз бетінше кәсіби біліктілігін арттыру құралы ретінде 
пайдалана білуге баулу; 

- Студенттерге тілдік, танымдық, мәдениетаралық және 
прагматикалық құзырет көзі ретінде шетел тілінің мүмкіндігін көрсету. 

Білім беру технологиялары 
"Кәсіби бағытталған шет тілі" пәнін оқыту үдерісі барысында әртүрлі 

заманауи  білім беру технологияларын қолдану арқылы  студенттердің кәсіби-
коммуникативтік құзреттерін қалыптастыру көзделеді. Оқыту бағдарламасы 
ауыз екі сөйлеу дағдыларын дамытуға, интергративтік оқу түрлерін ( 
іздестірілетін, қаралатын, зерттелетін), тыңдау және жазбаша сөйлеу 
дағдыларын(аннотациялау, түйіндемелеу), жазбаша және ауызша аудару 
дағдыларын дамытуға аса көңіл бөледі. 

Кәсіби бағытталған шет  тілін оқыту барысында мамандыққа 
байланысты құзіреттерді дамытуға ықпал ететін белсенді оқыту әдістері 
кеңінен пайдаланылады, олар – жоба жұмысы, дөңгелек үстел, интегративтік 
тапсырмалар, (кеңес, халықаралық кеңестер, келіссөздер) және интерактивтік 
тәсілдер (пікірталас, дебат, миға шабуыл, конференция, презентация, 
баяндама, көпшілік алдында сөйлеу). 
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Негізгі қолданылатын оқу материалдары болашақ мамандардың жан 
-жақты кәсіби құзіреттерін дамытуға бағытталған әр түрлі деңгейдегі 

мамандыққа қатысты түпнұсқадағы мәтіндер, әдебиеттер және 
мультимедиалық материалдардан тұрады. 

Оқыту формасы 
Төмендегідей оқыту формасы қарсатырылады: 
- Студенттерге оқытушының басшылығымен аудиториялық топтық 

сабақ жүргізу; 
- Студенттің аудиториялық топтың сабақ кезінде тексерілетін 

оқытушының тапсырмасын міндетті түрде өз бетінше орындайтын жұмысы 
(СӨЖ); 

- Кеңес беру кезінде тексерілетін оқытушының тапсырмасын міндетті 
түрде өз бетінше орындайтын жұмысы (СӨОЖ);  

- Студенттің ынтасына сәйкес, оның қалауы бойынша оқытушының 
басшылығымен аудиториядан тыс, әртүрлі формада (үйірме, көркем-өнер, 
жарыс т.б) өткізілетін студенттердің жеке, өз бетінше орындайтын жұмысы. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІГІ 

 
Биологияға кіріспе. 
Биологияға кіріспе. Негізгі ұғымдар мен терминдер. Биологияның негізгі 

теориялық мәселелері. Биологияның негізгі бөлімдері. 
Бакалавриаттың негізгі пәндерімен: «Мамамандыққа кіріспе» және т.б. 

кәсіби шетелдік (ағылшын) тілдердің байланысы. Биолог – студенттерді 
дайындау барысында «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнінің орны мен 
маңызы. Курстың мақсаты мен міндеттері. Кәсіби-бағытталған шет (ағылшын) 
тіліндегі биология пәніне түсінік. «Биология» мамандығының пәндік 
саласында шетел тілінде кіріспесі. Биология нысандары.  

 
Шетел тілінде негізгі биологиялық терминдердің кәсіби сөздігін 

қалыптастыру  
Шетел тіліндегі кәсіби-бағытталған терминология. Шетел тілінде негізгі 

биологиялық терминдердің кәсіби сөздігін қалыптастыру . 
Профильді мамандықтардың мәні: қазақша (орысша) және ағылшынша 

сәйкестігі. Термин құрастырудың ұлтаралық қоры. Ағылшын тіліндегі термин 
құрастыру туралы түсінік. Шетел (ағылшын) тіліндегі кәсіби-бағытталған 
терминология. Шетел тілінде аударудың ерекшелігі. Глоссарий құрастырудың 
ерекшеліктері. Шетел тілінде биологиялық сөздікті меңгеру. Шетел тілінде 
кәсіби биолоиялық сөздікті қолдану дағдылары. Электронды сөздіктерді 
қолдану. Wikipedia-ны қолдану. Биологияның негізгі категориялы-түсініктеме 
аппаратын зерттеу шетел тіліндегі жүйе ретінде. «Жасуша», «ағза» т.б. туралы 
түсінік.  
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Клетка құрылымы және функциясы. Indefinite, Perfect, Continuous 
шақтар.  

Клетка- тірі ағзаның құрылымдық бөлімі. Клетканың құрылымы. 
Indefinite,  Perfect, Continuous шақтар. 

 
Прокариоттар және эукариоттар. Present/Past Perfect   Continuous; 

Future Perfect. 
Прокариоттық клеткалар. Эукариоттық клеткалар. Эукариоттық және 

прокариоттық клеткаларын салыстыру. Клетканың негізгі функциялары. 
Present/Past Perfect  Continuous; Future Perfect. 

 
Тірі организмдер дүниесі. Клетка теориясы. Жай сөйлемнің 

құрылымы. 
Тіршіліктің деңгейлері - биологиялық жүйелерді ұйымдастырудың 

иерархиялық байланысты деңгейлерінің күрделілігі. Тіршіліктің жеті басты 
құрылымдық деңгейі: молекулалық, клеткалық, ұлпалық-ағзалық, түрлік- 
популяциялық, биогеоценоздық, және биосфералық. Клетка теориясы және 
оның жалпы биологиялық маңызы. Жай сөйлемнің құрылымы. 

 
Организмдердің жіктелуі (таксономия), жалпы мәліметтер. 

Систематика (таксономия). Күрделі сөйлемнің құрылымы. 
Организмдердің жіктелуі (таксономия), жалпы ақпараттар. Систематика 

(таксономия) – ағзалардың әралуандылығы арасындағы қарым-қатынастарды 
зерттейтін ғылым. Систематиканың негізгі міндеті - организмдердің 
жиынтығын топқа жіктеу (таксондарға жіктеу). Күрделі сөйлемнің құрылымы. 

 
Вирустар. Бактериялар. Қарапайымдылар. Тікелей және жанама 

сөйлеу. 
Вирустар туралы түсінік, олардың жіктелуі. Бактериялар, пайдалы 

бактериялардың кейбір түрлері. Бактериялар тудыратын аурулар түрлері. 
Бактериялармен күресу жолдары. Қарапайымдылар туралы жалпы түсінік. 
Тікелей және жанама сөйлем. 

 
Саңырауқұлақтар патшалығы. Ырықсыз етіс. 
Жалпы сипаттамасы. Саңырауқұлақтар - тірі организмдердің патшалығы. 

Саңырауқұлақтар құрылымы. Көбеюі. Ырықсыз етіс. 
 
Өсімдіктер дүниесі. Төменгі және жоғары сатылы өсімдіктер. 

Өсімдіктерді жүйелеу. Келісілген шақ. 
Ботаника - өсімдіктер патшалығын зерттейтін ғылым. Өсімдіктер 

дүниесінің белгілері. Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер. 
Өсімдіктердің жіктелуі. . Келісілген шақ. 
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Жануарлар дүниесі. Бір клеткалы және көпклеткалы жануарлар. 
Омыртқасыздар және омыртқалылар түрлері мен класстары. 

Зоология- жануарлар дүниесі туралы ғылым. Жануарлар дүниесіне 
қысқаша сипаттама және жіктелуі. Систематикасы. Бірклеткалы және 
көпклеткалы жануарлар. Омыртқасыздар және омыртқалылар типтері мен 
класстары. 

 
СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 
Семинарлық сабақтарды шетел тілі оқытушылары жүргізеді. Бұл 

семинар сабақтарына шетел тілінде дәріс оқитын  мамандық профильдегі 
кафедра оқытушылары тартылады. Мамандық профильдегі оқытушылар шетел 
тілінде презентация немесе интерактивтік формада болашақ мамандықтың 
базалық түсініктері, негізгі принциптері және  бағыттары туралы семинар-
сабақ өткізеді. Практикалық сабақтарда шетел тілі оқытушылары кәсіби білім 
мазмұнындағы материалдарымен  сапалы  меңгеру мақсатында жұмыс 
жүргізеді. 

Шетел тілі оқытушыларының міндеті студенттердің таңдалған мамандық 
құзіреттілігін дамыту және қалыптастыру.  

Оқыту үдерісі практикалық нәтижеге жетуге бағдарланған 
коммуникативтік тәсілді пайдалануға негізделеді, яғни:  терминологиялық 
лексиканы меңгеру, мамандыққа қатысты мәтіндерді оқу және аудару, кәсіби-
маңызды ақпаратты алу, нақты кәсіби салаларында және жағдайларында 
қарым-қатынас жасау, мақалалар, хабарлар және баяндамалар жазу, 
әдебиеттерді аннотациялау.  

1. Биология пәні. Негізгі ұғымдар мен терминдер.  
2. Негізгі ұғымдар, терминдер мен түұсінікке шет тілінде анықтама.  
3. Биологиялық зерттеулер тарихына қысқаша шолу. 
4. Клетканың құрылымы және қызметі. Indefinite,  Perfect, Continuous 

шақтар. 
5. Организмдердің жіктелуі (систематикасы).  Present/Past Perfect 

Continuous; Future Perfect.  
6. Вирустар туралы түсінік, олардың жіктелуі. Бактериялар. Тікелей 

және жанама сөйлеу. 
7. Саңырауқұлақтардың жалпы сипаттамасы. Саңырауқұлақтардың 

құрылымы. Көбеюі. Ырықсыз етіс. 
8. Өсімдіктер. Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер. 

Өсімдіктердің жіктелуі. . Келісілген шақ. 
9. Жануарлар дүниесіне сипаттама. Систематикасы.  
10. Омыртқасыздар және омыртқалылар типтері мен кластары. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
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Студенттердің өз бетінше жұмысы (СӨЖ) дидактикалық үгіттік 
міндеттерді өз бетінше орындауы бағытталған, танымдық әрекеттерге 
қызығушылығын қалыптастыратын және өзі үйренетіншетел тілі саласында 
білім деңгейін тереңдететін студенттің оқу жұмысының ерекше бір түрі.  

Студенттерлің өз бетінше жұмысы оның шығармашылық белсенділігін 
арттыратын, оқу материалын меңгеруге, зерттеу тұрғысында қарауды 
қамтамасыз ететін практикалық мақсаттарды жүзеге асырумен байланысты.  

Студенттердің өз бетінше жұмыс оқу материалын кітапхана, компьтерлік 
класс, бұқаралық ақпарат жинағы арқылы өз бетінше меңгеруді көздейді. 
Оқытушының басшылығымен атқарылатын студенттердің өз бетінше жұмысы 
(СӨОЖ)  аудиториялық сабақ түрінде жүргізіледі. СӨОЖ жұмісы екі түрлі 
қызмет атқарады: кеңес беру және бақылау. 

кеңес беру функциясы: 
- студенттің өз бетінше жұмысына көмектесу; 
- оқу материалын меңгеруге қажетті жұмыс тәсілін таңдауға көмек беру; 
- оқу материалын терең меңгеруге көмектесу. 
Студенттердің өз бетінше жұмысын бақылау функциясы ағымдық, 

аралық және қортынды бақылау және студенттердің ынталандыру үшін білім 
бағалауға қойылатын бағалары есепке алынады.  

Осы бағдарламада төмендегідей СӨЖ тапсырмалар 
қарастырылған: 

1. Мамандығы бойынша 30 бетті монографияларды, ғылыми 
мақалаларды ана  тілге аудару және оқу.  

2. Арнайы терминологиялық сөздік құру.  
3. Оқылған әдебиеттері негізінде реферат  дайындау.  
4. Ғаламтор материалдарын өңдеу. 
5. Жоба технологиясы. Жобалық жұмысты презентациялау.  
6. Мамандық байланысты мақаланы аннотациялау. 
7. Менің болашақ мамандығым биолог (эссе).  
8. Түйіндеме / CV, бизнес хат (хабарлама хат, хат хабар, шақыруы, 

қолдану хатында, Алғыс хатымен, кешірім хатында, ілеспе хат, хатта хат - 
сұрату растау хат, ұсыныс хат) жазу және басқа іскерлік хат жазу. 

9. Кәсіби шет тілінің заманауи биологияда өзекті проблемалар туралы 
биологиялық мақалалар аннотациясы.  

10. Сөздікті пайдаланып кәсіби шет тілінде негізгі терминдердің 
биологиялық глоссарийін құрастыру.  

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. Бугрова А. С. Английский язык для биологических специальностей = 

ENGLISH THROUGH BIOLOGY: Учеб. пособие по спец. "Биология" / Бугрова 
А. С., Вихрова Е. Н. . - М. : Академия , 2008 . - 128 с.   

2. K. Harding. English for Specific Purposes. Oxford University Press, 2009. 
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3. Английский язык для студентов естественно-научных 
факультетов=English for Sciences: учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования/ Е.Э.Кожарская, Ю.А.Даурова; под ред. Л.В.Полубиченко. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2011 – 176 с. 

4. Марковина, И.Ю. Английский язык: Учебник / И. Ю. Марковина, 
З.К.Максимова, М.В.Вайнштейн. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2010. - 366с 

5. Английский язык [Электронный ресурс]: учебник / И. Ю. Марковина, 
З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн; под общ. ред. И. Ю. Марковиной. - 4-е 
изд., испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 368 с.  – Режим доступа: 
http://studmedlib. Ru 

6. B. Mascull. Key Words in Science and Technology. 2005 
7. Scott Freeman// Biological Science Volume 1 with Mastering Biology (4th 

Edition), 2010. 
 
Қосымша: 
1. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. 

Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press, 2009. 
2. Leninger . Principles of Biochemistry , 2006. 
3. Reinhard Renneberg and Arnold L. Demain. Biotechnology for Beginners, 

2009.  
4. Nicholas B. Davies, John R. Krebs et.al  An Introduction to Behavioural 

Ecology, 2012.  
5. Lewis Thomas Lives of a Cell: Notes of a Biology , 2009. 
6. Bogomolova A, Cherenda A. et.al Grammar for Biologists. In Two Parts.  
7. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 

биологии растений /под ред. В.Л. Кузнецова/. М., БИНОМ, 2011, 487 с. 8 
8  Биологический энциклопедический словарь /Гильяров М.С./, М., 1995, 

864 c. 
9. Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь. /Месяц В.К. и 

др./, 1989, 656 с. 
10. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. М., 1990, 544 с. 
11. Терминология роста и развития высших растений. /Чайлвхян М.Х. и 

др./. М., 1982, 96 с. 
12. Kurmanbayeva M.S. Professional oriented foreign language (Biology) 

электронное учебное пособие, Алматы, 2015. 
 
 

 

http://www.amazon.com/Biological-Science-1-MasteringBiology-4th/dp/0321613465/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1350235563&sr=1-3
http://www.amazon.com/Biological-Science-1-MasteringBiology-4th/dp/0321613465/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1350235563&sr=1-3
http://www.amazon.com/Reinhard-Renneberg/e/B001IO9URG/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1350235777&sr=1-1
http://www.amazon.com/Biotechnology-Beginners-Reinhard-Renneberg/dp/0123735815/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1350235777&sr=1-1&keywords=biotechnology+for+beginners
http://www.amazon.com/Introduction-Behavioural-Ecology-Nicholas-Davies/dp/1444339494/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1350236526&sr=1-1
http://www.amazon.com/Introduction-Behavioural-Ecology-Nicholas-Davies/dp/1444339494/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1350236526&sr=1-1
http://www.amazon.com/Lewis-Thomas/e/B000APFUM8/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Lives-Cell-Notes-Biology-Watcher/dp/0140047433/ref=zg_bs_13524_4
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Бағдарлама 5B070100– Биотехнология  мамандығы бойынша типтік оқу 

жоспарымен сәйкес жасалған және бірінші семестр ішінде студенттермен 
оқытылатын «Физика» курсын қамтамасыз ету үшін арналған. Қазіргі уақытта 
физика жаратылыстану, техникалық және өндірістік мәселелердің кең аумағын 
қамтиды. «Физика» пәні табиғаттың барлық негізгі заңдарын зерттейді, бұл 
заңдар көмегімен бізді қоршаған ортада өтетін процестердің жүргізілуін 
сипаттауға және болжауға болады. Сонымен қатар бұл заңдарға тірі ағзаларда 
өтетін физикалық процестер де бағынады. Сондықтан бұл пән заң бойынша 
қазіргі биотехнология негізін жақсы игеру үшін ең базалық және қажетті 
пәндердің бірі болып табылады. 

Пәнді меңгеру үшін алдын-ала оқылуы тиіс пәндер. Жоғары 
математика, орта оқу орындарына арналған бағдарламалық деңгейде физика 
білімі. 

Жанамалас пәндер. «Биофизика», «Жалпы биология». 
Бакалавр құзыреттердің негізгі түрлері. 
Пәнді меңгерген бакалавр келесіні білу тиіс: 
•  механика, молекулалық физика, оптика, атомдық және ядролық 

физика аймағында физиканың негізгі заңдары; 
•  табиғатта, сонымен қатар тірі ағзада өтіп жатқан физикалық 

процестерді сипаттаудың математикалық әдістері; 
•  классикалық және релятивистік механика, кванттық физика, 

жарықтың корпускулалық және толқындық теориясы және т.б. секілді 
физиканың әртүрлі теориялық тәсілдері арасындағы принципиалдық 
айырмашылықтар. Сонымен қатар осы және өзге физикалық процестерді 
сипаттау кезінде олардың пайдалану шегін анық түсіну қажет. 
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•  физикалық тәжірибелерді жоспарлау және жүргізу тәсілдері, 
сонымен қатар осы тәжірибелердің нәтижелерін өңдеу тәсілдері; 

•  зерттелінетін физикалық процестің, объектінің немесе құбылыстың 
математикалық моделін тұрғызу тәсілдерін. 

Бакалавр келесі дағдыларға ие болуы тиіс: 
•  физикалық тәжірибелерді жүргізу кезінде өлшеу құралдарын дұрыс 

пайдалану үшін олармен жұмыс жасау; 
•  жүргізілген физикалық процестердің нәтижелерін өңдеу және 

түсіндіру; 
•  физикалық ақпараттарды әр түрлі әдістермен көрсету (ауызша, 

белгі, аналитикалық, математикалық, графикалық, схемотехникалық, бейнелі, 
алгоритмдік формаларда). 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырып атауы 
1 Материалдық нүкте механикасы 
2 Қатты дене механикасы 
3 Гидро және аэродинамика 
4 Тербелістер мен толқындар 
5 Газдардың молекула-кинетикалық теориясы 
6 Идеал газ процестері 
7 Термодинамика заңдары 
8 Электростатика 
9 Электр 
10 Электромагнетизм 
11 Геометриялық оптика 
12 Толқындық оптика 
13 Атом физикасы 
14 Ядролық физика 
15 Ашық жүйе физикасы 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәннің мақсаты- механика, молекулалық физика, оптика, атомдық және 

ядролық физика секілді физиканың  бөлімдерін оқыту, студенттерге табиғаттың 
негізгі заңдары туралы базалық білім беру. 

Пәннің міндеттері: 
•  студенттерге физикалық процестердің математикалық моделін 

тұрғызу әдістерін оқыту; 
•  физиканың түрлі бөлімінде оқитын студенттердің  табиғаттың 

негізгі заңдары туралы білімін дамыту; 
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•  студенттердің жоспарлауда және физикалық тәжірибе жүргізуде, 
сондай-ақ өлшеу нәтижесін өңдеуде біліктілігін арттыру; 

•  өлшеу құрылғысымен жұмыс істеуде біліктілігін қалыптастыру. 
Физика заттар  және өрістер қозғалыстарының  заңдарын, ортақ 

қасиеттерін сипаттайтын ғылым болып табылады. Затпен қатар өріс бір 
материяның бөлігі. Физиканың дамуы математикалық әдістерінің дамуында 
жаратылыстану бақылайтын  процестерді сипаттайды   және табиғаттағы 
көптеген заңдарды  тұжырымдауға мүмкіндік туғызады. Қазіргі физика 
материяның базасын, қозғалыс заңдарын оның барлық деңгейлерінде 
иерархиялық құрылыстарын сипаттайды.  

Физиканың классикалық курсына кинематика, механика, арнайы 
салыстырмалылық теория, термодинамика,  статистикалық физика, электр және 
электромагнетизм, тербелістер және толқындар, оптика, кванттық механика, 
қатты дене физикасы, ядролық физика, қарапайым бөлшектердің физикасы 
сияқты бөлімдері кіреді. 

Физика ғылыми-жаратылыстану кең ортаны, техникалық және өндірістік 
мәселелерді қамтиды, қазіргі биологияның базалық пәндерінің бірі болып 
табылады. Физикасыз заманауи биотехнологияның жүзеге асуын және дамуын 
көзге елестете алмаймыз. 

Тарихқа шолу жасасақ, биология физикамен бірге  дамыды, кей 
жағдайларда биологиялық тәжірибелер физиканың сұрақтарына жүгінді, кей 
жағдайларда  физика биологиялық және медициналық зерттеулерді дамыту 
үшін база құрды. Физика курсын оқыту барысында биотехнология 
мамандығының студенттері  негізгі ұсыныстарды,  физика құрастыратын 
технологияларды және бейсызық физика,  синергетика, ашық жүйелер 
физикасы сияқты заманауи физика бөлімдерінен терең білім алуға міндетті. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Материалдық нүкте механикасы 
Материалдық нүкте, механикалық қозғалыс, есептеу жүйелері, 

траектория, жүрілген жол, жылдамдық, үдеу түсініктері. Материалдық нүктенің 
қозғалыс теңдеулері. Материалдық нүкте динамикасы. Ньютон заңдары. 
Планеталар қозғалысын үлгі ретінде оларды материалдық нүкте ретінде 
қарастыру. Кеплер заңдары. Космостық жылдамдықтар. Импульс, энергия, 
консервативті және консервативті емес күштер, потенциалды өрістер 
түсініктері. Материалдық нүкте жүйесі үшін энергия мен импульстің сақталу 
заңдары. 

 
Қатты дене механикасы 
Айналмалы қозғалыс түсінігі және осы қозғалысты сипаттау үшін 

қолданылатын физикалық шамалар. Масса орталығы, инерция моменті, күш 
моменті түсініктері. Қатты дене динамикасының негізгі теңдеуі. Айналмалы 
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қозғалыстың кинетикалық энергиясы. Гюйгенс-Штейнер теоремасы. Пішіндері 
әр түрлі қатты денелердің инерция моменті есептеулері. 

 
Гидро және аэродинамика 
Идеал сұйықтық, стационар, ламинарлық және турбулент ағындар 

түсініктері. Рейнольдс саны. Сұйықтықтың ішкі үйкелісі мен тұтқырлығы. 
Стокс ережесі. Ағынның үздіксіздік теоремасы. Бернулли заңы. Пуазейль заңы. 
Ортаның кедергі күші. Аэродинамикалық көтергіш күш табиғаты. 

 
Тербелістер мен толқындар 
Тербелмелі процес түсінігі. Табиғаты әр түрлі тербелмелі қозғалыс 

үлгілері. Тербелмелі процестің қозғалыс теңдеулері. Тербелмелі қозғалыс 
теңдеуінің шешімі мен алынған шешімдер түсіндірмесі. Тербелістің 
амплитудасы, фазасы және жиілігі туралы түсініктер. Толқындық теңдеу. 
Толқындық теңдеу шешімдері мен алынған шешімдер түсіндірмесі. Толқындар 
түрлері, толқынның топтық жылдамдығы туралы түсінік. Көлденең және қума 
толқындар.  

 
Газдардың молекула-кинетикалық теориясы 
Молекула өлшемі. Зат мөлшері, химиялық элементтердің салыстырмалы 

атомдық массасы, заттың молярлық массасы, идеалды газ жайлы түсініктер. 
Молекулалар қозғалысының еркіндік дәрежелері. Тұрақты көлем және қысым 
кезінде идеал газ жылу сыйымдылығы. Молекулалық-кинетикалық теория 
тұрғысынан идеал газ температурасы мен қысымын анықтау. Газдың ішкі 
энергиясы және оның газ қозғалысының еркіндік дәрежесімен байланысы. Газ 
молекуласының жылдамдық бойынша таралуы. Больцман үлестірілуі. 

 
Идеал газ процестері 
Идеал газ, газ күйлері, процестер, тепе-теңдік және айнымалы күйлер мен 

процестер туралы түсініктер. Идеал газ күйін сипаттау үшін қолданылатын 
параметрлер. Бойль-Мариотт және Гей-Люссак заңдары. Температураның 
абсолют шкаласы. Идеал газ теңдеулері. Изопроцестер, адиабаталық және 
политроптық процестер. Идеал газ үшін Менделеев-Клапейрон теңдеуі.  

 
Термодинамика заңдары 
Идеал газбен жасалатын жұмыс. Термодинамиканың бірінші бастамасы. 

Циклдық процестер түсінігі. Карно циклі. Жылулық машиналардың жұмыс 
істеу принциптері мен ПӘК-і. Жүйенің энтропиясы. Термодинамиканың екінші 
бастамасы. Идеал газда энтропияның микроскопиялық күймен байланысы. 

 
Электростатика 
Заттардың құрамында электрлік заряд болатынын көрсететін тарихи 

деректер. Нүктелік заряд туралы түсінік. Вакуум үшін Кулон заңы. Электрлік 
өріс,кернеулік, потенциал және электрлік өрістің потенциалдық энергиясы 
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туралы түсінік. Электрлік өрістің айналымы. Диполь. Сыртқы электр өрісіндегі 
өткізгіштер мен диэлектриктер. Ортаның электр өткізгіштігі. Диэлектрлік орта 
үшін Кулон заңы. 

 
Электр 
Электрлік ток туралы түсінік. Ток күші. Ортаның электр өткізгіштігі. 

Өткізгіш кедергісі. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Элементтердің параллельді 
және тізбектей қосылуы. Өткізгіш кедергісі өзінің физикалық размеріне, 
материалына және температурасына тәуелділігі. Джоуль-Ленц заңы. Электр 
қозғаушы күш (ЭҚК) туралы түсінік. Тұйықталған және тармақталған 
тізбектер. Тұйықталған тізбек үшін Ом заңы. Кирхгоф ережелері. Тармақталған 
тізбектерге арналған есептер. 

 
Электромагнетизм 
Электромагнетизм теориясының пайда болуы туралы тарихы деректер. 

Электрлік ток өтетін өткізгіштердің өзара әрекеті. Ампер заңы. Магниттік өріс 
туралы түсінік. Био-Савар-Лаплас заңы. Тогы бар өткізгіштің магнит өрісін 
есептеу. Лоренц күші. Магниттік өрістегі зарядталған бөлшек қозғалысы. 
Электромагниттік индукция. Магниттік өріс энергиясы және соленоидтың 
магниттік өрісі. Электромагниттік өздік индукция құбылысы. 

 
Геометриялық оптика 
Жарық сәулесінің түзу сызықты таралу заңы. Екі орта бөлімінің шегінде 

сәуленің таралу және сыну заңдары. Түрлі конфигурацияның айнадағы бейнесі. 
Линза түрлері. Жұқа линза формуласы. Жұқа линзада алынған заттардың 
бейнесі. Ньютонның жарық теориясы.  

 
Толқындық оптика 
Жарық туралы Ньютонның теориясына сай емес табиғаттағы құбылыстар. 

Интерференция, дифракция, дисперсия және жарық поляризациясы 
құбылыстары. Гюйгенс-Штейнер принципі. Дифракциялық тор. Ньютон 
сақинасы. Малюс заңы. Фотоэффект. Комптон эффектісі. Жарық табиғатының 
корпускулалық-толқындық дуализмі. Түрлі ортада және вакуумда жарықтың 
таралу жылдамдығы. 

 
Атом физикасы 
Томсон ұсынған атом моделі. Резерфорд тәжірибелері. Резерфорд 

атомының планетарлық  моделі және оның кемшіліктері. Де Бройль гипотезасы 
және Бор постулаттары. Атомның Бор моделі. Сутегінің спектрлік сериясы. 
Спектрлік серия физикасы. 

 
Ядролық физика 
Нуклондар, изотоптар, атомдық номерлер түсінігі. Нейтрон, протон, 

электронның тыныштық массалары. Масса ақауы, ядроның энергия байланысы. 
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Бір нуклонға келетін меншікті энергия байланысының ядроның нуклондар 
санына қатысты тәуелділік диаграммасы. Термоядролық реакциялар. 
Радиоактивтілік. Радиоактивтілік заңы. Ядролық реакциялар. Элементар 
бөлшектер және олардың ғарыштық сәуледе бар болуы. 

 
Ашық жүйе физикасы 
Бифуркация, аттрактор, динамикалық хаос және динамикалық жүйе 

туралы түсінік. Лоренц жүйесі, логистикалық бейнелеу. Аттрактордың фазалық 
портреті. Бифуркациялық сценарий. Хопф бифуркациясы. Бейсызық маятник 
қозғалысы.  

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР 

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Математикалық маятник және оның негізінде еркін түсу үдеуін 
анықтау 

2. Серіппелі маятник және өшетін тербелістерді зерттеу 
3. Обербек маятник және инерция моментін зерттеу 
4. Гидростатикалық өлшеу әдісімен қатты дененің және сұйықтың 

тығыздығын анықтау 
5. Стокс әдісімен сұйықтың тұтқырлығын анықтау  
6. Қалайының балқу процесіндегі термодинамикалық және 

информациялық энтропияның өзгерісі 
7. Өткізгіштің кедергісін есептеу және вольт-амперлік сипаттамасын 

алу  
8. Жартылайөткізгіштік түзеткіштерді зерттеу 
9. Үшэлектродты электронды лампаның жұмысын зерттеу 
10.  Тербелмелі контурлы схемадағы ток разонансы мен кернеу 

резонансын зерттеу  
11.  Гистерезисті зерттеу 
12.  Фотоэффекті зерттеу 
13.  Жарық дифракциясын зерттеу 
14. Жарық интерференциясын зерттеу 
15.  Жарық поляризациясын зерттеу 
16.  Әртүрлі әдістермен қоспалар мен мөлдір қатты денелердің сыну  

коэффициентін анықтау 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Гидродинамика  негіздері 
2. Өлшемділіктер теориясы 
3. Арнайы салыстармалылық теориясының элементтері 
4. Тартылыс 
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5. Өріс теориясының элементтері  
6. Тасымалдау құбылысы және молекулалық физикадағы бейсызық 

эффектілер, фазалық ауысу туралы түсініктер  
7. Заттардағы электромагниттік құбылыстар және олардың табиғаты  
8. Студенттің мамандығына сәйкес және физикада қолданылатын 

құбылыстары бар мақаланы таңдап, оны өз сөзімен түсіндіру керек. (Әр 
студент жеке) 

9. Әр тақырып бойынша 5 есептен 100 есепті шешу және оның 
жауабын бақылау кезінде тексеру (Әр студент жеке) 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Биомеханика және оның қосымшалары 
2. Қан реологиясы 
3. Эритроциттің механикалық сипаттамалары  
4. Қарапайым организмдер мен өсімдік формаларының 

қалыптасуының механикасы  
5. Кинематика құбылысы ретіндегі ұлпаның қалыптасу процесі 
6. Теңіз сүт қоректілерінің гидродинамикалық қасиеттері  
7. Биологиялық жүйелердегі диссипативті процестер  
8. Биологиядағы энтропия түсінігінің қолданылуы 
9. Клеткалық  потенциалдар және олардың табиғаты  
10. Терінің электрлік сипаттамаларын зерттеу  
11. Көзді зерттеудің оптикалық әдістері  
12.  ЯМР (ядролық магниттік резонанс) негіздері 
13. Қлиникадағы ультрадыбыстық зерттеулердің физикалық негізі 
14. Тірі организмнің оптикалық белсенді ортасы және оларды зерттеу 
15. Адам организміне магнит өрісінің әсері 
16.  Адам организміне электромагниттік толқынның әсері 
17. Жер айналасындағы ғарыштық кеңістікте өтетін физикалық 

процестер динамикасының тірі жүйелерге әсері.  
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 
1. Трофимова Т.И. Краткий курс физики. М., “ВШ”.- 2005. 
2. Трофимова Т.И. Курс общей физики 1,2 Т., М., “ВШ”.- 2005. 
3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. "Курс физики". М.: Высшая школа, 

2000 
4. Савельев И.В. "Курс общей физики". 1,2,3 Т. Издание третье, 

исправленное, М.: Наука,. 1988. 
5. Астахов А.В. "Курс физики", М.: Наука, 1977. 
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6. Кожанов Т.С., Рысмендеев С.С. "Курс физики". Учебное пособие 
для биологических  специальностей  в двух томах, Агроуниверситет, Алматы, 
2000. 

7. Волькенштейн В.С. Сб.задач по общему курсу физики -М.: Наука,. 
1988. 

 
Қосымша: 
1. Фейнмановские лекции по физике-М.Мир,-1977 
2. Булгаков Н.А., Осипова И.А. Основные законы и формулы по 

математике и физике (Школьная математика, высшая математика, физика) Изд 
ТГТУ Справочное пособие. 2007г 

3. Берклеевский курс физики в 5-ти томах (1 Киттель, Найт, Рудерман 
Механика, 2 Парселл Электричество и магнетизм, 3. Крауфорд Волны, 4. 
Вихман Квантовая механика 5 Рейф Статистическая физика) М.: Наука1976-
2010. 

4. Журнал проблем эволюции открытых систем 
5. Соросовский образовательный журнал 1995-2001, 2004. 
6. Сайты физического факультета МГУ кафедры медицинской 

физики, и биологический факультет кафедры биофизики  
 

 
  



30 
 

ВАH 1204  БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ АНАЛИТИКАЛЫҚ ХИМИЯ   
  

Кредит саны - 5 
  

Авторлар: 
Бейсембаева Л.К. - химия ғылымдарының кандидаты, жалпы және 

бейорганикалық химия  кафедрасының доценті 
Пономаренко О.И. - химия ғылымдарының кандидаты, жалпы және 

бейорганикалық химия кафедрасының доценті 
 

Пікір бергендер: 
Cмагулова Д.А. - химия ғылымдарының кандидаты, ҚАЗБСҚА  

қауымдастырылған профессоры 
Танашева М.Р.-  химия ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті, жалпы және бейорганикалық химия  кафедрасының 
профессоры   

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Бейорганикалық және аналитикалық химия адам баласы қай салада болса 

да кездесетін жаратылыстану пәні болып табылады және оны техникалық 
мамандықтардың студенттері оқуға міндетті.  

“Бейорганикалық және аналитикалық химия” курсының бағдарламасы - 
мiндеттi пән ретiнде жоғары оқу орындарының химиялық емес 
факультеттерiнің “биотехнология” мамандығына арналған, сондай - ақ оның 
ерекшелiгi пәнаралык бағытталуында.  

Бейорганикалық және аналитикалық химия” курсының бағдарламасы 
iргелi пәндердiң бiрi ретiнде химияны оқытудың қазiргi талаптарын, сонымен 
бiрге университеттiк бiлiммен кең ауқымды профильдiк мамандар дайындау 
мүмкiн емес екендiгiн ескере отырып кұрастырылган. Бағдарламада 
қабылданған химияның теориялық негiздерiн қарастыру ретi химия курсы атом 
құрылысы теориясынан басталатын дәстүрлi бағдарламалардан өзгешелеу. 
Бағдарламаға сәйкес курс химиялық процестер теориясынан басталады. 
Материалды осылайша пайымдау ретi алдымен химиялық процестердiң жүру 
заңдылықтарын ашуға, содан кейiн олардың зат кұрылысымен ара қатынасын 
қарастыруға мүмкiндiк бередi.  

Пререквизиттер – математика, физика 
Құзыреттер: пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек  
білу: - анықтамалық және оқу әдебиеттерiмен өз бетiнше жұмыс iстеудi;  
- бейорганикалық химия атауларының ережелерi мен қосылыстарын 

атауларын белсендi пайдалануды;  
- периодтық заң мен атомдардың электрондық кауызының кұрылысы 

негiзiнде фармацияда қолданылатын химиялық элементтер мен олардың 
қосылыстарының әрекеттесуi мен қасиеттерiн болжау және осы айналуларга 
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сәйкес келетiн сандық есептердi шешу; сыртқы және ішкі стандарттар арқылы 
калибрлеу графигін тұрғызып, осы график арқылы үлгіден қосылыстың 
концентрациясын анықтау, гравиметриялық анализ әдісін қолдану, жүйелі және 
кездейсоқ қателіктерді анықтау. 

игеру: -берiлген концентрациядағы ерiтiндi кұрауыштарының мөлшерiн 
есептеу мен белгiлi концентрацияда ерiтiндi дайындауды; 

-концентрациясы белгiлi ерiтiндiлердi бiр-бiрiне кұйғанда тұнба түзiлуiн 
алдын-ала болжай бiлудi; 

-химиялық процестердiң энергетикасының сипаттамасын есептеудi, оның 
журуi мен бағытын болжауды, бастапқы белгiлi концентрация мен тепе-теңдiк 
константасы бойынша заттардың тепе-теңдiк концентрациясын есептеудi; 

дағдысы болу: -зертханада жұмыс iстеу техникасының негiзгi 
кағидаларын бiле отырып қарапайым оку-зерттеу экспериментiн жүргiзу, 
есептеулердi орындау, нәтижелердi жаза бiлу, қорытынды жасау. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

Пән бойынша теориялық материал 15 бөлімнен тұрады: 
 

№ Тақырыптар атауы 
1 Кiрiспе 

2 Жалпы химияның кейбiр теориялық негiздерi .Химияның негiзгi 
заңдары. 

3 Атом құрылысының қазiргi заманғы теориясы. Д.И. Менделеевтің  
периодтық заңы және элементтердің периодтық жүйесі. 

4 Химиялық байланыс. 
5 Химиялық реакциялардың энергетикасы 
6 Химиялық кинетика 
7 Су. Ерiтiндiлер 
8 Тотығу-тотықсыздану үдерістері. 
9 Кешендi қосылыстар теориясы. 
10 Химиялық тепе-теңдік. 
11 Аналитикалық химиядағы тотығу-тотықсыздану реакциялары 
12 Аналитикалық химиядағы кешенді қосылыстар. 
13 Анықтау әдістері (сапалық талдау) 
14 Анықтау әдістері (сандық талдау) 
15 Физикалық-химиялық әдістер. 

 
ПӘННIҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кiрiспе  

Химия ғылым ретiнде. Қазіргі заман химиясының міндеттері.  Қоғамның 
өндіруші күші ретіндегі химияның алатын орны. «Табиғат-өндіріс» жүйесіндегі 
химия өндірісінің екі жақты рөлі. Жаңа химиялық технологиялар. 
Жаратылыстану жүйесіндегі химияның алатын орны.  
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Әртүрлі жаратылыстану ғылымдарының бір-біріне кірігу үдерісі – 
табиғатта болатын жалпылама байланыстың  және материя қозғалысының 
әртүрлі формаларының бір-бірімен байланысының объективті салдары.  

Курстың мақсаты - студенттерге есептер шығаруда теориялық 
бiлiмдерiн қолдана бiлуiн, элементтер мен олардың қосылыстарының 
касиеттерiн сипаттау үшiн Д.И.Менделеевтiң периодтық жүйесiн қолдана 
бiлуге, қосылыстардың құрылысы негiзiнде олардың қасиеттерiн, негізгі 
метоболиттер мен ұйымдастырудың әртүрлі деңгейіндегі биологиялық  
жүйелердің табиғи төмен молекулалы реттегіштерін болжауға,  оқу және 
анықтамалық әдебиеттердi қолдана бiлуге, химиялық тәжiрибелердi жүргiзуге 
үйрету.   

Курстың мiндетi - қазiргi заманғы химия ғылымының негiзiн:  
атомдар, молекулалар және химиялық байланыстар туралы кванттық 
механикалық көзқарастарды, заттар кұрылысы мен олардың қасиеттерi 
арасындағы тәуелдiлiктi, Д. И. Менделеевтiң периодтық заңын, химиялық 
реакциялардың жүруiнiң негiзгi заңдылықтарын, бейорганикалық заттардың  
сапалық және сандық құрамының негізгі әдістерін оқып үйрену болып 
табылады. 

Дәрiс курсында тек маңызды немесе бағдарлама сұрақтарын меңгеруге 
неғұрлым қиын сұрақтар қарастырылады, теориялық жағдайлардың элементтер 
мен олардың қосылыстарымен байланысы атап өтіледі, ішкі және пән аралық 
байланыстар сипатталады, бұл өз кезегінде студенттерге шығармашылық ойлау 
дағдыларын қалыптастыруды көздейді.  

Зертханалық жұмыстардың мiндетi:  
- бейорганикалық және аналитикалық химияның теориялық сұрақтарына 

эксперименттiк негiздеме беру; 
-студенгттерге  физика-химиялық өлшеу әдiстерiн пайдалана бiлудi 

үйрету; 
-эксперименттер жасау мен эксперименттiк берiлгендердi суреттей бiлу 

дағдысын үйрету;  
-студенттердi анықтамалық әдебиеттермен жұмыс iстей бiлуге үйрету. 

Дәрiс материалдарын түсiндiргенде және зертханалық-практикалық сабақтарды 
жүргiзгенде студенттердiң өзіндік жұмысына (CӨЖ) көп көңiл бөлген жөн. 
СӨЖ орындағанда студент тек химияның фактiлерi мен теорияларымен ғана 
емес, сонымен бiрге осы фактiлер мен теорияларды алу әдiстемесiмен 
танысады. Әрбiр зертханалық жұмыс, әрбiр практикалық мiндет студенттің өзi 
шешетiн кiшiгiрiм зерттеуден тұратындай болуы керек.  

Студент тек одан әрi оқуда қажет болатын және болашақ практикалық 
кызметiнде бiлiм нәрiмен сусындап қана қоймай, зерттеудiң ғылыми 
әдiстерiмен, өз бетiнше сұрақтарға жауап бере алатындай және оларды 
теориялық, эксперименттiк шешу жолдарын таба бiлулерi қажет. Тек осындай 
ғана студенттiң қызметi белсендi бiлiм алудың бiр ғана жолы және теориялық 
жұмыс үшiн қажеттi дағдыларды алуға мүмкiндiк бередi.  
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НЕГIЗГI БӨЛIМ  
 

Жалпы химияның кейбiр теориялық негiздерi. Стехиометрияның 
негiзгi заңдары 

Негiзгi химиялық түсiнiктер: атом, молекула, жай зат, химиялық қосылыс. 
Химиялық элемент. Изотоптар. Атомдық, молекулалық масса. Моль, молярлық 
масса, заттың молярлық концентрациясы.  

Заңдар: зат массасының сақталу, еселi қатынастар, кұрам тұрақтылық, 
көлемдiк қатынастар. Авогадро заңы. Құрамы тұрақты және ауыспалы 
қосылыстар. Газ заңдары. Менделеев - Клапейрон теңдеуi. Газдардың 
салыстырмалы тығыздығы. Атомдық және молекулалық массаларды анықтау 
тәсілдері. Жай және күрделі заттардың эквиваленті. Эквиваленттер заңы.  

 
Атом құрылысының қазiргi заманғы теориясы. Д.И. Менделеевтің  

периодтық заңы және элементтердің периодтық жүйесі 
Ядро және электрон қауызы. Атомның планетарлық моделi және Бор 

постулаттары, модельдердiң қарама-қайшылығы. Квант сандары. s,р,d,f-
атомдық орбиталдары. Атомдардың электрон кауыздарын толтыру. Паули 
ұстанымы мен Хунд ережесi. Энергетикалық минимум ұстанымы. Клечковский 
ережелері.  

Электрон қауыздарының құрылысының периодтылығы. Элементтердiң 
электртерiстiлiгi. Периодтық заң. Периодтық заңның қазiргi заманғы 
тұжырымдамасы. Д.И. Менделеевтің  элементтердің периодтық жүйесінің 
құрылымы. Периодтық жүйе элементтерінің топтары мен периодтары бойынша 
маңызды қасиеттерiнiң өзгеруi. 

 
Химиялық байланыс және молекула құрылысы 
Тотығу дәрежесі туралы түсінік. Валенттік байланыс (ВБ) теориясының 

негізгі қағидалары. Коваленттiк байланыс, коваленттік байланыстың түзілу 
тәсілдері, коваленттік байланыстың қасиеттері. Диполь сәті. Гибридтену 
теориясы. Гибридтенудің негізгі типтері. Молекулалардың кеңістіктегі 
конфигурациясы. Молекулалардың электрондық және графиктік формулалары. 
Иондық байланыс. Сутектiк байланыстың түзілу механизмі. Металдық 
байланыс.  

 
Химиялық реакциялардың энергетикасы 
Iшкi энергия және заттың энтальпиясы. Термодинамиканың бiрiншi заңы. 

Химиялық реакцияның жылу эффектiлерi. Экзо- жене эндотермиялық 
реакциялар. Термохимиялық теңдеулер. Гесс заңы. Химиялық үдерістің 
қозғаушы күштерi. Энтропия туралы түсiнiк. Химиялық реакциялардың 
өздiгiнен жүру жағдайлары. Термодинамиканың екiнші заңы. Гибсс энергиясы. 
Заттардың стандартты күйi. 

 
Химиялық кинетика 
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Химиялық реакциялардың жылдамдығы. Химиялық реакцияның 
жылдамдығына әсер ететiн факторлар. Әсер етушi массалар заңы және оның 
қолданылу шарттары. Жылдамдық константасы және оның физикалық мәні. 
Химиялық реакцияның жылдамдық клнстантасына әсер ететін факторлар. 
Химиялық реакцияның жылдамдығына температураның әсері. Химиялық 
реакцияның жылдамдығына өршіткінің әсері. Гомогендi және гетерогендi 
катализ. Химиялық реакцияның активтендіру энергиясына өршіткінің әсері.  

Химиялық реакцияның қайтымдылығы. Химиялық тепе-теңдік. Қайтымды 
және қайтымсыз химиялық реакциялар. Химиялық тепе-теңдік күйі. Тепе-
теңдiк константасы. Химиялық тепе-теңдiк шамасына әсер етушi факторлар. Ле 
Шателье ұстанымы. 

 
Су. Ерiтiндiлер 
Судың физикалық және химиялық қасиеттері. Ерітінділер құрамын 

сипаттау. Ерітінділер және еру үдерістерінің физика-химиялық табиғаты. 
Ерiгiштiк. Қаныққан және қанықпаған ерітінділер. Гидраттар мен 
кристаллогидраттар. Сұйық, қатты және газ тәрізді ерітінділер.  

Ерітінділер концентрациясы туралы түсінік. Ерітінділердің сандық 
құрамын өрнектеу тәсілдері.  

Судың электролиттiк диссоциациясы. Судың иондық көрсеткіші, орианың 
сутектік көрсеткіші. Электролиттердің сулы ерітінділері. С.Аррениустың 
электролиттік диссоциация теориясы.  

Күштi және әлсiз электролиттер. Электролит константасы және 
диссоциациялану дәрежесі. Оствальдтың сұйылту заңы. Ерітінділердің 
белсенділігі мен иондық күші туралы түсінік. Ерігіштік. Ерiгiштiк көбейтiндiсi. 
Тұнбамен ерітіндідегі иондар тепе-теңдігі.  

Тұздар гидролизі. Гидролиз константасы мен дәрежесі. Гидролиздің 
сатылы сипаты. Қайтымды және қайтымсыз гидролиз.  

 
Тотығу-тотықсыздану реакциялары 
Тотығу-тотықсыздану реакцияларының түрлері. Тотығу дәрежесi. 

Маңызды тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғыштар. Электрондық баланс 
әдiсi. Электрхимиялық үдерістер. Электродтық потенциалдар туралы түсiнiк. 
Тотығу-тотықсыздану реакцияларының бағытталуы. Металдардың кернеу 
қатары. Электролиз. Металдардың жемiрiлуi. Биологиялық жүйелердегi тотығу-
тотықсыздану реакцияларының рөлi.  

 
Кешендi қосылыстар 
Кешендi косылыстардың координациялық сферасының құрылысы. 

Орталық ион, лигандтар, лигандтардың донорлы атомдары, координациялық 
сан, сыртқы сфералық иондар. Кешендi қосылыстардың тұрақтылығы. 
Тұрақтылық және тұрақсыздық константасы. Кешендердi жiктеу. 
Биохимиядағы кешендi қосылыстардың мәнi. 
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Химиялық тепе-теңдік 
Гомогенді жүйедегі тепе-теңдік (гомогенді тепе-теңдік)  
Тепе-теңдік константасының түрлері. Тепе-теңдіктің концентрациялық, 

термодинамикалық константалары. Ерітіндінің иондық күші, активтілік. 
Активтілік коэффициенті. Жалпы (аналитикалық) және тепе-теңдік 
концентрациясы. Гомогенді жүйедегі тепе-теңдік. Гомогенді жүйедегі 
химиялық тепе-теңдіктің негізгі түрлері (қышқылдық-негіздік реакциялар, 
тотығу-тотықсыздану және кешен түзілу реакциялары). 

 
Қышқылдық-негіздік тепе-теңдік  
Бренстед-Лоури протолиттік теориясы. Қышқылдар және негіздер туралы 

түсінік. Амфолиттер. Қышқылдық пен негіздік константалары. Буфер 
ерітінділері және олардың қасиеттері.  Гомогенді жүйелердегі рН есептеулері.  

 
Тұнба-ерітінді жүйесіндегі тепе-теңдік (гетерогенді тепе-теңдік) 
Гетерогенді жүйедегі тепе-теңдік. Қатты және сұйық фазалар арасындағы 

тепе-теңдік. Активтілік көбейтіндісі және ерігіштік көбейтіндісі. Тұнбалардың 
түзілу және еру жағдайлары. Ерігіштік көбейтіндісі мен тұнбаның ерігіштігі 
арасындағы байланыс. Тұнбалардың ерігіштігіне әсер ететін факторлар.  

 
Аналитикалық химиядағы тотығу-тотықсыздану реакциялары  
Тотығу-тотықсыздану жұптары. Тотығу-тотықсыздану потенциалының 

математикалық өрнегі. Нернст теңдеуі. Тепе-теңдік тотығу-тотықсыздану 
потенциалы.  Стандартты және нақты потенциал туралы түсінік. Реакция 
жүруінің бағыты және толықтығы. Химиялық талдауда тотығу-тотықсыздану 
реакцияларын қолдану мысалдары (табуда, иондарды бөлуде және тұнбаларды 
ерітуде). 

 
Аналитикалық химиядағы кешенді қосылыстар 
Кешен түзілуінің тұнбалардың еруіне, қышқылдық-негіздік тепе-теңдікке, 

жүйенің тотығу-тотықсыздану потенциалына, элементтердің әртүрлі тотығу 
дәрежелерін тұрақтандыруға әсері. Химиялық талдауда кешен түзілу 
реакцияларын қолдану мысалдары (иондарды табуда, тұнбаларды ерітуде.) 

 
Табу әдістері (cапалық талдау) 
Сапалық талдау. Аналитикалық реакциялар. Аналитикалық реакцияларға 

қойылатын талаптар. Аналитикалық реакциялардың негізгі сипаттамалары. 
Сезімталдық және талғамдық. Сапалық талдау әдістері. Макро-, микро, 
жартылай микро- және ультрамикро әдістер. Талдаудың бөлшектік және 
жүйелік әдістері. Топтық реагент. Катиондар мен аниондарды жіктеу және 
оларды аналитикалық топтарға бөлу. Катиондарды қышқылдық-негіздік жіктеу. 
Катиондар мен аниондарды жүйелік талдау сұлбалары. Белгісіз затты талдау.  

 
Анықтау әдістері (cандық талдау) 
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Талдаудың гравиметриялық әдісі. Гравиметриялық талдаудың мәні, оның 
қолданылу салалары және оның жүзеге асу тәсілдері (тура және жанама 
әдістер). Тұнбаға түсетін және гравиметриялық формалары және оған 
қойылатын талаптар. Тұнбалардың түзілуі, тұнбалардың түрлері. Кристалдық 
және аморфты тұнбалар алу шарттары. Тұнбаға түсу түрлері: адсорбция, 
окклюзия, изоморфтық. Панет - Фаянс – Ган адсорбция ережелері. Таза 
тұнбалар алу тәсілдері. Гравиметриялық анықтаулар мысалдары. 
Гравиметриядағы есептеулер. Қайта есептеу факторы. Күкіртті барий сульфаты 
түрінде тұнбаға түсіру арқылы анықтау. 

 
Талдаудың титриметрлік әдісі  
Әдістің мәні. Әдістердің жіктелуі. Эквиваленттік нүкте және титрлеу 

соңының нүктесі. Титриметрлік талдаудағы реакцияларға қойылатын талаптар. 
Титриметриядағы есептеулер.  

Қышқылдық-негіздік (протолиттік) титрлеу. Әдістің мәні. Эквиваленттік 
нүкте және бейтараптану нүктесі. Қышқылдық-негіздік индикаторлар. Күшті 
қышқылдарды күшті негіздермен титрлеу қисықтары (pH-V), әртүрлі 
нүктелерде рН есептеу.  

Тотығу-тотықсыздану титрлеуі. Әдістің және оның нысандарының мәні. 
Титрлеудің әртүрлі нүктелеріндегі тотығу-тотықсыздану потенциалын есептеу. 
Титрлеудің соңғы нүктесін анықтау әдістері.  Тотығу-тотықсыздану 
индикаторлары. Иодометрия, перманганатометрия. 

Комплексонометрлік титрлеу. Әдістің мәні және биологиялық нысандар 
талдауындағы оның маңызы. Этилендиаминүшсірке қышқылы және оның 
динатрий тұзы хелатометриядағы реагент ретінде. Металдық индикаторлар. 
Судың жалпы кермектігін комплексонометриялық анықтау. 

 
Физика-химиялық әдістер 
Физика-химиялық әдістердің жалпы сипаттамасы. Әдістерді жіктеу.  
Фотометриялық әдіс. Әдістің мәні. Бугер - Ламберт – Бер заңы. Осы 

заңның математикалық өрнегі. Сіңірілуді сипаттайтын шамалар. Оптикалық 
тығыздықтың концентрацияға және сіңірілетін ерітінді қалыңдығына 
пропорционалдығы. Фосфорды (V) фотометриялық анықтау.  

Потенциометрлік әдіс. Әдістің мәні. Электродтарды жіктеу және 
сипаттау. Индикаторлы электродтар. Потенциалды өлшеу. Тура 
потенциометрия және потенциометрлік титрлеу. Шыны электроды. 
Ерітінділердің рН-ын өлшеу.  Шыны электродын қолдана отырып, тура 
потенциометрия әдісімен судың рН-ын анықтау. 

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1 Газ тәрізді заттардың салыстырмалы молекулалық массасын 
анықтау 
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1. Сутек бойынша магний эквивалентін анықтау 
2. Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және элементтердің периодтық 

жүйесі. 
3. Химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттардың 

концентрациясына, температураға және өршіткіге тәуелділігі.  
4. Әрекеттесуші заттардың концентрациясының және температураның 

химиялық тепе-теңдікке әсері. 
5. Берілген концентрацияда ерітінді дайындау. 
6. Электролит ерітінділерінің жалпы қасиеттері. Электрөткізгіштік.  
7. Электролит ерітінділеріндегі иондық әрекеттесу. 
8. Тұздар гидролизі. 
9. Типтік тотықтырғыштар мысалында тотығу-тотықcыздану 

реакцияларын үйрену. 
10. Кешенді қосылыстар алу және олардың қасиеттері. 
11. Элементтер және олардың қосылыстарын идентификациялау және 

ашу әдістері. Сапалық реакциялардың сипаттамалары. Бейорганикалық және 
органикалық реагенттерді пайдалану арқылы катиондар мен аниондарды ашу. 
Белгісіз затты талдау.  

12. Сульфаттарды гравиметриялық анықтау. Темірді (III) 
гравиметриялық анықтау.  

13. Тұз қышқылы ерітіндісін стандарттау. 
14. Көз мөлшерімен және рН-метрлік титрлеу әдісі арқылы судың 

уақытша кермектігін анықтау. 
15. Темірді (II) перманганатометриялық әдіспен анықтау. 
16. Мысты (II) иодометрлік әдіспен анықтау.  
17. Комплексонометриялық әдіспен судың жалпы кермектігін анықтау.  
18. Темірді  (ІІІ) фотометрлік анықтау негіздері.  
19. Тура потенциометрлік әдіспен судың рН-ын анықтау. 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары арасындағы 
генетикалық байланыс 

2. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Молекулалар 
құрылысы 

3. Тұнба-ерітінді жүйесіндегі тепе-теңдік (гетерогенді тепе-теңдік). 
Ерігіштіктік көбейтіндісі 

4. Химиялық талдауда (иондарды табу, бөлу және тұнбаны еріту) 
тотығу-тотықсыздану реакцияларын қолданудың мысалдары 

5. Электролит ерітінділері. Гидролиз дәрежесі және константасы  
6. Кешен түзілу реакцияларының химиялық талдауда (иондарды табу, 

бөлу және тұнбаны еріту) қолданылу мысалдары  
7. Талдаудың бөлшектік және жүйелік тәсілдері. Сапалық реакциялар 
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жүргізу техникасы  
8. Биологияда, топырақтануда және медицинада протолиттік 

(қышқылдық-негіздік) титрлеудің мәні 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 
1. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия.- М., 2008  
2. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия.-  4-е изд., испр.- СПб.: 

Химиздат, 2000.- 624 с. 
3. Основы аналитической химии (под редакцией Ю.А Золотова) в 2-х кн. М.: 

«Высшая школа», 1996 г. 
4. Золотов Ю.А. Аналитическая химия: проблемы и достижения. М: «Наука», 

1992 г. 
5. Бірімжанов Б.А. Жалпы химия.-Алматы, ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.-752 б. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Математика ғылымның сан-алуан саласының тұрмыс пен техникадағы 
өзекті мәселелерді шешуде басты рөл атқарып отырғаны бесенеден белгілі. 
Кейінгі жылдары компьютерлік технологияның қарышты дамуы замана 
талабынан туындаған биотехнологиялық маңызы бар есептерді шешу 
мүмкіндіктерін арттырып,  математиканың қолдану өрісін кеңейте түсуде. 
Математиканы оқытудағы негізгі мақсат – биотехнология мамандығының  
студенттеріне оқу процесіндегі  арнайы курстарды оқу және өздігінен 
шұғылдану  барысында кезігетін математиканың негізгі ұғымдарымен һәм 
негізгі математикалық әдістермен таныстыру. 

Физикалық, геофизикалық, геодезиялық, биологиялық және басқа да 
зерттеулерде математиканың алатын орны ерекше. Ол тек сандық есептің 
қаруы болғанымен, сонымен қатар дәл зеррттеулердің  әдісі мен ұғымдарын 
және  мәселелерін анағұрлым нақты қалыптастырудың құралы да болып 
табылады. 

Математикалық әдістер кез-келген физикалық, геофизикалық, 
геодезиялық, экологиялық, биологиялық пәннің құрамдас бөлігіне айналды. 

Қазіргі маманның математикалық білімі математиканың жалпы курсын 
және арнайы курстарды (ықтималдықтар теориясы, математикалық статистика, 
т.б.) меңгеруді қамтиды. 

Математиканың жалпы курсы маманның математикалық білімінің 
іргетасы болып табылады, осы курстың шеңберінде кәсіптік қызметте 
математикалық әдістерге сүйенудің бағыттары жүзеге асырылады. 

Арнайы бөлімдерді оқытуда қолданбалы есептерді шешудің 
математикалық әдістерін қолдану жүзеге асырылады. 
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Ұсынылып отырған оқу бағдарламасы 5B070100-Биотехнология 
5В080400-Балық шаруашылығы мамандығының студенттерінің математикалық 
біліміне қойылатын жаңа талаптарды қамтиды және төмендегідей талаптар 
қояды: 

- студент сызықты алгебра және аналитикалық геометрияның 
элементтерін, дифференциалдық және интегралдық есептеулерді толық игеріп, 
оны физиканың, геофизиканың, геодезияның, экологияның, биологияның 
математикалық есептерінде қолдана білуі тиіс; 

- математикалық білімін ұштай отырып физика, геофизика, геодезия, 
экология және биологиядағы математикалық моделдерді оқып үйреніп, 
түсінетіндей деңгейде меңгеруі тиіс; 

- жүргізілген математикалық талдау нәтижесінде практикалық ұсыныстар 
жасай алуы тиіс; 

- математикалық модельдерді құру дағдысына ие болуы тиіс; 
- қолайлы математикалық әдістерді және есептің шешімінің алгоритмін 

таңдауға құзыретті болуы тиіс; 
Пререквизиттері: «Математика» пәні орта мектеп бағдарламасындағы 
арифметика, алгебра және геометрия пәндеріне негізделген. 

Постреквезиттері: «Математика» пәнінің негіздері жалпы білімдік 
биологиялық пәндер мен маман дайындайтын кафедралардың арнаулы 
пәндерінде қолданылады.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Пәннің тақырыптық атаулары 
1 Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия элементтері 
2 Кеңістіктегі координаталар жүйелері 
3 Математикалық анализге кіріспе 
4 Бірайнымалы функцияның дифференциалдық есептеуі 
5 Функцияны оның туындысы арқылы зерттеу 
6 Комплекс сандар туралы қысқаша мағлұмат 
7 Анықталмаған интеграл. 
8 Анықталған интеграл 
9 Меншіксіз интегралдар 

10 Көпайнымалы функциялар 
11 Қатарлар 
12 Дифференциалдық теңдеулер 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Математиканың зерттеу нысаны  математикалық моделдер болып 

табылады. Сондықтан мұндай моделдерді зерттеу арқылы, біз өмірде кезігетін 
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тиянақты құбылыстарды зерттейміз, яғни математикалық моделдер арқылы, 
бізді қоршаған ортадағы жүріп жатқан процесстерді зерттеу мүмкіндігі туады. 

Математикада бір модель әртүрлі құбылыстарды сипаттауы мүмкін, 
мысалы, Лаплас теңдеуі арқылы қатты денедегі жылудың стационарлық 
таралуын және сұйықтың қозғалысын да сипаттауға болады, т.б. 

Математика абстракты ғылым, бірақ оның қолданылуы әрқашан тиянақты 
болып келеді. 

Математика көмегімен өте маңызды техникалық, физикалық, 
геофизикалық, геодезиялық, экологиялық, биологиялық және басқа да есептер 
шешіледі. 

Математиканы таза және қолданбалы болып бөлінуі шартты дүние. 
Математиканың қолданысты бағытын күшейту үшін анықталған интегралды 
жуықтап есептеулерге компьютерді қолдану арқылы берген дұрыс болады. 

Пәннің міндеттері: 
- «Математика» пәнінің негізгі ұғымдарын және оның биотехнология  

саласында қолданылуын оқып білу; 
- «Математика» пәнінің негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын, 

сонымен қатар оларды қолданып биотехнологиялық нақты есептердің шешу 
әдістерін меңгеру; 

Пәннің мақсаттары: 
- «Математика» пәніндегі игерілген математикалық әдістерді физикалық, 

геофизикалық, геодезиялық, экологиялық, биологиялық есептерді моделдеуде 
шеберлікпен қолдану; 

- математикалық өрісті дамыту; 
- математикалық мәдениеттілікті тәрбиелеу; 
- ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін қалыптастыру. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия элементтері 
Жазықтықтағы координаталар жүйелері. Жазықтықтағы аналитикалық 

геометрияның қарапайым есептері. Сызықтың теңдеуі. Түзудің әртүрлі 
теңдеулері. Түзудің қалыпты теңдеуі, екінші ретті сызықтар: эллипс, гипербола, 
парабола және олардың канондық теңдеулері. 

Декарт координаттарын түрлендіру. Екінші ретті сызықтарды канондық 
түрге келтірудің ең қарапайым есептері. 

Сызықтық түрлендірулер. Матрица. Матрицаға байланысты жалпы 
анықтамалар. Матрицаларға амалдар қолану: матрицаларды қосу, 
матрицаларды көбейту. Квадратты матрицалар. Анықтауыштар. 
Анықтауыштың қасиеттері. Минор және алгебралық толықтауыштар. 

Екі және үш айнымалы сызықты теңдеу жүйелері. Үш белгісізді үш 
сызықты теңдеулер жүйесін зерттеу. Крамер ережесі. Гаусс тәсілі. Сызықты 
теңдеулер жүйесін матрицалық түрде жазу. Кері матрицаны табу. Сызықты үш 
белгісізді үш теңдеулер жүйесінің матрицалық шешімі. 



42 
 

 
Кеңістіктегі координаталар жүйелері 
Кеңістіктегі декарт координаталары. Цилиндрлік координаталар. 

Скалярлық координаталар. Вектор ұғымы. Векторларға сызықты тәуелсіз 
векторлар жүйесі. Базис. Векторларды компонеттерге жіктеу. Векторлардың 
скалярлық көбейтіндісі және оның қасиеттері. Вектордың векторлық 
көбейтіндісі және оның қасиеттері. Векторлардың аралас көбейтіндісі және 
оның қасиеттері. 

Кеңістіктегі жазықтықтың және түзудің теңдеулері. Екінші ретті беттер. 
Екінші ретті беттерді қималар әдісі арқылы зерттеу. 

 
Математикалық анализге кіріспе  
Жиын ұғымы. Белгілеулер. Логикалық символдар. Нақты сандар жиыны. 

Сандық тізбектер. Сандық тізбектердің жинақтылығы. Монотонды шектелген 
сандық тізбектің шегі. «е» саны. Натурал логарифмдер. Функция. Нүктедегі 
функцияның шегі. Шексіздіктегі функция шегі. Шектер туралы негізгі 
теоремалар. Бірінші және екінші тамаша шектер. Шексіз аз және шексіз үлкен 
функциялар. Шексіз аз функцияларды салыстыру және оларды функцияның 
шектерін табуда қолдану. 

Функцияның үздіксіздігі. Үздіксіз функциялардың негізгі қасиеттері. 
Негізгі қарапайым функциялардың үздіксіздігі. Функцияның үздікті болатын 
нүктелерінің классификациясы. 

 
Бірайнымалылы  функцияның дифференциалдық есептелінуі 
Функцияның туындысы, оның геометриялық және механикалық 

мағыналары.  
Функцияның дифференциалдануы. Функцияның үздіксіздігі мен 

дифференциалдануының арасындағы байланыс. Функцияның дифференциалын 
жуықтап есептеулерде қолдану. 

Туынды табудың негізгі ережелері. Күрделі функцияның туындысы. Кері 
функция және оның туындысы. Функцияның дифференциалы және оның 
қасиеттері. Жоғарғы ретті туындылар мен дифференциалдар. Екінші ретті 
туындының механикалық мағынасы. 

Ферма, Ролль, Лагранж және Коши теоремалары. 
Тейлор формуласы. Қалдық мүшесі Лагранж формасында болатын 

Тейлор формуласы. ( ) ( )nt xxxxe ++ 1,1ln,cos,sin,  функцияларын Маклорен 
формуласы арқылы жіктеу. Функцияның басты бөлігін оқшаулау әдісі және 
оны функцияның шегін табуда қолдану. 

 
Функцияны оның туындысы арқылы зерттеу 
Функцияның монотондық белгілері. Экстремумның қажетті шарты. 

Функцияның экстремумының бар болуының жеткілікті шарттары. Қисықтың 
ойысты және дөңесті бөліктері. Иілу нүктелері. Қисықтың асимптоталары. 
Функцияны зерттеу мен графигін салудың жалпы схемасы. 
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Комплекс сандар туралы қысқаша мағлұмат  
Комплекс сандарға амалдар қолдану. Комплекс санды дәрежеге шығару 

және одан түбір табу. Эйлер формуласы. Түбірлері комплекс сандар болғанда 
көпмүшелікті көбейткіштерге жіктеу. 

 
Анықталмаған интеграл.  
Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл және оның қасиеттері. 

Анықталмаған интегралдың негізгі формулаларының кестесі. Анықталмаған 
интегралда айнымалыны алмастыру және бөліктеп интегралдау әдістері. 
Рационал бөлшектерді жай бөлшектерге жіктеу. Рационал функцияларды 
интегралдау. Тригонометриялық функцияларды интегралдау. 

 
Анықталған интеграл  
Анықталған интегралды интегралдық қосындылар тізбегінің шегі ретінде 

анықтау. Анықталған интегралдың қасиеттері. Анықталмаған интеграл мен 
анықталған интегралдың арасындағы байланыс. Ньютон-Лейбниц формуласы. 
Анықталған интегралды айнымалыны алмастыру және бөліктеп интегралдау 
әдістері арқылы есептеу. Анықталған интегралды жуықтап есептеу әдістері: 
тіктөртбұрыштар формулалары, трапециялар және Симпсон әдісі. Анықталған 
интегралдың қолданулары: жазық фигуралардың аудандарын есептеу, 
қисықтың доғасының ұзындығын есептеу, дененің көлемі мен айналу 
беттерінің аудандарын есептеу.  

 
Меншіксіз интегралдар  
Меншіксіз интегралдар ұғымы. Меншіксіз интегралдардың жинақтылық 

белгілері.  
 
Көпайнымалы функциялар  
Бірнеше айнымалы функциялар. Екі айнымалы функция. Анықталу 

облысы. Екі айнымалы функцияның шегі. Екі айнымалы функцияның графигі. 
Екі айнымалы функцияның үзіліссіздігі. Бірінші және екінші ретті дербес 
туындылар. Екі айнымалы функцияның экстремумы. Қажетті шарты. 
Жеткілікті шарттары. Шартты экстремум. Ең аз квадраттар әдісі. 

 
Қатарлар  
Сандық қатар және оның жинақтылығы. Қатардың жинақты болуының 

қажетті шарты. Даламбер, Коши белгілері. Қатардың жинақтылығының 
интегралдық белгісі. Лейбниц теоремасы. Айныма таңбалы қатарлар. 
Абсолютті және шартты жинақтылық. 

Дәрежелік қатарлар. Функционалдық қатардың жинақтылық облысы. 
Функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеу. 

 
Дифференциалдық теңдеулер 
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Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Коши есебі. Айнымалылары 
бөлінетін дифференциалдық теңдеулер. Біртекті дифференциалдық теңдеулер. 
Сызықты теңдеулер. Коэффициенттері тұрақты екінші ретті дифференциалдық 
теңдеулер. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН  

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Аналитикалық геометрияның қарапайым есептері. 
2. Түзудің әртүрлі теңдеулері. 
3. Екінші ретті сызықтар. Эллипс. Гипербола. Парабола. 
4. Үш белгісізді үш теңдеулер жүйесін Крамер әдісімен шешу. 

Матрицалық жолмен шешу. 
5. Функцияның шегі.  
6. Бірінші және екінші тамаша шектер. 
7. Туындыларды табу. Лопиталь ережесі. 
8. Функцияны зерттеу және оның графигін салу. 
9. Анықталмаған интеграл және оны табудың негізгі әдістері. 
10. Рационал, иррационал функцияларды интегралдау. 
11.  Тригонометриялық функцияларды интегралдау. 
12. Анықталған интеграл және оны есептеу әдістері. 
13. Анықталған интегралдың қолданулары. 
14. Меншіксіз интегралдар.  
15. Дифференциалдық теңдеулер 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ОРЫНДАЛАТЫН ӨЗДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Екінші ретті беттер. Екінші ретті беттерді қималар әдісі арқылы 
зерттеу. 

2. Шексіз аз функцияларды салыстыру және оларды функцияның 
шектерін табуда қолдану. 

3. Функцияның басты бөлігін оқшаулау әдісі және оны функцияның 
шегін табуда қолдану. 

4. Түбірлері комплекс сандар болғанда көпмүшелікті көбейткіштерге 
жіктеу. 

5. Рационал функцияларды интегралдау. Тригонометриялық 
функцияларды интегралдау. 

6. Меншіксіз интегралдар  
7. Функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеу. 
8. Коэффициенттері тұрақты екінші ретті дифференциалдық теңдеулер. 
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН  
ҮЛГІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Екі және үш айнымалы сызықты теңдеу жүйелері. Үш белгісізді үш 

сызықты теңдеулер жүйесін зерттеу. Гаусс тәсілі. 
2. Қалдық мүшесі Лагранж формасында болатын Тейлор формуласы. 
3. Функцияны оның туындысы арқылы зерттеу 
4. Анықталған интегралдың қолданулары: жазық фигуралардың аудандарын 

есептеу, қисықтың доғасының ұзындығын есептеу, дененің көлемі мен 
айналу беттерінің аудандарын есептеу. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
«Биотехнология нысаналары» бағдарламасының курсы  «5В070100-

Биотехнология» мамандығы бойынша кредиттік технология негізінде бакалавр 
студенттерін дайындайтын университеттерге арналған. 

Биотехнология нысаналары – биотехнологиялық өндірістің орталық және 
міндетті элементі. Олар оның арнайылығын құрайды. Биотехнология 
нысаналарына тірі ағзалар топтарының көптеген өкілдері – микроорганизмдер 
(вирустар, бактериялар, протисттер, ашытқылар, микробалдырлар, 
цианобактериялар және т.б.), өсімдіктер, жануарлар, және олардан бөлініп 
алынған клеткалар мен субклеткалық құрылымдар. Осы курста биотехнология 
нысаналарының (вирустар, бактериялар, ашытқы  және мицелиалды 
саңырауқұлақтар, фототрофты микроорганизмдер, жоғары сатыдағы 
өсімдіктер, жануарлар) құрылымды-морфологиялық ерекшеліктері нақты 
көрсетілген. 

Биотехнология тірі жүйелерде жүретін және нәтижесінде энергия бөлінуі, 
метаболизм өнімдерінің синтезі мен ыдырауы, клетканың химиялық және 
құрылымдық компоненттерінің түзілуі жүзеге асатын физиологиялық-
биохимиялық үдерістерге негізделеді. Осыған байланысты курста эукариот 
және прокариот клеткаларында зат пен энергия алмасуының ерекшеліктері 
көрсетілген. 

Курста бионысаналарын өсіру тәсілдері қарастырылады, 
биотехнологиялық маңызды ағзаларды таңдау принциптері және негізгі 
талаптары, оларды сақтау әдістері баяндалады. Аса назар өсімдік және 
жануардардың клеткалар мен ұлпалар культуралары сияқты биотехнологияның 
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нысаналарына бөлінеді. Биологиялық нысаналарды қолданудың қолданбалы 
аспектілері қарастырылады. 

Пререквизиттер: химия, физика.  
Постреквизиттер: биотехнология негіздері, биотехнологияда үдерістер 

мен аппараттар, таңдамалы кәсіби пәндер. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптар атауы  
1 Кіріспе  
2 Тірі жүйелердің топтасу деңгейлері мен қасиеттері 

3 Эукариот және прокариот ағзалардың клеткалар топтасуы мен 
метаболизмнің құрылымды-функционалдық ерекшеліктері 

4 Микроорганизмдер, өсімдіктер және жануарлар 
биотехнологиялық нысана ретінде 

5 Жануар мен өсімдік клеткалар, ұлпалар және мүшелер 
культуралары 

6 Субклеткалық құрылымдар бионысана ретінде  

7 
Биотехнология үшін жаңа практикалық жағынан маңызды 

нысаналарды алу үшін клеткалық және генетикалық инженерия 
әдістерін қолданудың негізгі бағыттары 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
«Биотехнология нысандары» курсының мақсаты –  микроорганизмдерді, 

өсімдіктерді және жануарларды биотехнологиялық нысан ретінде және жаңа 
бионысаналарды жасауда қолданылатын негізгі принциптер мен әдістемелерді 
қарастыру. 

«Биотехнология нысаналары» пәнін оқытудың міндеттері: 
- негізгі практикалық маңызды клеткалық метаболиттерді 

өндірететінағзалар-бионысаналар топтасуының құрылымдық-функционалдық 
ерекшеліктерін зерттеу; 

- теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін in vitro 
жағдайында өсірілетін өсімдік және жануар клеткаларының  биологиясымен, 
оларды өсіру  және қолдану әдістерімен танысу.   

- өнеркәсіптік өндірісте қолдану үшін бионысаналарды таңдау 
прициптерімен таныстыру; 

- Жаңа қасиеттер мен/немесе жаңа заттар бөлуге қабілеттер беру 
мақсатында модифицирленген бионысаналар алудың технологиялық 
тәсілдерімен таныстыру; 

-  студенттерді алған білімдерінің теориялық дайындық деңгейін  
арттыруға және  оларды практика жүзінде қолдана білуге үйрету.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек: 
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- биотехнология нысаналарының топтасуының құрылымды-
функционалдық ерекшеліктерін; 

- биологиялық белсенді қосылыстар продуценттерінің селекция 
принциптерін; 

- клеткалық және гендік инженерия принциптерін; 
- өндірістік штаммдардың  өндірістік қауіпсіздігін жүзеге асыру 

принциптерін; 
- бионысаналардызертханалық жағдайларда сақтау талаптарын; 
-өнеркәсіптік өндірісте бионысаналарды қолданудың негізгі бағыттарын. 
істеу білу керек: 
- биотехнология нысаналарының практикалық пайдалы қасиеттерін 

талдауды; 
- биотехнология нысаналарының қасиеттерін жақсарту негізіне жататын 

принциптерді қолдануды; 
- микроорганизмдер, өсімдіктер және жануар клеткалар мен ұлпаларды 

культивирлеуге арналған қоректік орталарды  дайындауды, бастапқы 
материалды залалсыздандыру және оқшауландыруды; 

- клеткаларды субкультивирлеу және клеткалық популяция өсуінің 
динамикасын талдауды.  

Практикалық дағдыларды үйрету: 
- биотехнология негізгі нысаналарымен: микроорганизмдер, өсімдіктер 

және жануарлармен жұмыс істеуді; 
- қоректік орталарда нысаналарды культивирлеу; 
- микроскопты техникамен (микроскоптар, микроманипуляторлар, 

микроинъекторлар) жұмыс жасауды; 
- зертханалық қондырғылармен (термостаттар, центрифугалар, 

анализаторлар және арнайы құрылғылар) және хирургиялық құрал-
саймандармен жұмыс істеуді. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Тірі жүйелердің топтасу деңгейлері мен қасиеттері 
Тірі жүйелердің топтасу деңгейлері: молекулалық-генетикалық; клетка 

дейінгі; клеткалық; ұлпалық; мүшелік; ағзалық; популяция-түрлік; 
биогеоценотикалық; биосфералық. Тірі табиғаттың негізгі қасиеттері: зат 
алмасу, өзіндік реттелу, қозу, өзгеру, тұқым қуалау, көбею. Ағзаның ішкі 
ортасының тепе-теңдігін сақтау, тіршілік функцияларын реттеу принциптері. 
Тірі материяның топтасуының әртүрлі деңгейлерінің өзара байланысы.  

 
Клеткалар топтасуы мен прокариоттық және эукариоттық 

ағзалардың метаболизмінің құрылымды-функционалдық ерекшеліктері 
Прокариоттар мен эукариоттар. Бактериялық, археотиптік және ядролық 

морфотиптер. Прокариотты және эукариотты микроорганизмдер 
клеткаларының топтасуындағы негізгі айырмашылықтар. 
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Прокариот клеткасының сыртқы құрылымдары: клетка қабықшасы, 
цитоплазматикалық мембрана, капсула, мұртшалар, фимбриялар. Құрылысы 
мен функциялары. Протопласттар мен сферопласттар түзілуі. Бактериялардың 
L-пішіндері. 

Прокариот клеткасының ішкі құрылымдары: нуклеоид, плазмидалар,   
эндоспоралар. Бактериялардың клеткаішілік қосылыстардың алуантүрлілігі: 
мезосомалар, рибосомалар, хлоросомалар, аэросомалар, карбоксисомалар, 
фикобилисомалар. 

Микроорганизмдерде метаболизм жүйелерінің топтасу ерекшеліктері мен 
алуантүрлілігі оларды практикада қолдану негізі ретінде (атап кеткенде, ашу, 
биоэлектрокатализ, биологиялық белсенді қосылыстар синтезі, органикалық 
және бейорганикалық субстраттар утилиздеу үдерістері). 

Қоректену түрлерінің алуантүрлілігі. Фототрофия. Фотосинтез механизмі. 
Оксигенді және аноксигенді фотосинтез. Хемотрофия. Автотрофтар, 
гетеротрофтар, паратрофтар. Қоректенудің негізгі элементтері. Өсу факторлары. 
Ауксотрофтар. Атмосфералық азот фиксациясы. Миксотрофты қоректену. 
Саңырауқұлақтар қоректенуі (сапрофиттілік, паразитизм). 

Өсімдік клеткаларының топтасуының негізгі белгілері. Клеткалық 
теорияның негіздері. Клетка түсінігі және оның құрылысы. Клетка құрылымы. 
Клетка қабықшасы. Органеллалар. пластидтер (хроматофоралар). Өсімдік пен 
жануар клеткаларының айырмашылығы. Өсімдік клеткаларының 
физиологиялы-биохимиялық ерекшеліктері. 

Жануар клеткасының құрылымды-функционалдық топтасуының жалпы 
принциптері және оның компоненттері.  

 
Микроорганизмдер, өсімдіктер және жануарлар биотехнология 

нысаналары ретінде 
Биотехнологияда қолданылатын биологиялық нысаналар. Бионысаналар 

функциялары. Биотехнологияда қолданылатын нысаналар мен биологиялық 
жүйелерге қойылатын негізгі талаптар. Биоэтика мәселелері мен қауіптер. 

Микроорганизмдер мен олардың метаболизм өнімдері биотехнологиялық 
объекті ретінде. Олардың жалпы сипаттамасы және қолдану сфералары 
(тағамдық және химиялық өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, медицина, 
энергетика, қоршаған ортаны қорғау). Вирустар мен приондар . Бактериялар, 
алуантүрлілігі және оларды биотехнологияда қолдану. Фототрофты 
микроорганизмдердің жалпы сипаттамасы. Микромицеттер. 

Өндірістік штамдарға қойылатын талаптар. Штамдар технологиялылығы. 
Өндірістік культураларды сақтау тәсілдері. Өнеркәсіптік штамдардың 
қауіпсіздігін бағалау. 

Жоғары және төмен сатылы өсімдіктер биотехнология нысанасыретінде. 
Балдырлар, олардың құрылысы мен көбею ерекшеліктері. Диатомды, қоңыр, 
жасыл, қызыл балдырлар. Қыналар. Саңырауқұлақтар, систематикалық 
орналасуы, биотехнологиялық маңызы.Су өсімдіктерін (азола, анабена, 
ряскалылар) in vitro жағдайдағы культуралардағы морфогенетикалық, 
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физиологиялық және биохимиялық үдерістерді зерттеулерге арналған үлгілік 
жүйелер ретінде. Дәрілік өсімдіктерді фармакологиялық және медициналық 
препараттарды алуға қолдану. 

Топтасудың әртүрлі деңгейлеріндегі жануарлар биотехнологиясының 
нысаналары: бунақденелілер (дрозофила), тікентерілер (су кірпісі), 
қосмекенділер (бақа), сүтқоректілер (тышқан, қоян, хомяк, адам). 
Систематикалық орны, таралуы, сақтау талаптары және 
зертханажағдайларында өсіру. 

Биологиялық нысаналаржәне дайын өнімдердің санитарлы-гигиеналық 
бағалау. 

 
Өсімдік және жануарлар клеткалар, ұлпалар және мүшелер 

культуралары 
Өсімдік және жануарлар клеткалар, ұлпалар және мүшелер культуралары 

биотехнология нысанасы ретінде. Өсімдіктер мен жануарлар ұлпалық 
культуралары биология, ауыл шаруашылығымен медицинаның ғылыми және 
практикалық мақсаттары үшін модельді жүйелер ретінде. 

Өсімдіктердің каллусты және суспензиялық культуралары. Жоғары 
сатыдағы өсімдіктердің бөлек мүшелерін және элементтерін (тамыр, сабақ, 
жапырақ, аналық, аталық мүшелері, тозаңқапшалары, гүлдері) каллусты және 
суспензиялық культураларын алуға қолдану. 

Жануарлардың клеткалық және мүшелік культуралары. Қорытылатын, 
жартылай қорытылатын және қорытылмайтын культуралар. Бағаналы 
клеткалар. Клеткалық культуралардың коллекциялары және криобанктері. 

Микроорганизмдердің, өсімдік, жануар, адам клеткалары мен 
ұлпаларының культивирлеудің түрлілік технологиялық тәсілдері және 
ерекшеліктері. Клеткалар культивирлеуге арналған қоректік орталар. Көміртек, 
макро-, микроэлементтердің негізгі көздері. Шикізаттың жаңа көздерін зерттеу. 
Қоректік орталарды оптимизациялау әдістері. 

 
Субклеткалы құрылымдар биообъектілер ретінде 
Иммобилизденген бионысаналар. Иммобилизденген бионысаналарды алу 

ерекшеліктері және оларды биотехнологияда қолдану. 
Иммобилизденген ферменттер, олардың артықшылықтары. 

Иммобилизденген полиферментті жүйелер. Биочиптер. Биосенсорлар.  
Иммобилизация әдістері, артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Микроорганизмдер клеткаларының (клеткалар иммобилизациясы үшін 
қолданылатын материалдар типі) иммобилизациясының жалпы принциптері. 
Микроорганизмдер клеткаларының иммобилизациясы ақырғы өнімнің шығуын 
көбейтуге арналған әдіс ретінде. Иммобилизденген ферменттер мен 
клеткаларды қолдану сферасы. 
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Биотехнология үшін жаңа практикалық маңызды нысаналарды 
алуға клеткалық және генетикалық инженерия әдістерін қолданудың 
негізгі бағыттары 

Биологиялы белсенді қосылыстардың табиғи продуценттерінің скринингі 
(таңдаудың дәстүрлі және замануи әдістері). Мутагенез (in vivo, in vitro). in 
vivoмутагенез түрлері (химиялық, физикалық). in vitro мутагенез 
(транспозонды, бағытталған). 

Бионысаналардыклеткалық инженерия әдістерімен жақсарту. Жоғары 
өнімді ағзалар таңдау үшін гибридизация әдістері (бактериялар және 
саңырауқұлақтар коньюгациясы, протопласттар құйылысуы). Протопластарды 
про-, эукариоттардан алу. Түраралық және туысаралық будандар алу. 

Про-, эукариот ағзаларда реттеуші жүйелердің ерекшеліктері. 
Микроорганизмдер, жануарлар және өсімдіктер клеткаларында генетикалық 
материалды клондауға белсенділік кассеталарын жасау принциптері. Векторлы 
жүйелердің жалпы сипаттамасы. 

Генетикалық модифицирленген ағзаларды таңдау және 
қауіпсіздікпринциптері. 

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Микробиологиялық препараттарды даярлау. Микроскоптау 
техникасы. 

2. Бактериялық клетканың құрылымы. Грам әдісімен бояу. Бактериядағы 
капсулалар және қор заттарды анықтау. 

3. Микроскопты мицеллиалды саңырауқұлақтар, ашытқылар және 
актиномицеттер. 

4. Фототрофты микроорганизмдердің морфологиясы мен 
физиологиялық ерекшеліктері. Фототрофты микроорганизмдердің негізгі  
топтарын бөлу және өсіру. 

5. Өндірістік штаммдарды сақтау жолдары. 
6. Жоғары сатыдағы өсімдіктерінің экспланттарды залалсыздандыру 

тәсілдері. Асептикалық жағдайларында қос- жәнедаражарнақты өсімдіктердің 
ұлпа мен жасушаларды өсіру. 

7. Бидайдың пісіп жетілген ұрықтарды өқшаулап агарлы ортада өсіру. 
8.  Сәбіздің өзектік паренхималық клетка культурасында каллус ұлпаны 

алу 
9. Жануарлардың  биотехнологиясында пайдаланылатын обьектілер.  
10. Жанурларды зертханаларда өсіру мен сақтаудың негізгі шарттары. 
11. Жанурлар биотехнологиясындағы жұмыстарды жүргізу және 

ұйымдастыру. 
12. Эмбриондардың жұмыртқа жасушаларын және спермотозоидтардың 

тіршілігін анықтау тәсілдері. Жануарлардың жасанды ұрықтандырудың негізгі 
кезеңдері. Адамның жасанды ұрықтандырудың заманауи әдістері. 
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13.  Эмбриотрансплантации әдісі. 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Микроорганизмдердің систематикалық негіздері, топтастырылуы 

және таксономиясы. 
2. Микроорганизмдерді дақылдауға арналған қоректік орталар, оларды 

стерилизациялау тәсілдері. 
3. Микроорганизмдердің таза және аралас дақылдары. 
4. Эукариоты фототрофты микроорганизмдер (микробалдырлар) және 

олардың ерекшеліктері. 
5. Биотехнологических өндірістің ластағыш-микробтарыжәне олармен 

күресу жолдары. 
6. Өсімдіктер каллус ұлпасында морфогенез үдерісінің гормоналды 

реттеуді зерттеу. 
7. Өсімдік жасушаларын тереңдік өсіруі. Жасушалық суспензияны алу. 
8. Өсімдіктер биотехнологиясын медицинада, тағамдық өндірісте және 

ауыл шаруашылығындағы туындаған мәселелерді шешу үшін пайдалану.  
9. Өсімдік гермаплазманы криосақтау әдістері. 
10. Сүтқоректілердің гормональды реттеу арқылы көбеюі. 

Сүтқоректілердің гормоналды көбею ерекшеліктері. Сүтқоректілерді 
ұрықтандыру. 

11. Монозиготалы егіздерді алу әдістері.  
12. Эмбриондарды клондау әдісі. Әдіс клондау мен көмек ядроның көпір-

соматикалық клетка. Соматикалық клетка дақылдарды жануарлар 
биотехнологиясында пайдалану.  

13. Эмбриотрансплантация әдістері. 
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ТҮСІНДЕРМЕ ХАТ 
 

Биологиялық химия биология бойынша білім беру саласындағы ең 
маңызды іргелі пәндердің бірі болып табылады. Биохимияның жетістіктері 
қолданбалы салалар мен халық шаруашылығында кеңінен қолданыла отырып, 
көптеген мәселелерді шешуде негіз болады. Биохимия бойынша білім ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін жоғарылатуда, тағам өнеркәсібінің 
рентабельділігін арттыруда, фармацевтика саласында жаңа препараттар алуда 
кеңінен қолданылып келеді. Осы заманғы медицина, денсаулық сақтау, 
экология түгелінен биохимиялық жетістіктерге негізделген. 

Осыған байланысты биотехнолог-мамандарды даярлау оларға табиғи 
қосылыстардың негізгі кластарының тек құрылымы мен функционалдық 
қасиеттері бойынша ғана емес, сонымен қатар кез келген тірі организмде 
жүретін биохимиялық процестердің реттелу механизмдері мен олардың бір-
бірімен байланысы туралы, сондай-ақ мұндай организмдерді 
биотехнологиялық мақсаттар үшін қолдануға мүмкіндік беретін білім беру деп 
түсінуге болады.  

«Биохимия» пәнін оқып білу нәтижесінде студент: 
білуі тиіс:  
- маңызды биологиялық макромолекулалар – белоктардың, нуклеин 

қышқылдарының, көмірсулардың, липидтер құрылымдарының негізгі 
принциптерін; 

- тіршілік процестеріндегі белоктардың, нуклеин қышқылдарының, 
көмірсулардың, липидтердің, гормондардың функционалдық рөлін; 
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- ферменттердің ерекше және кинетикалық сипатын, сонымен қатар 
ферменттердің биотехнология үшін рөлін; 

- ДНҚ мен РНҚ-лардың қасиеттерін және олардың генетикалық 
мәліметтерді сақтаудағы және ұрпаққа берудегі рөлін; 

- метаболизмнің негізгі жолдары мен реттелу механизмдерін; 
-  биохимияның теориялық және практикалық маңызын, оның басқа 

жаратылыс тану ғылымдарымен байланысын; 
- биохимия саласындағы соңғы жетістіктерін және олардың 

биотехнология, халық шаруашылығы, медицина, фармацияның әртүрлі 
салаларында қолданылу перспективаларын; 

- қосылыстардың биологиялық функциялары мен молекулалық 
құрылымдарының арасындағы өзара байланыстылықты; 

- табиғи молекулалардың биотехнологиялық өндірістермен 
байланысын. 

істей білуі тиіс: 
-  «Биохимия»  пәні бойынша алған білімін биологияның басқа да 

пәндерін (молекулалық биология, молекулалық генетика, физиология) игеру, 
сонымен қатар биотехнологияның практикалық мәселелерін шешу үшін 
қолдану; 

- биологиялық материалдардың сапалық және сандық анализдерін 
жасау; 

- биохимиялық жабдықтармен және аппараттармен жұмыс істеу; 
- технологиялық міндеттерді шешуде теориялық білімдерін қолдану; 
- тәжірибелік зерттеулер жүргізу дағдыларын меңгеру; 
- биологиялық химия бойынша мәлімет көздерінен хабардар болу. 
игеруі тиіс:  
- биотехнологияның практикалық мәселелерін шешу үшін 

биологиялық молекулаларды зерттеудегі биохимияның қазіргі заманғы 
зертханалық әдістерін.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптардың атауы 
1 Биохимияға кіріспе 
2 Белоктар 
3 Ферменттер. 
4 Көмірсулар. 
5 Липидтер. 
6 Нуклеин қышқылдары. Нуклеин қышқылдарының метаболизмі. 
7 Витаминдер. Гормондар. 
8 Метаболизмнің негізгі жолдары. 
9 Белоктар мен амин қышқылдарының метаболизмі. 

10 Көмірсулардың метаболизмі. 
11 Липидтердің метаболизмі. 
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12 Биохимиялық процестердің энергетикасы. 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
Пәннің мақсаты мен міндеттері: 
Биологиялық химия – табиғаттағы химиялық заттардың және олардың 

тірі объекттерінің тіршілігі процестеріндегі түрленуін зерттейтін ғылым. Ол 
тірі организмдерде жүретін барлық процестерді терең түсіну үшін негіз болып 
табылады. Қазіргі биохимия физиология, генетика, цитология, микробиология, 
медицина, молекулалық биология, нутрициология және т.б. сияқты 
ғылымдармен тығыз байланысты. Биохимияның зерттеу объекттеріне әртүрлі 
тірі организмдер, вирустар, бактериялар, өсімдіктер, жануарлар және адам 
организмі жатады. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында биологиялық химия жеке ғылым 
болып қалыптасты, бірақ оның мәнін түсінбесе де адамдар биохимиялық 
процестерді өте көне заманнан бері қолданып келеді. Биохимия саласындағы 
елеулі жаңалықтар ХХ ғасырда дүниеге келді. Бұл ғасырда белоктар 
құрылымының пептидтік теориясы, ферменттік кинетика, ДНҚ 
молекуласының құрылымы, тұқым қуалау мәліметтерінің ұрпаққа берілу 
принциптері және т.б. ашылды.  

Табиғи қосылыстардың жеке компоненттерін фракциялау, талдау, 
олардың құрылымы мен қасиеттерін зерттеу биохимия әдістерінің негізі болып 
табылады. Биохимияның кең таралған әдістеріне хроматографияны, 
центрифугалау және электрофорезді жатқызуға болады. 

Студенттерде тірі организмдердің химиялық құрамы, табиғи 
қосылыстардың физика-химиялық және биологиялық қасиеттері, зат 
алмасуының негізгі жолдары, метаболиттік процестердің реттелу 
механизмдері мен өзара байланыстылығы бойынша білімдерін қалыптастыру 
пәннің мақсаты болып табылады. 

Пәнді оқытудың міндеттері: 
Пәнді оқу барысында студенттер: 
- биологиялық қосылыстардың негізгі кластары (құрылысы, 

қасиеттері және олардың функцияналдық қызметінің механизмдері) бойынша 
білім алулары; 

- биологиялық функция мен молекулалық құрылымның арасындағы 
байланыстылықты оқып білулері; 

- тіршілік әрекетінің химиялық негіздерін оқып білулері; 
- тірі молекулалардың биотехнологиялық өндірістермен байланысы 

туралы түсініктері болуы; 
- клеткадағы энергияның түрлену, жиналу және пайдаланылу 

механизмдерін оқып білулері тиіс. 
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«Биохимия» курсын оқу үшін студенттерге қажетті білім салалары: 
төменмолекулалы биологиялық молекулалар, бейорганикалық химия, 
ботаника, зоология, микробиология. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Биохимияға кіріспе. 
Биохимияның мақсаты мен негізгі міндеттері. Биохимиялық 

зерттелердің объекттері. Статикалық және динамиколық биохимия бойынша 
түсінік. Биохимияның қазіргі заманғы мәселелері бойынша жалпы түсініктер. 
Биохимияның биологиялық пәндер мен басқа ғылымдардың ортасындағы 
орны. Қазіргі биотехнологияның дамуындағы биохимияның рөлі. 

 
Белоктар. 
Белоктар. Амин қышқылдары – белоктардың құрылымдық 

компоненттері ретінде. Амин қышқылдарының функциялары. Амин 
қышқылдарының ауыл шаруашылығында қолданылуы. 

Белоктардың құрылысы. Пептидтік байланыстың қасиеттері. Белок 
молекуласының құрылымдық деңгейлері: бірінші, екінші, үшінші және 
төртінші реттік құрылымы. Домендер. белоктардың топтастырылу 
принциптері: қарапайым және күрделі, фибриллярлы және глобулярлы 
белоктар. Әрбір класқа жататын белоктар құрылымының ерекшеліктері, 
мысалдар. Белоктардың физика-химиялық қасиеттері. Белоктардың 
полиморфизмі. Белок түрлерінің ерекшеліктері. 

Карапайым және қүрделі ақуыздар, олардың құрылымының ерекшелігі, 
мысалдар. Ақуыздардың қышқылдық-негіздік қасиеттері. Ақуыздардың 
көппішінділігі. Ақуыздардың түр өзгеріс ерекшелігі. 

Белоктардың табиғаттағы функциялары. Белоктардың құрылымы мен 
қызметінің арасындағы байланыстылық. Гемоглобин: құрылымы мен 
функциясы. Иммуноглобулиндер: құрылымы, қасиеттері және функциясы. 
Белоктар мен амин қышқылдарының катаболизмі.  

Ферменттер. Ферменттердің топтастырылуы. Ферменттердің  
номенклатурасы. Ферменттердің құрылымы мен қасиеттері. Кофакторлар және 
коферменттер. Ферменттің активті орталығы. Ферменттер әсерінің 
ерекшеліктері. Ферменттер әсерінің механизмдері. Ферменттің активтілігіне 
әртүрлі факторлардың (субстраттың концентрациясы, ферменттің 
концентрациясы, рН, температура, ортаның құрамы) әсері. Михаэлис-Ментен 
теңдеуі. Михаэлис-Ментен контантасы. Лайнуивер-Берк тендеуі. 
Ферменттердің активаторлары және тежегіштері.  Ферменттердің активтілігін 
тежеу типтері. Изоферменттер. Мультиферменттік кешендер.  

Жануарлар, өсімдіктер және микробтық ферменттер, олардың 
ерекшелігі. Ферменттерді иммобильдеу. Биотехнологиялық процестерде 
ферменттердің пайдаланылуы. Инженериялық энзимология, оның 
биотехнология үшін маңызы. 
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Көмірсулар. 
Көмірсулар: топтастырылуы, номенклатурасы. Көмірсулардың 

құрылымы және қасиеттері. Сүтқоректі жануарлар, өсімдіктер мен 
микроорганизмдер клеткаларындағы көмірсулардың функцияналдық маңызы. 
Сүтқоректілердің, өсімдіктердің, микроорганизмдердің организмдеріндегі 
көмірсулардың маңызды өкілдері. Моносахаридтер, олардың туындылары. 
Гексозалар, пентозалар, олардың құрылымы мен қасиеттері. Дисахаридтер. 
Тотықсызданатын және тотықсызданбайтын дисахаридтер. Полисахаридтер, 
олардың өкілдері (гликоген, крахмал және целлюлоза), олардың құрылысы, 
қасиеттері, организмдегі биологиялық рөлі.  

 
Липидтер.  
Липидтер. Липидтердің қасиеттері. Липидтердің клеткадағы 

функционалдық маңызы. Липидтердің топтастырылуы және номенклатурасы. 
Сабынданатын липидтер. Жоғары май  карбон қышқылдары – сабынданатын 
липидтердің құрылымдық компоненттері ретінде. Сабынданатын липидтердің 
құрылымы мен қасиеттері:  балауыздар, фосфолипидтер, бейтарап майлар, 
сфинголипидтер, гликолипидтер. Сабынданбайтын липидтер: стероидтар және 
терпендер. Стероидтардың негізгі өкілдерінің құрылымы мен қасиеттері: 
холестериннің, өт қышқылдаының. Стероидтардың, холестериннің, өт 
қышқылдарының организмдегі қызметтері. Терпендер: құрылымдары, 
қасиеттері, негізгі өкілдері. Терпендердің атқаратын қызметі. Жануарлар, 
өсімдіктер және микробтық липидтер. Қанықпаған май қышқылдарының 
биологиялық активті туындылары, простагландиндер, олардың биологиялық 
рөлі. Липидтердің медицина мен тамақ өнеркәсібінде пайдаланылуы. 

 
Нуклеин қышқылдары. Нуклеин қышқылдарының метаболизмі. 
Нуклеин қышқылдары, химиялық құрамы. Нуклеин қышқылдарының 

құрылымдық компоненттері. Нуклеозидтер және нуклеотидтер, олардың 
құрылымы мен қасиеттері. Нуклеотидтердің организмдегі биологиялық рөлі.  

ДНҚ және РНҚ. Нуклеин қышқылдарының қасиеттері мен 
ерекшеліктері. ДНҚ-ның бірінші, екінші, үшінші реттік құрылымы.  Чаргафф 
заңдылығы. ДНҚ молекуласының қос қабатты спиральдік құрылымының 
биологиялық мағынасы. ДНҚ-ның репликациясы және репарациясы. 

РНҚ. РНҚ-ның түрлері. РНҚ-ныңғ негізгі түрлерінің сипаттамасы: 
иРНҚ, тРНҚ, рРНҚ.  тРНҚ молекуласының бірінші, екінші, үшінші реттік 
құрылымы. РНҚ қасиеттері. РНҚ-ның негізгі түрлерінің биологиялық қызметі. 

Ақуыз биосинтезі. Ақуыз биосинтезіндегі ДНҚ және РНҚ-ның қызметі. 
Рибосомалар және олардың құрылымы. Генетикалық код, генетикалық кодтын 
қасиеттері. Ген, геном, кодондар. Белок инженериясының негізгі принциптері. 

ДНҚ және РНҚ-лардың биосинтезі. ДНҚ репликациясы: биохимиялық 
механизмдері және биологиялық рөлі. 
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Витаминдер. Гормондар. 
Витаминдер. Организм үшін витаминдердің биологиялық маңызы. 

Витаминдердің топтастырылуы, құрылымы және қасиеттері. Суда еритін 
витаминдер. Суда еритін витаминдердің өкілдері: тиамин, аскорбин қышқылы, 
В тобының витаминдері. Витаминдердің кофермент ретіндегі қызметі. Майда 
еритін витаминдер. А, Е, К, D топтарының витаминдері. 

Гормондар. Организм үшін гормондардың биологиялық маңызы. 
Гормондардың топтастырылуы. Өсімдік және жануар текті гормондар. 
Стероидты гормондар.  Белок-пептидтік гормондар, олардың өкілдері. 
Инсулин. Организмдегі инсулиннің құрылымы және қызметі. амин 
қышқылдарының туындылары болып табылатын гормондар. Тироксин, 
трийодтиронин, адреналин. Гормон әсерінін механизмдері. 

 
Метаболизмнің негізгі жолдары.  
Метаболизм. Метаболизмнің маңызды биохимиялық принциптері 

биомолекулулар биосинтезінің, түрленуі және ыдырау реакцияларының 
жиынтығы ретінде. Зат алмасу, жалпы зандылығы. Анаболизм мен 
катаболизм. Олардың өзара байланысы. Организмдегі заттар алмасуын 
қамтамасыз етуші биохимиялық жүйелердің өзара байланысы. Метаболизм 
процестерінің энергиялық балансы. Биохимиялық процестердің клеткаішілік 
шоғырлануы. Клеткалар мен организмдегі метаболизмнің реттелу 
принциптері. Көмірсу, липидтер мен белок алмасуының өзара 
байланыстылығы. Заттар алмаусының біртұтас жүйелі процестер ретіндегі 
маңызы.  

Белоктар мен амин қышқылдарының метаболизмі. 
Организмге тағаммен келіп түсетін белоктардың катаболизмі. Белок 

құрамындағы амин қышқылдары ыдырауының негізгі жолдары. Амин 
қышқылдарының дезаминденуі. Мочевина түзілуінің орнитиндік циклы. Амин 
қышқылдарының көміртектік скелетінің ыдырауынан түзілетін өнімдер. 
Кетогенді және глюкогенді амин қышқылдары. 

Белоктардың және пептидтердің биосинтезі: шоғырлануы және 
биологиялық маңызы. Амин қышқылдарының активтенуі, аминоацил-тРНҚ-
ның түзілуі. Белок синтезіндегі мРНҚ-ның атқаратын қызметі. белок 
биосинтезінің негізгі этаптары: транскрипция, трансляция. Белоктар мен 
пептидтердің клеткадағы посттрансляциялық биохимиялық модификациясы. 

  
Көмірсулардың метаболизмі. 
Ас қорыту жолындағы көмірсулардың түрленуі және сіңірілуі. Олиго- 

және полисахаридтер метаболизмінің принциптері. Гликогеннің синтезделуі 
және ыдырауы. Моносахаридтердің өзара түрленуі. Көмірсулардың анаэробты 
және аэробты ыдырауы. Гликолиз биохимиясы. Гликогенолиз. Ашу процесінің 
әртүрлі типтері. Глюконеогенез. Пирожүзім қышқылының тотыға 
декарбоксильденуі. Пируватдегидрогеназалық кешен. Үшкарбон қышқылдар 
циклы. Кребс циклының ферменттері және реакциялар жүруінің бір ізділігі. 
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НАД пен ФАД-тың тотықсыздануы, субстрат деңгейіндегі фосфорлану. 
Көмірсулар алмасуының пентозофосфаттық жолы. Тотығу және тотықсыздану 
реакциялары, биологиялық рөлі. 

Көмірсу алмасуының аэробты және анаэробты фазаларында түзілетін 
энергияның сипаттамасы. Көмірсулардың организмдегі түрленуі. 
Биотехнология өндірісі үшін көмірсулардың маңызды шикізат көзі ретіндегі 
маңызы. 

 
Липидтердің метболизмі. 
Липидтердің ыдырауы және олардың ішек-қарын жолында сіңірілуі. 

Өттің маңызы. Қан мен лимфадағы май қышқылдарының тасымалдануы, 
трансмембраналық тасымалдану. Май қышқылдарының тотығу жолдары. Май 
қышқылдарныңы β-тотығуы: механизмі, пластикалық және энергетикалық 
рөлі. 

Май қышқылдарының синтезі. Май қышқылдарының синтетазалық 
мультиферменттік кешені. Триацилглицеридтердің, фосфолипидтердің, 
холестериннің биосинтезі және катаболизмі. 

 
Биохимиялық процестердің энергетикасы. 
Клетканың биоэнергетикасы. АТФ, оның клетка энергетикасындағы 

рөлі. Биологиялық тотығу реакцияларының классификациясы. Тыныс алу 
тізбегіндегі ферменттік жүйелер. Тыныстану тізбегі, оның қызмет ету 
механизмдері. НАД- және НАДФ-тәуелді дегидрогеназалар, флавинді 
ферменттер, убихинон, цитохромдар және цитохромоксидаза. Тыныстану 
тізбегіндегі тотығу және фосфорлану реакциялаарының ілеспелі механизмдері. 
Протондардың трансмембраналық потенциалы және АТФ-синтазаның 
жұмысы. 

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР РЕТІНДЕ ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІНІҢ ҮЛГІСІ 
 

1. Амин қышқылдары. Белоктар. Белоктар мен амин қышқылдарының 
идентификациясы (белоктар мен амин қышқылдарының сапалық реакциялар). 
Әртүрлі әдістер көмегімен биологиялық объекттер құрамындағы белоктардың 
сандық мөлшерін анықтау (фотоэлектроколориметрлеу, рефрактометрия, 
титрлеу). Белоктарды әртүрлі химиялық агенттермен тұнбаға түсіру. 
Белоктарды бөліп алу және тазалау. 

2. Көмірсулар: қарапайым көмірсуларды, дисахаридтерді, 
полисахаридтерді идентификациялау. Көмірсулардың қасиеттерін зерттеу. 
Әртүрлі биологиялық материалдардың құрамындағы глюкозаның саңдық 
мөлшерін   анықтау. 

3. Липидтер: құрылымдық компоненттерін анықтау. Липидтердің 
физика-химиялық қасиеттерін зерттеу.  Липидтердің май санын (қышқылдық 
саны, сабындану саны, эфирлік саны) анықтау. 
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4. Витаминдер. Биологиялық материалдар құрамындағы витаминдерді 
табу және олардың сандық мөлшерін анықтау. 

5. Ферменттер. Биологиялық материалардан ферменттерді бөліп алу. 
Ферменттердің өзіндік қасиеттерін анықтау. Ферменттердің температураға 
түрақсыздығы. Фермент активтілігіне  рН-тың әсерін зерттеу. Ферменттің 
белсенділігін анықтау. 

6. Нуклеин қышқылдары. Нуклеин қышқылдардың химиялық құрамын 
анықтау.  Ашытқыдан нуклеопротеидтер  гидролизатын алу. Пуриндік 
негіздерді, қанттарды, фосфор қышқылын, белоктарды анықтау үшін сапалық 
реакциялар. 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

ТІЗБЕСІНІҢ ҮЛГІСІ 
 

Студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ) – студенттердің дидактикалық 
міндеттерді өз бетімен орындай алуына, ғылыми қызығушылығының 
қалыптасуына және оқу барысында олардың шет тілі саласындағы білімін 
тереңдетуге бағытталған оқу әрекетінің ерекше бір түрі. СӨЖ студенттердің 
творчестволық белсенділінің дамуына, оқу материалын меңгерудегі 
зерттеушілік тәсілдерінің қалыптасуы үшін практикалық міндеттерді шешуге 
бағытталған.  

Берілген бағдарламада СӨЖ бойынша келесі тапсырма түрлері 
қарастырылған: 

1. Мамандық бойынша шет тіліндегі монографияның немесе ғылыми 
мақаланың 30 бетін оқу және аудару. 

2. Арнайы терминологиялық сөздік құрастыру. 
3. Оқылған ғылыми еңбек бойынша реферат дайындау. 
4. Мамандық бойынша мақалаға аннотация жазу. 
5. Интернет-материалдар табу және оларды өңдеу. 
6. Жобалық жұмысты презентациялау. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Биотехнология негіздері» курс бағдарламасы кредиттік технология 
негізінде «5В070100-Биотехнология» мамандығы бойынша бакалавр-
студенттерді дайындайтын университеттерге арналған.   

Осы курста биообъекттердi өсірудің теориялық негiздерi, тамақ 
өнеркәсiбі, ауыл шаруашылығы, медицина, мал шаруашылығы, экологиялық 
биотехнология және биоэнергетика сияқты салаларда қолданылатын түпкi 
өнiмдерді алу әдiстері мен технологиялары толық қарастырылған. 

Түсініктемеде пәннің мақсаты, оңың қызметі және бәсекеге түсе алатын 
кадрларды даярлау, мамандықтың кәсіби дайындық бағдарламасынының 
пәнаралық байланыстарын жүйелеу, осы пәнді оқуда және оқылатын пәндi 
игеруге қажеттi дағдыларды және оған қажеттi бiлiмді ұштастыру.  

Құнды өнімдерді биосинтез немесе трансформация жолымен жасау 
кезінде биотехнологиялық өндіріс өзінің ерекшеліктерімен және 
заңдылықтарымен ерекшеленіп бірнеше кезеңдерінен тұратын күрделі жүйені 
құрайды. Барлық биоөндірістің негізгі компоненттері ретінде биологиялық 
агенттер, қоректік ортаның шикі зат көздері, аппаратура және технология болып 
саналады. Биотехнологиялық өндірістің негізі ретінде: микроорганизмдер, 
соның ішінде тағамдық және азықтық белок, тыңайтқыш-препараттар, 
өсiмдiктердiң қорғау заттары, дәрілік препараттар және биологиялық белсеңді 
қосылыстарды пайдаланады. Аса құнды асыл тұқымдарды және өсімдіктердің 
жаңа түрлері мен сорттарды алу үшін, диагностикумдарды және 
фармацевтикалық препараттарды, екінші реттік метаболиттерді өндіру, алу 
үшін өсімдік және жануарлар клеткаларын пайдаланады. Сонымен, 
биотехнологияны халық шаруашылықта қажетті өнімдерді (медицинадағы 
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өнімдер, реактивтер, өсімдіктерді қорғау үшін өнімдер, бактериалды 
тынайтқыштар, жем қоспалар және т.б. өнімдерді) өсімдік клетка мен 
ұлпалардың немесе олардың компоненттердің көмегімен алу үшін немесе 
микроорганизмдердің көмегімен қалдықтардың деградациясымен, аспаптармен, 
технологияларымен, процестермен айналысатын пән ретінде қарастырады. 

Аталған пәнді оқытудың алдында өтілетін пәндер: Химия,  Физика, 
Математика, Биотехнология нысандары - пәндер биотехнологиялық өндірісті 
техникалық тұрғыдан түсінуге көмектеседі.   

Қатар оқытылатын пәндер жәнеолардың осы пәнмен оөзара 
байланысы: Биотехнологиядағы процестер және аспаптар, Өндірістік 
биотехнология және кәсіби элективтік пәндер биотехнологиялық өнімдерді ірі 
көлемде өндіру және биотехнологиялық үрдістердің логикалық 
байланыстылығын дамытуды  түсінуге көмектеседі.  

Пәнді оқып аяқтаған соң студенттер білуі  керек: 
- биотехнологиялық процестердің арнайлығын, оларды іске асыратын 

ғылыми теориялық негіздерін; белгілі соңғы өнімді алу үшін пайдаланған 
әдістерді іріктеу және талдау; жеке биоөндірістің технологиялық сызба нұсқасы 
жайлы түсінік алу.  

- биотехнологияда қолданылатын негiзгi нысандар, әдiстер және 
принциптер туралы; биотехнологияның әртүрлі салаларының қазiргi жағдайы 
туралы; биотехнологиялық өндірістер мен биотехнологиялық өнiмдерге 
қойылатын талаптары туралы түсінігі болуы тиіс; 

- биотехнологияның теориялық және қолданбалы міндеттерін  шешімдер 
негізін; биотехнологияның даму келешегін; қоғамның биотехнологиялық 
өнiмдерге сұранысын білуі тиіс;  

- қызметтiн ғылыми негiзде ұйымдастырудан;  биотехнологиялық 
объектiлердi зерттеудiң әдiстерi мен әдiстемелерiн игеруден; ақпараттарды 
iздеу, жинау, сақтау және өңдеудiң  қазіргі ақпараттық іздеу 
технологияларынан білігі болуы қажет;  

- биотехнологиялық құрал-жабдықтарды пайдалану дағдысы болуы 
қажет; 

- биотехнологияның қазiргi мәселелерiн; жұмыс берушілер мен 
серіктестерді тартатындай кәсiби құзыретті болуы тиіс. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 

1 Кіріспе. Биотехнологияның қазіргі жағдайы және даму 
перспективалары 

2 Биотехнологиялық үрдістің кезеңдері және биотехнологиялық 
үрдісті іске асыру негіздері 

3 
Шикі заттың технико-экономикалық тиімділігі, өндірістік 

штамм микроорганизмдерінің соңғы өнімнің, асептикалық 
жағдайлардың және масштабтаудың технологиялілігі  



65 
 

4 Микроорганизмдер, жануарлар және өсімдік клеткаларының 
типтік тәсілдері және дақылдау ерекшеліктері 

5 Асептикалық жағдайларды қамтамасыз ету әдістері 
6 Ферментация (биологиялық нысандарды дақылдау) 
7 Өсімдіктер мен жануарлар клеткалық инженерия әдістері 
8 Өсімдіктер және жануарларды клондау технологияның әдістері 

9 Адам, жануарлар және өсімдіктерді жасанды ұрықтандыру 
әдістері 

10 Продуценттерді құрастыру әдістері: селекция, рекомбинантты 
ДНҚ алу әдістері, гибридомды технология 

11 Ауыл шаруашылығында қолданылатын биотехнологиялық 
әдістер 

12 Иммобилизденген клеткалар және ферменттер 

13 
Биомасса, аминқышқылдар, ферменттер, антибиотиктер, 

бакпрепараттарды алудың типтік сызба нұсқасы. Органикалық 
қалдықтарды қайта өңдеу, ағын суларды тазалау. 

14 Биологиялық белсенді қосылыстарды бөліп алу, тазалау және 
тестілеу. Соңғы өнімді модификациялау   

15 Ген қорын in vitro сақтау әдістері 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
"Биотехнология негіздері" пәнін оқытудың мақсаты: студенттерді 

биоөндірістің технологиялық негіздерімен таныстыру, шикі затты дайындау, 
алғашқы өнімді немесе біріншілік культураны дайындау, бионысандарды  
дақылдап оларды бөліп алу сатыларын, тазалау және соңғы өнімді 
тұрақтандыру, сонымен қатар жаңа заттарды өндіру қабілеттеріне немесе жаңа 
қасиеттеріне ие модифицирленген бионысандарды алу әдістерін көрсету.  

"Биотехнология негіздері" пәнін оқытудың міндеттері:  
- биотехнологиялық өндіріс дайындау жайлы ғылыми білімдерін беру; 

биотехнологиялық өнiмнің технологиялық  сипаттамаларын жақсарту  және 
биотехнологиялық өндiрiс процестерiнiң тиiмдiлiгін жоғарлату үшін 
биотехнологиялық әдiстер және процестердi жетiлдiру; биологиялық 
нысандарында жүретiн  үдерістер мен құбылыстарды зерттеу, қазіргі заманның 
ғылыми әдістерінің мүмкіндігін түсіну және кәсiби деңгейде оларды меңгеру; 

- студенттерді алған білімдерін теориялық дайындығын жоғарылатуда 
және оны практикада қолдану үшін үйрету. 

- ғылыми зерттеу және педагогикалық қызметтiң дағдыларына үйрету. 
Пәнді оқып аяқтаған соң студенттер білуі  керек: 
- биотехнологиялық процестердің арнайлығын, оларды іске асыратын 

ғылыми теориялық негіздерін; белгілі соңғы өнімді алу үшін пайдаланған 
әдістерді іріктеу және талдау; жеке биоөндірістің технологиялық сызба нұсқасы 
жайлы түсінік алу.  
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- биотехнологияда қолданылатын негiзгi нысандар, әдiстер және 
принциптер туралы; биотехнологияның әртүрлі салаларының қазiргi жағдайы 
туралы; биотехнологиялық өндірістер мен биотехнологиялық өнiмдерге 
қойылатын талаптары туралы түсінігі болуы тиіс; 

- биотехнологияның теориялық және қолданбалы міндеттерін  шешімдер 
негізін; биотехнологияның даму келешегін; қоғамның биотехнологиялық 
өнiмдерге сұранысын білуі тиіс;  

- қызметтiн ғылыми негiзде ұйымдастырудан;  биотехнологиялық 
объектiлердi зерттеудiң әдiстерi мен әдiстемелерiн игеруден; ақпараттарды 
iздеу, жинау, сақтау және өңдеудiң  қазіргі ақпараттық іздеу 
технологияларынан білігі болуы қажет;  

- биотехнологиялық құрал-жабдықтарды пайдалану дағдысы болуы 
қажет; 

- биотехнологияның қазiргi мәселелерiн; жұмыс берушілер мен 
серіктестерді тартатындай кәсiби құзыретті болуы тиіс. 

Зертханалық сабақтардың кезінде студенттер: өсімдік және жануарлар 
клеткалар мен ұлпаларды, микроорганизмдерді өсіру үшін қоректік орталарды 
дайындауды игеру, ламинар бокста жұмыс істеу, алғашқы материалды бөліп 
алу және залалсыздандыруды игеру, зертханалық жағдайында жануарларды 
өсіру үшін талаптарын білу керек. Клеткаларды агарлы және сүйық ортада 
өсіруді, клеткаларды субкультивирлеу және клеткалық популяцияның өсу 
динамикасын талдауды игеру және білу керек. 

"Биотехнология негіздері" пәнінің объектісі және әдістер жүйесі. 
Ұсынылып отырған пәннің оқыту объектісі технологиялар және бионысандар 
болып табылады.  Биотехнологияның нысандары ретінде микроорганизмдер, 
өсімдіктер мен жануарлардың мүшелер мен клеткалары және ұлпалары, 
субклеткалық құрылымдар саналады. Пәннің әдістер жүйесін талдау, синтез, 
абстрактілеу, салыстыру, индукция, дедукция сияқты жалпы ғылыми әдістер, 
сондай-ақ арнаулы кәсіби әдістер құрайды. Биотехнологияны техникалық, 
химиялық, биологиялық  ғылымдардың арқасында пайда болған ғылыми-
техникалық прогрестің пәнаралық саласы ретінде қарастырады. Сонымен қатар, 
технологиялық үдерісте ұлпа және клетка культурасы мен 
микроорганизмдердің  пайдаланумен қолданбалы ғылым саласында және 
молекулалық биология, микробиология, биохимия салаларында білімдердің 
интеграциясы ретінде биотехнологияны қарастырады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кіріспе. Биотехнологияның қазіргі жағдайы және даму 

перспективалары 
Биотехнологияның даму тарихы. Биотехнологияның негізгі даму 

кезеңдері. Биотехнологияның басқа биологиялық және техникалық 
ғылымдарымен байланысы. Биотехнологияның пәнаралық байланысы. 
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Заманауи биотехнологияның міндеттері мен негізгі бағыттары. 
Биотехнологияның даму болашағы. 

 
Биотехнологиялық үрдістің кезеңдері және биотехнологиялық үрдісті 

іске асыру негіздері 
Биотехнологиялық үрдістің ерекшеліктері. Биотехнологиялық үрдістің 

кезеңдері.Биотехнологиялық үрдісті іске асыру негіздері. 
 
Шикі заттың технико-экономикалық тиімділігі, өндірістік штамм 

микроорганизмдерінің соңғы өнімнің, асептикалық жағдайлардың және 
масштабтаудың технологиялілігі 

Шикі заттың технико-экономикалық қолжетімділігі, өндірістік 
биологиялық нысандарды өсіру технологиясы. Өсімдік және жануарлар 
клеткаларынан әртүрлі өнімдерді алудың негізгі технологиялық ерекшеліктері.  

Микроорганизмдерді, өсімдік және жануарлар клеткаларын дақылдауда 
асептикалық жағдайлардың негізгі әдістерін құрастыру және қолдау.  

 
Микроорганизмдер, жануарлар және өсімдік клеткаларының типтік 

тәсілдері және дақылдау ерекшеліктері 
Микроорганизмдер, жануарлар, адам және өсімдік клеткалары мен 

ұлпаларын дақылдаудың типтік тәсілдері және ерекшеліктері. Дақылдау 
клеткаларының биологиясы. Азот, фосфор, көміртегі және микроэлементтердің 
негізгі көздері. Жаңа шикізат көздерін зерттеу (алдын ала өңдеу ерекшеліктерін 
қарастыру), жаңа қоректік орталарды дайындау, соның ішінде 
биостимуляторларды және биосинтез үрдістерін оптимизациялауда 
элементтерді басқару. Қоректік орталарды оптимизациялау әдістері.  

Дақылдаудың үзіліссіз, жартылай үзіліссіз және мерзімді дақылдау 
әдістері. Иммобилизденген биообъектілерді алу ерекшеліктері және оларды 
биотехнологияда пайдалану. Морфогенез және in vitro регенерацияны 
молекулярлы – генетикалық механизмдерін реттеу. 

 
Асептикалық жағдайларды қамтамасыз ету әдістері.Ферментация 

(биологиялық объектілерді дақылдау) 
Термиялық залаласыздандыру тәртіптері. Сұйық, ауа, құралдарды 

залалсыздандыру тәртіптері. Бақылау үлгілерін асептикалық алу әдістері. 
Өсімдік нысандарды залалсыздандыру үшін қолданылатын химиялық заттар. 
Залалсыздандыратын агенттерге қойылатын негізгі талаптар. 

 
 Ферментация (биологиялық нысандарды дақылдау) 
Биосинтез шикізаты және оның биологиялық құндылығын бағалау. 

Ферментациялау үрдістерін масштабтау негізгі принциптері. Биологиялық 
белсенді заттарды алу үшін өндірістік ірі масштабта өсімдік клеткаларды өсіру. 

 
Өсімдіктер мен жануарлар клеткалық инженерия әдістері 
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Өсімдіктер мен жануарлар клеткалық және ұлпалық инженерия. 
Эмбриоинженерия және химераларды алу әдістері. Өсімдік клеткаларды 
сомалық будандастыру. Сомаклоналдық варианттар. Клеткалық инженерия 
және клеткалық реконструкция әдістер арқылы жануарлар мен өсімдіктердің 
жаңа түрлерін және жаңа сорттарын алу. Сомаклондарды және химералы 
жануарларды практикалық пайдалану.  

 
Өсімдіктер және жануарларды клондау технологияның әдістері 
Құнды және жойылып бара жатқан өсімдіктердің жабайы түрлерін 

көбейту және дәрілік өсімдіктерін клондау әдістері. Апикалды меристема 
дақылы. Өсімдік материалын сауықтыру  технологиясы және вируссыз көшет 
материалын алу әдістері. Клондау технологияны жеміс-жідектер 
шаруашылығында, әсем гүл және  жүзім шаруашылығында пайдалану. 
Жануарларды клондау әдістері. Репродуктивты клондау. Ұрықтарды клондау, 
монозиготалы егіздерді алу әдістері. Эмбрионды клондау.  

 
Адам, жануарлар және өсімдіктерді жасанды ұрықтандыру әдістері 
Өсімдіктерді in vitro ұрықтандыру (алшақ будандастыру кезінде прогамды 

сәйкессіздікті жеңу). Өсімдіктердің ұрық культурасы (эмбриокультура – 
түраралық будандастыру кезінде постгамды сәйкессіздіктен өткізу). 
Өсәмдіктердің "жасанды" ұрықтарды алу. Трансплантация және эмбриондардың 
түраралық трансплантациясы. Жануарларда жасанды ұрықтандыру әдістері. 
Адамда жасанды ұрықтандырудың негізгі әдістері. Экстракорпоральды 
ұрықтандыру бойынша бағдарлама. 

 
Продуценттерді құрастыру әдістері: селекция, рекомбинантты ДНҚ 

алу әдістері, гибридомды технология 
Рекомбинантты ДНҚ алу әдістері. Организм және жеке клеткалар 

деңгейіндегі генетикалық трансформация. Жануарлар, өсімдіктер және 
микроорганизм клеткаларына бөтен ДНҚ – ны еңгізу. Клондарды бөліп алуда  
генетикалық өзгертілген маркерлерді және селективты жүйелерді қолдану. 
Генетикалық модифицирленген көздерді алу спецификасы және қайта өңдеу. 
Биоэтика мәселелері. Моноклональды антиденелерді алудың гибридомды 
технологиясы.  

 
Ауыл шаруашылығында қолданылатын биотехнологиялық әдістер 
Гаплоидты технология. Гаплоидты технология әдістерімен селекциялық 

үрдісті жылдамдату (андро- және гиногенез әдістері). Өсімдіктердің клеткалық 
селекция әдістері. Абиотикалық және биотикалық стресс-факторларға төзімді 
өсімдіктерді алу. Индуцирленген мутагенез. Трансгенді өсімдіктер мен 
трансгенді жануарларды алу және оларды ауыл шаруашылығында пайдалану. 

 
Иммобилизденген клеткалар және ферменттер 
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Иммобилизденген клеткалар және ферменттер. Жалпы сипаттамасы, 
биотехнологияда қолдану ерекшелігі. Негізгі тасымалдаушылардың жіктелуі 
және иммобилиздеу әдістері. Иммобилизденген ферменттерді қолдану. 
Инженерлік энзимология биотехнологияның жаңа бағыты ретінде. 

 
Биомасса, аминқышқылдар, ферменттер, антибиотиктер, 

бакпрепараттарды алудың типтік сызба нұсқасы. Органикалық 
қалдықтарды қайта өңдеу, ағын суларды тазалау. 

Органикалық синтез негізінде өсімдік, жануар және микробтық 
шикізаттардан тағамдық биологиялық белсенді заттарды алу әдістері. Шарап 
өндірісіндегі екіншілік шикізат өнімдерін қайта жасап шығару технологиясы. 
Органикалық қышқылдар өндірісі. Сүт өнімдерін даярлаудағы 
биотехнологиялық ерекшеліктер. Микробтық тыңайтқыштар және 
биопестицидтер өндірісі. Өсімдік биомассасынан тиімді азықтық 
препараттарды жасау. Микроорганизмдер көмегімен амин қышқылдарын 
өндіру. Ферменттер көмегімен амин қышқылдарын синтездеу. Фермент өндіру. 
Өсімдік және микробтар негізіндегі химиотерапевтикалық заттар және 
биопрепараттар, микроорганизмдер, өсімдік ұлпалары және иммобилизденген 
ферменттер негізіндегі рекомбинантты вакциналар, биосенсорлар. 
Иммуностимуляторлар және иммуномодуляторлар, өнімдерді адаптогенді 
тағайындау биотехнологиясы.  

Фотосинтетикалық процесстерді модельдеу негізінде биоотын өндірісі. 
Рудадан химиялық элементтерді бактериалды сілтісіздендіру, тау жыныстары 
және концентраттар, руданы байыту, ерітінділерден металлдарды 
биосорбциялау. Конструкциялық био- және фото- ыдырағыш пластмассалар 
өндірісі. Ластаушы заттардың микробиологиялық трансформациясының  негізгі 
биохимиялық жолдары. Өндірістік қалдықтарды қайта өңдеу және аэробты, 
анаэробты ағын суларды биологиялық тазартудағы әдіс- тәсілдердің негізгі 
принциптері. Ауаны тазалаудағы биологиялық әдістер. Газдарды биологиялық 
дезодорациялау. Табиғи ортаны биологиялық тазалау және биоремедиация. 
Мониторингтегі биотестілеу және биоиндикациялау әдістері. 

 
Биологиялық белсенді қосылыстарды бөліп алу, тазалау және 

тестілеу. Соңғы өнімді модификациялау 
Биосинтез өнімдерін тазарту және бөліп алу сатыларының типтік 

технологиялық әдістері. Тірі биопрепараттардың және биоөнімдерді кептіру. 
Биотехнология өндірісінің қалдықтары, оларды залалсыздандыру және 
утилизациялау. Биотехнологиялық өндіріс қалдықтарын залалсыздандыру.   
Биотехнологиялық өндіріс қалдықтарын утилизациялау. Биотрансформация 
және биоконверсия. 

 
Ген қорын in vitro сақтау әдістері 
Генофондты сақтау. In situ, ex situ, in vitro гермаплазманың консервациясы 

(сақтау). Өсімдік және жануарлар нысандарды криосақтау (мұздатып сақтау). 
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Криосақтаудың тәсілдері: баяу және тереңдік мұздату, жылдам және бақылау 
жағдайда мұздату. Криопротекторлардың түрлері. Өсімдік ұлпа мен сомалық 
және жыныс клеткалардың криосақтауы. Адам мен жануарлардың сомалық 
және жыныс клеткалардың криосақтауы. 

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Биотехнологиялық өндірістегі ауыз суының микрофлорасы. 
Микробиологиялық көрсеткіштері бойынша санитарлық бағалау.  

2. Әртүрлі залалсыздандыру тәсілдерінің микроорганизмдерге әсері.  
Физикалық және химиялық әдістерінің залалсыздандыру тәсілдеріне әсері.  

3. Тағам өнімдерінен микроорганизмдерді бөліп алу және таза 
дақылдарды алу. Микроорганизмдердің таза дақылдарын алудың әдістерін 
меңгеру. 

4. Өсімдік материалды сұрыптап алу, залалсыздандыру және 
экспланттарды (сомалық және жыныс клеткалар мен ұлпаларын) асептикалық 
жағдайында бөліп алу.Агарланған ортада қосжарнақты және даражарнақты 
өсімдіктер клетка культурасында каллус ұлпаны алу және оны пассаждау. 

5. Өсімдік каллус культурасынан суспензияны алу. Клеткаларды 
субкультивирлеу және суспензиялық культураның өсу динамикасын талдау. 

6. Каллус клетка культурасынан өсімдік-регенеранттарды алу. Алынған 
регенеранттарды клондау.  

7. Өсімдіктердің вируссыз көшет материалын алу. Ашық жер аланда 
микроқалемшелерді өсіру. 

8. Клеткалық селекция: тұздың  жоғары концентрацияға төзімді 
клеткалық линияларын алу. Тұздылыққа төзімді клеткаларынан 
регенеранттарды алу  

9. Тышқандардың жыныс клеткаларының дамуы және 
ұрықтануы.Тышқан онтогенезі. Нысанамен танысу: өсіру жағдайлары, тышқан 
аталығы мен аналығын сою. Аталықтың вазектомиясы: операция өткізу 
кезеңдері. Тышқан аналығынан жұмыртқа клеткасын және эмбриондарды жуып 
алу. 

10.  Жұмыртқа клеткасының, сперматозоидтардың және эмбриондардың 
тіршілік қабілетін анықтау әдістері. Әр түрлі жануарлардың жыныс клеткалары 
мен эмбриондарының морфологиясы.Тірідей бояйтын бояулар. Жасанды 
ұрықтандыру тәжірибесінің техникалық жабықталуымен танысу. In vivo және in 
vitro-да эмбриондарды өсіру әдістері. 

11.  Жыныс клеткалары мен эмбриондарды өсіруге арналған қоректік 
орталар. Соматикалық клеткалар культурасының жануарлар 
биотехнологиясында қолдану. 

12.  Жыныс клеткалары мен эмбриондарды криосақтауда қолданылатын 
техникалық жабықтаулармен және әдістемелік тәсілдермен танысу. 
Сүтқоректілерсперматозоидтарынкриосақтау әдісі. Ооциттердің 
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криосақтаужәневитрификациясы.Ооциттердің ұрықтану қабілетіне 
әртүрлікриопротекторлардың әсері. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖӘНЕ ОҚЫТУШЫМЕН ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Микроорганизмдер биотехнологиясы 
2. Микробтык биомассаны алу негізіндегі биотехнологиялық өндіріс  
3. Тағамдық биотехнология 
4. Жануарлар клетка мен ұлпа культурасы  
5. Қоршаған орта биотехнологиясы  
6. Өсімдіктекті дәрілік препараттарды алу биотехнологиялық өндірісі 
7. Әсем гүл өсімдіктерді клондау 
8. ГМО және ГМО-өнімдер. Биоқауіпсіздік мәселелері 
9. Биоремедиация. Фиторемедиация 
10. Ферменттер және өсімдік ұлпаларының негізінде биочиптерді алу 
11. Химиялық өндірісте биокатализаторларды қолдану 
12. Жануарлар биотехнологиясы 
13. Антибиотиктер, ферменттерді алу биотехнологиясы 
14. Әртүрлі биотехнологиялық өнімнің сипаттамасы және қолдану 

аймағы 
15.  Өсімдіктерді сауықтыру және клондау технологиясы 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Өндірістік биотехнология» пәні дақылдау принциптерінің заманауи 
әдістері мен теориялық материалдарын және биологиялық объектілерді 
қолдану, өндірісте биологиялық активті заттар мен биомасса алудың теориялық 
негіздерін жүйелейді. Бұл бағдарламаның негізін заманауи өндірістік 
биотехнологияның бөлімдерін қамтитын ғылым салалары құрайды.  

Курста тірі немесе инактивтендірілген микроорганизмдер биомассасын, 
микробтық синтез өнімдерін  пайдалануға негізделген процесстер мен оның 
ерекшеліктері қарастырылады.  

Курстың арнайы бөлімінде өндірістік дайындық сатысы, ферментацияны 
өткізу, бөліп алу және мақсатты өнімдерді тазалаудың инженерлік 
рәсімделуінің ғылыми негіздері қарастырылады. 

Биотехнологияны халық шаруашылығының түрлі салаларында қолдану 
қарастырылып, микробтық процестердің типтік сызбанұсқалары келтірілген.  

Ұсынылып отырған оқу бағдарламасын игеру нәтижесінде білімгерлер 
түрлі биотехнологиялық өндіріс жинақталған болашақ кәсіптік мамандығында 
процесстер мен аппараттар жайлы білімдерін қолдана алады.   

Негізделген пәндер: «Биохимия», «Биотехнология объектілері», 
«Генетика», «Тағам биотехнологиясы». 

Оқытылатын пәнді меңгеру үшін қажетті пәндер: «Физиология негіздері», 
«Биотехнология негіздері». 

Курсты оқу нәтижесінде білімгерлер білуі тиіс:  
- өндірістік биотехнологиялық процесстердің іске асырылуының ғылыми 

принциптерін;   
- жоғары өнімді штаммдар селекциясының әдістері мен тәсілдері;  
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-  өндірістік технология процесстерінің типтік сызбаларының негізгі 
элементтерін;  

- биотехнологиялық өндірістің жекелеген технологиялық сызбаларын;  
- өндірістік штаммдар мен микроорганизмге қойылатын талаптар;   
- микробиологиялық өндірістің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері мен 

тәсілдері.  
Бакалавр білімгерлері істей алуы қажет:  
- биотехнологиялық өндірістің жалпы немсе жекелеген сатыларының 

сызбанұсқасын әзірлеу;   
- микроорганизмдердің жоғары өнімді штаммдарын алу;  
- түрлі продуценттерді өсірудің әдістерін практикада қолдану;  
- соңғы өнімді алу процессін қадағалау;  
- өндірістік айналымда инновацияларды патенттеу.  
Микроорганизмдер туралы алған білімдерін әртүрлі микробиологиялық 

өндірістерде: азықтық және тағамдық ақуыз, иммунобиологиялық препараттар, 
органикалық қышқылдар, спирттер, биологиялық белсенді қосылыстар  және 
биотехнологиялық энергетика саласында өзінің кәсіби қызметінде 
пайдаланады.   

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы  
1.  Кіріспе  
2.  Биологиялық объектілер – биотехнологиялық өндірістің құрамы 
3.  Микробиологиялық өндірістің ғылыми тұрғыда инженерлік 

құрылуы 
4.  Ферментациялық құралдардың-жабдықтардың масса алмасу 

сипаттамасы 
5.  Тірі немесе инактивтендірілген микроорганизмдер биомассасын 

пайдалануға негізделген өндіріс. Пробиотиктер. Биопестицидтер 
және топырақ құнарлығын арттырушы препараттар. 

6.  Иммунобиотехнологияның заманауи негіздері. 
7.  Технологиялық биоэнергетика. 
8.  Микробтық синтез өнімдерінің өндірісі 
9.  Антибиотиктер өндірісі. 
10.  Иммобилизденген биообъектілер негізіндегі өндіріс 
11.  Биотехнологиялық өндіріс эффективтілігін бағалау  
12.  Микробиологиялық өндірістің биологиялық қауіпсіздігі  

 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 
Кіріспе  
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Курс мақсаты- биомасса мен мақсатты метаболиттерді алудағы 
биотехнологиялық өндіріс пен биообъектілерді культивирлеудің 
технологиялық рәсімделуінің ғылыми негіздерін игеру.  

Курс міндеті - 
-  биотехнологиялық өндірісті ұйымдастыру; 
- дақылдаудың түрлі әдістерінің өндірістік тиімділігі;  
- ферментациялық жабдықтар туралы; 
- мақсатты өнімді бөліп алу және тазалау тәсілдері;  
- биотехнологиялық өндірістің биологиялық қауіпсіздігі жайлы түсінік 

қалыптастыру.  
Курсты оқу нәтижесінде білімгерлер білуі тиіс:  
- өндірістік биотехнологиялық процесстердің іске асырылуының ғылыми 

принциптерін;   
- жоғары өнімді штаммдар селекциясының әдістері мен тәсілдері;  
-  өндірістік технология процесстерінің типтік сызбаларының негізгі 

элементтерін;  
- биотехнологияық өндірістің заманауи жабдықтарын;  
- нақтыланған мақсатты өнімді алуға қажетті әдістерді бағалау; 
- биотехнологиялық өндірістің жекелеген технологиялық сызбаларын;  
- өндірістік штаммдар ен микроорганизмге қойылатын талаптар;   
- микробиологиялық өндірістің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері мен 

тәсілдері.  
Бакалавр білімгерлері істей алуы қажет:  
- биотехнологиялық өндірістің жалпы немсе жекелеген сатыларының 

сызбанұсқасын әзірлеу;   
- микроорганизмдердің жоғары өнімді штаммдарын алу;  
- түрлі продуценттерді өсірудің әдістерін практикада қолдану;  
- соңғы өнімді алу процессін қадағалау;  
- өндірістік айналымда инновацияларды патенттеу.  
Жұмыс дағдыларын игеру:  
- биотехнологиялық өнім алу үшін лабораториялық, өндірістік жағдайда; 
- микроорганимдер дақылдармен жұмыс істеу, егу материалдарын өсіру, 

оларды дақылдау және сақтау әдістері;  
- заманауи лабораториялық жабдықтарда;  
- биологиялық активті заттарды бөліп алу және тазалау.  
Аталған бағдарлама микроорганизмдер биотехнологиясының заманауи 

салаларының құрылымы мен қолданылу аясын сипаттайтын ғылым салаларына 
негізделген: тірі немесе инактивтендірілген микроорганизмдер биомассасын 
пайдалануға негізделген өндіріс;    микробтық биосинтез өнімдерін алу және 
ашу және шіру нәтижесінде алынатын өнімдерге негізделген өндіріс.  

Пәнді оқыту кезінде білім берудің дәстүрлі әдістерімен қатар (дәрістер, 
лабораториялық және семинар сабақтар) инновациялық әдістері де 
қолданылады: case-study, миға шабуыл әдістері диалогтық режимдегі семинар 
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сабақтар, дискуссия, компьютерлік тестілеу, іскерлік ойындар, мәселелік-
модульдік әдістер, іздеу және зерттеу әдістері.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Биологиялық объектілер – биотехнологиялық өндірістің құрамы. 
Өндірістік биотехнологияның орталық мағынасы ретінде биологиялық 

объектілердің сипаттамасы. Биообъектілердің үйлесімділік әрекеттері. 
Мутантты штамдар көмегімен алынатын мақсатты өнімнің шығу белсенділігін 
арттыру және қолданылатын іс-әрекеттер. Селекция бағыты. Мутагенез әдісі 
арқылы биообъектілерді үйлестіру. Продуценттер селекциясындағы спонтанды 
және индуцирленген мутагенез әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері. 
Биообъектілер селекциясындағы клеткалық инженерия. Бағалы штам 
микроорганизмдер өндірісі селекциясында протопластардың құйылысу әдісінің 
қолданылу бағыты. Генетикалық инженерия. 

 
Микробиологиялық өндірістің ғылыми тұрғыда инженерлік 

құрылуы 
Микробиологиялық өндірістер: сипаттамасы, негізгі түсініктер. Түрлік 

кестелер және негізгі биотехнологиялық өндірістің сатылары. 
Құрал-жабдықтардың және технологиялық ағымдардың стерилизациясы. 

Биореакторға бөгде микроорганизмнің ену жолдары. Асептикалық дақылдау. 
Контаминанттардың деструкциясы және бөліп алу жолдары, олардың 
салыстырмалы талдаулары. Сұйықтықтарды және қатты субстраттар мен ауаны 
стерилизациялау әдістері. Термиялық стерилизация. Өндірістік орындар  құрал-
жабыдықтарының  және ауаның деконтаминациясы. 

 
Ферментациялық құралдардың-жабдықтардың масса алмасу 

сипаттамасы. Жылу алмасудың продуцентті дақылдау жағдайына әсері, 
экономиялық коэффициенттің және субстрат утилизацияның үлкендігі. 
Микроорганизмдердің көміртегін пайдалануы. Көмірқышқыл газының масса 
алмасуы. 

Көбік түзілу және көбікбасқыштар. Ферментация барысында араластыру 
түрлері. Қатты фазалы дақылдау. Биореакторлардың масса алмасы және жылу 
алмасу есептері: қолдану аясына, биосинтез процесін жүргізу барысындағы 
талаптарға байланысты. Мерзімді және үздіксіз биореакторлар, толық 
араластыру, ағынды және ағынсыз түрлері. Энергия түзу көзіне байланысты 
биореактор түрлері: механикалық араластырғыш және барботажды, эрлифті 
аппарат түрлері. Биореакторды құрастыру негізі. Құрастыру сатылары. 

Микробтық суспензия , сұйық және қатты фазалы өнімдерді бөліп алуға 
арналған құрылғылары: (мерзімді және үздіксіз дақылдау барысында тұнба 
түзуші және фильтрлеуші центрифуга түрлері; суперцентрифугалар; тұнбаны 
фильтрлеу және тұндыруға арналған сепараторлар). 
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Микробтық суспензия , сұйық және қатты фазалы өнімдерді бөліп алуға 
арналған құрылғылар. Микробтық синтез өнімдерін бөліп алуға және тазалауға 
арналған  процестер үшін құрылғыларды дайындау. Микробтық синтез 
өнімдерін бөліп алатын негізгі процестер: адсорбция, перегонка и 
ректификация, экстракция. 

Мембраналық әдістердің сипаттамасы. Мембраналық технологияның 
негізгі қолданылу бағыттары: су тазалау, медицина, биоэнергетика. 

Биосинтез процестерін басқару, бақылау және автоматтандырылған 
бақылау қағидалары. 

 
Тірі немесе инактивтендірілген микроорганизмдер биомассасын 

пайдалануға негізделген өндіріс. Пробиотиктер. Биопестицидтер және 
топырақ құнарлығын арттырушы препараттар. 

Бірклеткалы организмдерден ақуыз алу технологиясы. 
Микроорганизмдердің тағамдық өнеркәсіп технологияларында  және жемдік 
ақуыз алу өндірісінде перспективті және экономикалық мақсатты қолдану аясы. 
Ашытқы клеткаларынан ақуыз алу. Ақуыз алу мақсатында сутегін және спиртті 
қолдану. Ақуыз алу мақсатында бірклеткалы балдырларды қолану.  

Пробиотиктер – әртүрлі түрлері әсер ету механизмі. Қолдану аясы. 
Биопестицидтер және топырақтыңыйтушы препараттар: бактериалды, 
зеңсаңырауқұлақты, вирусты препараттар. Биопестицидтерді және топырақ 
тыңайтушы препараттарды алу технологиясы.  

 
Иммунобиотехнологияның заманауи негіздері. 
Гибридомды технология. Моноклоналды антиденелер. Биологиялық 

сұйықтықтарды тазалау мақсатында антиденелерді қолдану. Вакцина түрлері 
және олардың құрылымы. Культуральды және генетикалық-инженерлі 
вакциналар. Сарысу өндірісі.Заманауи егу препараттары. Иммуносенсорлар. 

 
Технологиялық биоэнергетика.  
Спирт өндірісі. Субстрат таңдау қиыншылықтары. Этил спирті өндірісі. 

Өндіріс мақсаттары және алу жолдары. Технологиялық процесстердің негізгі 
сатылары және оларды оптимизациялау жолдары. Спирт өндірісінде 
қолданылатын микроорганизмдер. 

Биометаногенез, процесті тудыратын микроорганизмдер және сатылары. 
Биогаз алу өндірісінің әдістері. Микроскопиялық саңырауқұлақтар көмегімен 
көмірсу алу өндірісі. Көміртекті биологиялық жолмен алу әдісі. Биоотын 
элементтері және  биоэлектрокатализ. 

 
Микробтық синтез өнімдерінің өндірісі 
Органикалық қышқылдардың микробиологиялық өндірісі ( лимон, алма, 

аспарагин қышқылы). Ферментация әдістері, Органикалық қышқылдар 
өндірісінде қолданылатын шикізат және микроорганизмдер. Сірке қышқылын 
алудың беттік, беттік-ағынды және тереңдік әдістері. Лимон қышқылы 
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продуценттері. Өндірістік штаммдар селекциясының бағыттары мен 
техникалық критерийлері. Лимон қышқылы продуценттерін культивирлеу 
әдістері. Лимон қышқылын алу технологиясын жетілдіру бағыты. Глюкон және 
сүтқышқылы өндірісінің микробиологиялық және биохимиялық негіздері.  

Аминқышқылдарын алудың химия-энзиматикалық әдісі. 
Микроорганизмдер ацилазын пайдалану жолымен амин қышқылдарының 
изомерін алу. Әдістің артықшылықтары мен кемшіліктері. Аминқышқылдарын 
алудың микробиологиялық әдістері. Әдістің артықшылықтары мен 
кемшіліктері. Интенсификация жолдарымен дақылдау әдістерін 
оптимизациялау. 

Микроорганизмдер- витаминдер продуценттері: А, В2, В3 , В12, С, Д, РР 
және тағы басқалар. Витаминдер продуценттері және оларды өндірісте алу. 

Стероидтар. Стероидты гормондардың микробиологиялық 
трансформациясы. Микроорганизм-продуценттердің ферментативтік 
белсенділігін жоғарылату әдістері. Стероидты препараттар өндірісінің 
биотехнологиялық өндірісінің артықшылықтары.   

 
Антибиотиктер өндірісі.  
Антибиотиктерді алу әдістері, технологиялық кезеңдері және өндірістік 

мәселелер. Антибиотиктерді алудың микробтық синтез процессінің 
технологиялық сызбасы. Егу материалы. Ферментация, өсу сатысы және 
биосинтез.Қоректік орта құрамы және ферментация талаптары. 
Ферментацияның басқарылатын процесстері. Жартылайсинтетикалық 
антибиотиктер. Жартылайсинтетикалық антибиотиктер жасаудағы биосинтез, 
оргсинтез және мутасинтез. Антибиотиктерді бөліп алу және тазалау. 
Антибиотиктер жасандылығын анықтау және олардың сандық сараптамасы.  

 
Иммобилизденген биообъектілер негізіндегі өндіріс.  
Микроорганизмдер – ферменттік препараттар продуценттері. Ферменттік 

препараттар  өндірісінің технологиялық процесстері. Ферменттерді тағам 
өндірісінде, тоқыма, былғары технологиясында қолдану.  

Инженерлік энзимология. Иммобилизденген биообъектілер. 
Биообъектілер иммиобилизациясы әдістерін медициналық биотехнологияда 
және аурулар диагностикасында қолдану.  

 
Биотехнологиялық өндіріс тиімділігін бағалау.  
Биотехнология процесстердің тиімділігін бағалау критерийлері. 

Биомассаның өсу жылдамдығы және генерация уақыты. Процесстің жалпы 
өнімділігі. Субстратты пайдалану жылдамдығы. Өнімнің биосинтез 
жылдамдығы.  

Биотехнологиялық процесстердің материалды және энергетикалық 
балансы. Экономикалық коэффиценттері (шығу коэффиценті) және 
метаболиттік (трофикалық) коэффиценттері.  
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Микробиологиялық өндірістің биологиялық қауіпсіздігі.  
Санитарлы-микробиологиялық және өндірістік бақылау. Биообъектілер 

қауіпсіздігі. Өндірістік штаммдар қауіпсіздігінің кешенді бағалануы.   
Өндірістің микробиологиялық қауіпсізділігін қамтамасыз ету. Биологиялық 
объектінің және дайын өнімдердің, продуценттің тірі клеткаларын қосқандағы, 
санитарлы-гигиеналық бағалау 

GMP жүйесі өндіріс және биотехнологиялық препараттардың сапасын 
қадағалайтын жүйе.  

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Микробтық клеткаларды сақтау әдістері. 
2. Қаттафазалық дақылдау. 
3. Ашытқы биомассасын алу.  
4. Ақуызға бай өнімдер.  
5. Наубайхаа ашытқыларында ылғалдың сандық үлесін анықтау.  
6. Ашытқы ашуының энергиясын анықтау.  
7. Сірке қышқылын алу.  
8. Лимон қышқылын алудың беттік әдістері.  
9. Лимон қышқылын алудың тереңдік әдістері.  
10.  Продуценттердің антибиотикалық белсенділігін анықтау.  
11.  Антибиотиктердің МПК анықтау.  

 
ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Биотехнологиялық өндіріс өнімдерінің қолданылу аясы. 
2. Өндірістік дайындық сатылары.  
3. Микробтық культураларды ұзақ сақтау әдістері.  
4. Биотехнологиялық процессті басқару модельдері.  
5. Дақылдау кезіндегі массаалмасу.  
6. Микробтық синтез өнімдерін бөліп алу процессіндегі аппараттар  
7. Микробтық синтез өнімдерін тазалау процессіндегі аппараттар  
8. Массаалмасу процесстері  
9. Өндірістегі мембранды әдістер. 
10. Еріткіштерді алу. 
11.  Витаминдерді алудың микробиологиялық әдістері.  
12.  Микроорганизмдерді гормондар өндірісінде қолдану.  
13.  Антибиотиктерді медицинада, ауыл шаруашылығында, тағам 

биотехнологиясында қолданудан туындайтын мәселелер және оларды шешу 
мүмкіндіктері.   

14. Иммобилизация әдістері 
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15.  Биотехнологиялық өндірістің микробты-ластағыштары және 
олармен күрес тәсілдері.  

16.  Заманауи биотехнологиялық өндіріс өнімдерінің биоқауіпсіздік 
мәселелері.   

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Микробтық дақылдарды ұзақ сақтау әдістері. Лиофилизация  және 
криоконсервация. 

2. Микроорганизмдердегі ашу және қышқылдану процесстері.  
3. Микробтық ақуыздың тағамдық құнарлылығы және оны 

қолданудың артықшылықтары мен келешегі.  
4. Витаминдер биотехнологиясы. 
5. Антибиотикрезистенттілік, биохимиялық механизмдері.  
6. Биотехнологиялық жолмен стероидты гормондар алу. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью базовой подготовки 
специалистов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение 
русского языка с учетом специфики специальности, использование его не в 
качестве объекта, а в качестве средства овладения  базовыми знаниями. 

Изучению дисциплины «Профессиональный русский язык» предшествует 
общеобразовательная дисциплина «Русский язык» и вводные дисциплины 
специальности. 

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 
иметь представление о научном стиле и его жанровом многообразии; 
- о правилах  построения научного текста и языкового оформления;  
- о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 
-  об особенностях функционирования системы языка в 

профессиональном общении; 
знать  научную лексику и  научные конструкции естественно-

технического и общественно-гуманитарного профилей; 
-  правила продуцирования текстов разных жанров; 
-  речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 
-  основы деловой коммуникации и документации; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и  

письменного текста; 
- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; 
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- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-
профессиональной литературы; 

- технологию самостоятельного поиска научной информации как основы  
профессиональной деятельности; 

-  быть компетентным в профессиональной области делового общения. 
- знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.  
Содержание программы определяется коммуникативными потребностями 

студентов в научно-профессиональной сфере. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название тем 
 Профессиональная письменная речь как основа формирования 

предметно-языкового материала. 
1.1 Профессиональный язык биотехнологии и его составляющие. 

Профессиональная терминология как основной признак научного 
стиля. 

1.2 Обучение научному стилю речи как языку специальности 
«Биотехнология».    

1.3 О научных методах исследования в области биотехнологии. Правила 
выбора методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами. 

1.4 Структура научно-исследовательских работ по профилю 
специальности. Требования к содержанию работы.  

1.5 Основная терминология биотехнологии в учебно-профессиональной 
и научно-профессиональной сферах.  

1.6 Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 
административно-канцелярские. 

1.7 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 
текстами по специальности «Биотехнология». 

1.8 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 
специальности «Биотехнология». 

2 Устная научно-профессиональная речь 
2.1 Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной 

сфере. 
2.2 Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 
2.3 Коммуникативное пространство речевой личности в 

профессиональной картине мира. 
2.4 Правила оформления презентаций и докладов. 
2.5 Государственная политика в области биотехнологии. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Введение 
Целью  изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  

является формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции  на 
русском языке  и обеспечение профессионально-ориентированной языковой 
подготовки компетентной личности, способной адекватно выстраивать 
общение в профессионально значимых ситуациях.   

Основные задачи дисциплины - выработать у студентов-биотехнологов 
представления о профессиональном тексте, о стратегиях и тактиках речевой 
коммуникации в   профессиональной сфере, как об объектах, формирующих у 
будущих специалистов профессиональные  компетенции – способности решать 
лингвистическим средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных 
речевых ситуациях в сфере профессиональной деятельности. Помочь студентам 
понять сущность текста по специальности «Биотехнология», его основную 
терминологию, познакомить с типологией профессиональных  текстов и их 
компонентов. Практическая задача курса – привитие навыков теоретически 
обоснованного анализа текстов, стратегии и тактики речевой коммуникации в   
профессиональной сфере. Освоение детального анализа научной и технической 
информации в области биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, 
патентной и маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных 
исследований и технологических разработок; приобретение навыков 
представления результатов выполненной работы в виде научно-технических 
отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием 
современных возможностей информационных технологий.  

Дисциплина «Профессиональный русский язык»  входит в  базовые 
дисциплины обязательного компонента общеобразовательного цикла.  

Роль дисциплины определяется местом и ролью русского языка в 
профессионально значимых компетенциях, в карьерном росте специалиста. 
Освоение данной дисциплины предусматривает решение важных 
общеобразовательных задач, включающих повышение исходного уровня 
владения русским языком, расширение лингвистического кругозора, 
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 
народов. 

Формирование компетенций должно происходить в процессе работы над 
специально подобранными текстами, отражающими основные аспекты сферы 
профессиональной деятельности: получение, исследование и применение 
ферментов, вирусов, микроорганизмов, клеточных культур животных и 
растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации; технологии 
получения продукции с использованием микробиологического синтеза, 
биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий; эксплуатация и 
управление качеством биотехнологических производств с соблюдением 
требований национальных и международных нормативных актов. 

В историческом аспекте, обособление в русском языке особой 
разновидности общелитературного национального языка - языка научного 
общения  произошло в первой трети XVIII в. В это время научные знания в 



85 
 

России приобрели четко очерченные контуры и все необходимые атрибуты 
профессиональных знаний. Появление такого «особого» языка было 
обусловлено обособленностью и специализацией понятийного аппарата, 
появлением ученых-профессионалов и в связи с этим усилением роли 
субъективного фактора, необходимостью порождения и передачи новых 
знаний, преобразованием «обыденного опыта» в «научный опыт» и др. 
Формирование языка научного общения совпало с процессом формирования 
национального русского языка, что в полной мере отразило их взаимосвязь и 
взаимообусловленность. Интерес к языку профессиональных сфер общения 
начинался с определения фундаментальных постулатов и методов работы с 
терминологией. 

Особенностью дисциплины является то, что она направлена на 
формирование мировоззрения, позволяющего студентам на основе базовых 
знаний эффективно взаимодействовать в своей профессиональной сфере, 
вырабатывать умения и навыки деловой письменной и устной речи на русском 
языке, способностью к деловым коммуникациям в области биотехнологии.   

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Профессиональная письменная речь как основа формирования 

предметно-языкового материала. 
В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться практически применять знания для построения 
профессиональных и научных текстов, для активного участия в сфере 
профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, 
данная дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов и 
их эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 
«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 
профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 
общепрофессионального  кругозора. 

Данная программа определяет содержание и объем учебного материала с 
учетом профессиональных потребностей студентов. 

 
Профессиональный язык биотехнологии и его составляющие. 

Профессиональная терминология как основной признак научного стиля. 
Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 
Основные способы терминообразования. Научная терминология 
биотехнологии. Узкоспециальные отраслевые термины биотехнологии. 

 
Обучение научному стилю речи как языку специальности 

«Биотехнология».    
Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 
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Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного научного 
стиля речи.  

 
О научных методах исследования в области биотехнологии. Правила 

выбора методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами. 
Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 

подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с бумажными 
и электронными носителями. 

 
Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы.  
Общие требования к сбору и оформлению готовой и новой информации. 

Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формулирование 
выводов и предложений. Структура и правила оформления. Сокращение. Виды 
сокращений. Общепринятые сокращения. Средства сокращения слов и 
словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила цитирования. Варианты 
выделения текстовых фрагментов и возможности их использования. Правила 
оформления сносок.  Правила составления библиографии. 

 
Основная терминология биотехнологии в учебно-профессиональной 

и научно-профессиональной сферах.  
Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 
разновидностей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-
популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов и 
жанров научных текстов. Основная терминология и дефиниции 
биотехнологических терминов в специальных научных текстах. Термины в 
научно-популярных текстах, особенности их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 
Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и 
анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной работе 
по специальности. 

 
Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административно-канцелярские. 
Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых текстов. 

Распорядительные документы. Документирование трудовых отношений их 
терминологические особенности.  

 
Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности «Биотехнология». 
Усвоение специального профессионально-ориентированного материала с 

использованием его в профессиональных ситуациях. 
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Усвоение типовых языковых конструкций  для выражения специальных 
смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе их 
интерпретации и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий 
портрет и научный вклад учёных-биотехнологов. 

Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 
электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 
портрета ученого-биотехнолога. 

Термины, обозначающие этапы развития биотехнологической науки, 
различных научных направлений, течений, школ, методов, принципов, 
подходов, процессов, законов.  

 
Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности «Биотехнология». 
Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  русского 

языка с дисциплинами специальности.  
Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 
 
Устная научно-профессиональная речь. 
Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение 

как механизм взаимодействия, в который включён субъект - языковая 
активность, речевая ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое взаимодействие, 
речевое воздействие. Стимулированный диалог – обращение, предложение, 
совет, вопросно-ответные комплексы. 

Построение устного текста - монолога: последовательность предложений, 
связанных семантически и формально при помощи различных языковых 
средств; тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 
координации в сфере профессионального взаимодействия. 

 
Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной 

сфере. 
Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества 

(кооперативный тип); полемичные тактики (центрированный тип). Виды 
собеседников. 

 
Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 
Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 

диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 
(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 
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Коммуникативное пространство речевой личности в 
профессиональной картине мира. 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 
переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения 
общению и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и результаты 
деловой беседы. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. Невербальные 
средства общения.  

 
Правила оформления презентаций и докладов. 
Основные виды докладов. Особенности научного и конкурсного 

докладов. Доклад как вид самостоятельной научно-исследовательской работы. 
Общие особенности оформления докладов. Правила оформления электронной 
презентации. Схема презентации. Общие требования к смыслу и оформлению. 
Требования к оформлению слайдов: использование формул, оформление 
иллюстраций, требования к оформлению диаграмм и таблиц, требования к 
оформлению списка литературы. 

 
Государственная политика в области биотехнологии. 
Анализ современного состояния развития биотехнологии. Необходимость 

разработки и внедрения стандартов, правил и условий к потреблению 
продукции биотехнологии в Республике Казахстан. Определение наиболее 
эффективной модели управления научных организаций и исследований в 
Казахстане в сфере биотехнологии. Вопросы защиты прав интеллектуальной 
собственности. Развитие нормативной правовой базы.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 
точность, информативность, целостность, интертекстуальность, завершенность. 

2. Интерпретация и анализ текстов по биотехнологии в аспекте 
связности, логичности, целостности. 

3. Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, 
точности и информативности 

4. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 
воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

5. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 
интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

6. Информационно-структурные характеристики текста: точность, 
логичность, ясность, понятность, доступность. 

7. Виды информации и функционально-смысловые типы речи. 
8. Сравнительная характеристика типов диалогов и видов 

собеседников. 
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9. Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Выделить термины и их дефиниции в специальных научных 

текстах, объединённых одной темой (тексты на выбор). 
2. Охарактеризовать компрессию текста как интенсивный способ 

свёртывания информации. 
3. Определение интенции (замысла) в научном тексте. Основные 

принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 
4. Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 

понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 
5. Составить план предстоящей дискуссии по специальности 

«Биотехнология». Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1.Классификация терминологии в контексте формирования гуманитарной 

картины мира ученого-биотехнолога. 
2.Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа со 

словарями (биологический энциклопедический словарь). 
3.Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 

Структура темы: коммуникативные задачи текста. 
4.Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет 

адресата. Понятие речевого жанра. 
5.Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. Переговоры. 

Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об умозаключении. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 
2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., 

Абаева М.К.  Язык современной науки: языковые портреты. Учимся искусству 
научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

3. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания и 
принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

4. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский 
язык.  – Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

5. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное 
пособие. – Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 
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6. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая 
риторика. – Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 

7. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы 
биотехнологии.- М: ACADEMA, 2006.- 208 с. 

8. Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии. - М.: Колос 
С, 2004. - 296 с. 

9. Сазыкин Ю.О., Орехов С.Н., Чакалева И.И. Биотехнология. Москва, 
2006.  

 
Дополнительная: 
1. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских отделений 

университета / Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. Жаркынбековой.– Алматы, 
2012. – 226. 

2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 
специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). –  СПб., 2012. – 136 
с.   

3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010. – 
152 с. 

4. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-
справочная книга./Пер. на каз. язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  
2013. – 300 с. 

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по 
развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 

6. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию. М., «Академия», 2014. 
7. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. М., 

«Бином», 2014. 
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Р-оIYa 2202 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Объем 2  кредитов 

 
Авторы: 

Мулдагалиева А.А. -  кандидат филологических наук, профессор кафедры 
иностранных языков для естественных факультетов   

Гончарова А.В. - кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии  
 

Рецензенты: 
Туруспеков Е.К. - к.б.н., ассоциированный профессор,  зав. лабораторией 

молекулярной генетики РГП на ПВХ «Институт биологии и биотехнологии 
растений» Комитета науки Министерства образования и науки  

Республики Казахстан 
Еланцев А.Б. - к.м.н., доцент кафедры биофизики и биомедицины 
Казахского национального университета  им. аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Развивающееся международное сотрудничество в экономической, 

политической, научно-технической, культурной и образовательной областях 
требует от современного выпускника высшей школы активного владения 
иностранным языком. Отсутствие межгосударственных границ в науке, 
междисциплинарный характер современной биологии, развитие и доступность 
информационных ресурсов повышает потребность специалистов в наличии 
универсального научного языка. 

 Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 
профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с 
новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и 
техники, установление профессиональных контактов с зарубежными 
партнерами.  

Именно поэтому обучение профессиональному иностранному языку 
является важнейшей частью процесса осуществления подготовки 
высококвалифицированных специалистов новой формации, активно 
владеющих иностранным языком, как в сферах профессиональных интересов, 
так и в ситуациях социального общения. 

Курс «Профессионально-ориентированный иностранный язык» имеет 
практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных 
связей с другими учебными дисциплинами социально-экономического, 
естественнонаучного и профессионального циклов высшего 
профессионального образования. Он нацелен на развитие и совершенствование 
навыков использования профессионального английского языка студентами 
биологических специальностей. 
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По окончании изучения курса «Профессионально ориентированный 
иностранный язык» студент должен  

знать:  
- особенности устных и письменных профессионально-ориентированных 

текстов, в том числе научно-технического характера;  
- основные стилистические характеристики научного изложения материала 

на изучаемом иностранном языке, 
- основы аннотирования и реферирования специального текста; 
- общенаучную терминологию специальности на английском языке,  
- основные принципы самостоятельной работы с оригинальной 

литературой; 
- основные виды словарно-справочной литературы и правила работы с 

ними;  
уметь: 
- свободно читать, переводить оригинальную литературу по избранной 

специальности c последующим анализом, интерпретацией и оценкой 
извлеченной информации;  

- самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 
профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий; 

- письменно передавать на иностранном языке и корректно оформлять 
информацию в соответствии с целями и задачами обучения (реферат, 
аннотация, резюме); 

- выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) при работе с  
профессионально-ориентированными текстами, учитывая их специфику;  

- распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 
основную терминологию по специальности, включающую активный и 
пассивный  лексический минимум терминологического характера; 

- участвовать в профессиональной дискуссии, научных дебатах, прениях, 
беседах за “круглым столом”;  

- воспринимать на слух и понимать публичные выступления при 
непосредственной и опосредованной коммуникации (лекции, доклады, теле- и 
интернет-программы). 

иметь навыки: 
- самостоятельного чтения и перевода оригинальной литературы по 

специальности с целью извлечения нужной информации. 
- участия  в проектной деятельности, в организации и проведении учебной 

и научно-исследовательской работы (доклады и выступления на конференции, 
оформление заявок на гранты и стажировки по программам академической 
мобильности и др.); 

- целенаправленного и активного использования возможностей 
информационных технологий как важнейшего средства повышения 
профессиональной компетенции современного специалиста (работа с 
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поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и профессиональных 
сообществ, электронными энциклопедиями и др.);  

- написания статей, тезисов и докладов, связанных с научными интересами 
обучаемых. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем  

1 Введение в биотехнологию. Специфика и особенности 
профессионального языка применительно к биотехнологии.  

2 
Базовый терминологичекий аппарат биотехнологии.  
Времена группы Indefinite,  Perfect, Continuous. (Present/Past 

Perfect   Continuous; Future Perfect ) 

3 Внедрение биотехнологии в практику.  
Прямая и косвенная речь. 

4 
Основные характеристики живых систем. Клетки и организмы 

как объекты биотехнологии.  
Страдательный залог. 

5 Биоразнообразие окружающего мира (микроорганизмы, 
растения, животные). Эволюция живых организмов.  

6 
Молекулярные основы живых организмов и их использование в 

биотехнологии.  
Соглосавание времен. 

7 Микроорганизмы, растения и животные как объекты 
биотехнологии 

8 Прикладные аспекты биотехнологии. 
9 Культуры клеток, тканей и органов растений и животных 

10 Субклеточные структуры как биообъекты 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение  
Цель и задачи дисциплины: 
Основной целью обучения профессиональному английскому языку 

является формирование профессионально-ориентированной языковой 
коммуникативной компетенции студентов - биотехнологов, которая позволит 
им интегрироваться в международную профессиональную среду и пользоваться 
английским языком в научной и практической работе, в общении с 
зарубежными коллегами. Кроме того, данная дисциплина реализует и 
воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, 
повышению их общей культуры и образования, воспитанию толерантности и 
уважения к ценностям народов других стран. 

Перед студентами ставятся следующие задачи изучения дисциплины: 
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• развить в студентах восприятие профессионального английского 
языка как источника информации и иноязычного средства коммуникации; 

• научить студентов использовать иностранный язык как средство 
расширения и углубления системных знаний по специальности и как средство 
самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

• овладеть специальными биологическими терминами для перевода  и 
написания специализированных текстов; 

• ознакомить с требованиями к оформлению документации (в пределах 
программы), принятыми в международной среде в сфере профессионально-
деловой коммуникации;  

• выступать с сообщениями, докладами, презентациями, обзорами по 
различным профессиональным темам;  

• овладеть основными стратегиями учебно-познавательной 
деятельности, обеспечивающими возможность осуществления самостоятельной 
работы по повышению уровня владения иностранным языком; 

• развить навыки и умения использования словарно-справочной 
литературы на иностранном. 

Образовательные технологии 
Изучение дисциплины «Профессионально-ориентированный язык» 

направлено на формирование профессионально-коммуникативной 
компетенции посредством различных образовательных технологий. Основное 
внимание при этом уделяется устной речи, различным видам чтения 
(поисковое, просмотровое, изучающее), аудированию и письменной речи 
(аннотирование, резюмирование), а также различным формам перевода (устно, 
письменно).  

В процессе обучения используются активные методы обучения, имеющие 
профессиональную направленность для формирования профессиональной 
компетентности студентов: проектная работа, ситуационные игры (совещание, 
международные консультации, переговоры), круглые столы, задания в форме 
дискуссии, портфолио, конференции, презентация докладов.   

Учебные материалы, используемые в процессе обучения данной 
дисциплине, включают аутентичные тексты различного уровня сложности, 
видео- и мультимедийные материалы, сопровождаемые системой упражнений, 
направленные на поступательное и комплексное развитие профессиональных 
умений речевой деятельности. Тексты, предлагаемые для изучения включают 
научные статьи,  литературу по специальности.  

Форма обучения. 
Формы обучения предусматривают: 
- аудиторные занятия студентов под руководством преподавателя; 
- самостоятельную работу студентов, контролируемую во время 

аудиторных групповых занятий (СРС); 
- индивидуальную самостоятельную работу студентов под руководством 

преподавателя, контролируемую во время консультации (СРСП); 
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- внеаудиторную работу студентов под руководством преподавателя, 
проводимую по желанию студентов в различных формах (клубы, 
художественная самодеятельность, олимпиады и т.п.) согласно интересам 
студентов. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Введение в биотехнологию. Специфика и особенности 

профессионального языка применительно к биотехнологии.  
Закономерности развития естественных наук. Предмет и содержание 

биотехнологии как науки. Современные тенденции развития биотехнологии.  
Биотехология в системе естественных и технических наук, в образовании и в 
жизни современного человека. Связь биотехнологии с другими областями 
знаний (химией, физикой, математикой и т.д.). Терминологическая база 
биотехнологии. Специфика и особенности профессионального языка 
применительно к биотехнологии. Роль иностранного языка в современной 
биотехнологии.  

 
Базовый категориально-понятийный аппарат биотехнологии.  
Общие биотехнологические термины и словосочетания. Особенности 

специфических профессиональных терминов, используемых в биотехнологии. 
Предмет, задачи и методы биотехнологии. Основные объекты биотехнологии. 
История развития биотехнологии. Особенности и основные достижения 
современной биотехнологии.  

 
Внедрение биотехнологии в практику.   
Биотехнология – как отрасль науки и производства. Перспективность 

использования достижений биотехнологии в различных сферах деятельности ( 
промышленности, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, медицине, 
фармакологии и т.д.) 

 
Основные характеристики живых систем. Клетки и организмы. 
Общая характеристика клетки: единство строения и функции клетки, ее 

органоидов и других структурных компонентов. Прокариотическая и 
эукариотическая клетка. Ткани и органы живого организма. Их 
функциональное значение.  

 
Биоразнообразие окружающего мира (микроорганизмы, растения, 

животные). Эволюция живых организмов. 
Уровни организации живых систем. Роль биологического многообразия 

как фактора устойчивости системы и биосферы.   Современные подходы к 
изучению эволюции живых организмов. Биообъекты как  средство 
производства  лекарственных,  профилактических, диагностических и др. 
средств.   
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Молекулярные основы живых организмов.  
Химический состав, структура, свойства биологических молекул живого 

организма (белков, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот) и их основные 
функции. Основные метаболические пути живого организма, обеспечивающие 
его жизнедеятельность.  

 
Микроорганизмы, растения и животные как объекты биотехнологии. 
Биологические объекты, используемые в биотехнологии. Основные 

требования, предъявляемые к объектам и биологическим системам, 
используемым в биотехнологии. Микроорганизмы и продукты их метаболизма 
как биотехнологические объекты. Высшие и низшие растения как объекты 
биотехнологии. Объекты биотехнологии животных разных уровней 
организации.  

 
Прикладные аспекты биотехнологии. 
Основные достижения биотехнологии. Типовые приемы и особенности 

культивирования клеток и тканей микроорганизмов, растений и животных. 
Практическое использование клеточных и тканевых технологии в 
агропромышленном комплексе, фармацевтической и пищевой 
промышленностях. Генетически модифицированные организмы и проблемы 
биобезопасности.  

 
Культуры клеток, тканей и органов растений и животных. 
Культура тканей, органов растений и животных. Тканевые культуры 

растений и животных как модельные системы для научных и практических 
целей биологии, сельского хозяйства и медицины. Каллусные и суспензионные 
культуры растений. Использование отдельных органов и элементов высших 
растений для получения каллусных и суспензионных культур. Клеточные и 
органные культуры животных. Коллекции и криобанки клеточных культур. 

 
Субклеточные структуры как биообъекты. 
Иммобилизованные биообъекты. Получение иммобилизованных 

биообъектов в биотехнологии. Иммобилизованные ферменты. Биочипы. 
Биосенсоры. Методы иммобилизации. Общие принципы иммобилизации 
клеток микроорганизмов. Сферы использования применения 
иммобилизованных ферментов и клеток.  

 
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
Семинарские занятия строятся на использовании коммуникативной 

методики, ориентированной на достижение практического результата:  
усвоение терминологической лексики, чтение и перевод текста по 
специальности,  извлечение из аутентичной литературы  профессионально-
значимой информации, общение в конкретных профессиональных сферах и 
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ситуациях, написание статей и сообщений и докладов, аннотирование и 
реферирование литературы. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой. 
2. Биологический эксперимент. Современные методы и оборудование, 

используемые в биотехнологии. 
3. Применение биотехнологических процессов для решения проблем 

окружающей среды. 
4. Криосохранение клеток, тканей и органов и их использование в 

медицине и животноводстве. 
5. Биотестирование как составной элемент в системе оценки безопасности 

окружающей среды. 
6. Биотехнологии в сельском хозяйстве. 
7. Оборудование и питательные среды для работы с клеточными 

культурами. 
8. Проблемы биобезопасности продуктов современного 

биотехнологического производства.  
9.  Биотехнологические процессы в пищевой промышленности.   
10. Написание научных отчетов, тезисов и научных статей. Деловая 

переписка. 
  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТА  

 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это особый вид учебной 

деятельности студентов, направленный на самостоятельное выполнение 
дидактической задачи, формирование интереса к познавательной деятельности 
и углубление знаний в области изучаемого иностранного языка. СРС 
направлена на реализацию практических задач с целью развития творческой 
активности, формирования исследовательского подхода в освоении учебного 
материала. 

Данной программой предусмотрены следующие типы заданий для СРС: 
1. Чтение и перевод 30 страниц монографии, научных статей по 

специальности на языке оригинала. 
2. Составление словаря специальной терминологии. 
3. Подготовка реферата по прочитанной литературе. 
4. Аннотирование статей по специальности. 
5. Подбор и обработка Интернет-материалов. 
6. Презентация проектной работы. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Основная: 
1. Бугрова А. С. Английский язык для биологических специальностей = 

ENGLISH THROUGH BIOLOGY : учеб. пособие по спец. "Биология" / Бугрова 
А. С., Вихрова Е. Н. . - М. : Академия, 2008. - 128 с.  

2. K. Harding. English for Specific Purposes. Oxford University Press, 2009. 
3. Английский язык для студентов естественно-научных 

факультетов=English for Sciences: учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования/ Е.Э.Кожарская, Ю.А.Даурова; под ред. Л.В.Полубиченко. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2011 – 176 с. 

4. Марковина, И.Ю. Английский язык: Учебник / И. Ю. Марковина, 
З.К.Максимова, М.В.Вайнштейн. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2010. - 366с. 

5. Английский язык [Электронный ресурс]: учебник / И. Ю. Марковина, З. 
К. Максимова, М. Б. Вайнштейн; под общ. ред. И. Ю. Марковиной. - 4-е изд., 
испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 368 с.  – Режим доступа: 
http://studmedlib. Ru 

6. Colin Ratledge (Editor), Bjorn Kristiansen (Editor). Basic Biotechnology - 
Second Edition // Cambridge University Press; 3nd edition. – 2012. – PP.  

584. 
7. B. Mascull. Key Words in Science and Technology. 2005. 
8. Glick BR, Pasternak JJ. Molecular Biotechnology: Principles and 

Applications of Recombinant DNA // ASM Press. – 2009. – PP. 1000. 
9. Scott Freeman// Biological Science Volume 1 with Mastering Biology (4th 

Edition), 2010. 
10. Gary Walsh. Proteins: Biochemistry and Biotechnology // John Wiley & 

Sons; 2nd edition. – 2002. – PP. 425 
11.  R. Ian Freshney (Author). Culture of Animal Cells: A Manual of Basic 

Technique, 4th Edition // Wiley-Liss; 4th edition. – 2002. – PP. 600 
12. Bernice M. Martin. Tissue Culture Techniques: An Introduction // 

Birkhauser Boston; 1st edition. – 1997. – PP. 245 
13. Richard A. Dixon (Editor), Robert A. Gonzales (Editor). Plant Cell 

Culture: A Practical Approach (The Practical Approach, No 145) // Irl Pr; 2nd 
edition. – 1994. –PP. 230. 

 
Дополнительная: 
1. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. Reading, 

Writing, and Study Skills. Oxford University Press, 2009. 
2. Leninger . Principles of Biochemistry , 2006. 
3. Reinhard Renneberg and Arnold L. Demain. Biotechnology for Beginners, 

2009.  
4. Nicholas B. Davies, John R. Krebs et.al  An Introduction to Behavioural 

Ecology, 2012.  
5. Lewis Thomas Lives of a Cell: Notes of a Biology , 2009. 
6. Bogomolova A, Cherenda A. et.al Grammar for Biologists. In Two Parts.  

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Ratledge%2C%20Colin/104-4536167-3314310
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Kristiansen%2C%20Bjorn/104-4536167-3314310
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0521779170/biolink-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0521779170/biolink-20
http://www.amazon.com/Molecular-Biotechnology-Principles-Applications-Recombinant/dp/1555814980
http://www.amazon.com/Molecular-Biotechnology-Principles-Applications-Recombinant/dp/1555814980
http://www.amazon.com/Biological-Science-1-MasteringBiology-4th/dp/0321613465/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1350235563&sr=1-3
http://www.amazon.com/Biological-Science-1-MasteringBiology-4th/dp/0321613465/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1350235563&sr=1-3
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Walsh%2C%20Gary/104-4536167-3314310
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0471899070/biolink-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Freshney%2C%20R.%20Ian/104-4536167-3314310
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0471348899/biolink-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0471348899/biolink-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Martin%2C%20Bernice%20M./104-4536167-3314310
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0817636439/biolink-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Dixon%2C%20Richard%20A./103-5235641-5354259
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Gonzales%2C%20Robert%20A./103-5235641-5354259
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0199634025/biolink-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0199634025/biolink-20
http://www.amazon.com/Reinhard-Renneberg/e/B001IO9URG/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1350235777&sr=1-1
http://www.amazon.com/Biotechnology-Beginners-Reinhard-Renneberg/dp/0123735815/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1350235777&sr=1-1&keywords=biotechnology+for+beginners
http://www.amazon.com/Introduction-Behavioural-Ecology-Nicholas-Davies/dp/1444339494/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1350236526&sr=1-1
http://www.amazon.com/Introduction-Behavioural-Ecology-Nicholas-Davies/dp/1444339494/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1350236526&sr=1-1
http://www.amazon.com/Lewis-Thomas/e/B000APFUM8/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Lives-Cell-Notes-Biology-Watcher/dp/0140047433/ref=zg_bs_13524_4
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7. Биологический энциклопедический словарь /Гильяров М.С./, М., 1995, 
864 c. 

8. Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь. /Месяц В.К. и др./, 
1989, 656 с. 

9. Дрыгин Ю.Ф. и др. Англо-русский словарь по биотехнологии. М., 
Русский язык, 1990, 336 с. 
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Fiz 1203 ФИЗИКА 
 

Объем 3 кредитов 
 

Авторы: 
Медетов Б.Ж. - PhD доктор, старший преподаватель кафедры  

физики твердого тела и нелинейной физики 
Манапбаева А.Б. - старший преподаватель кафедры физики твердого тела 

и нелинейной физики 
 

Рецензенты: 
Кызгарина М.Т. - PhD доктор, АУЭС, старший преподаватель  

кафедры физики 
Наурзбаева А.Ж. - кандидат физико-математических наук, старший 

преподаватель кафедры физики твердого тела и нелинейной физики,  
Казахского национального университета имени аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа разработана в соответствии с типовым учебным планом по 

специальности 5B070100– Биотехнология  и предназначена для обеспечения 
курса «Физика», изучаемого студентами в течение первого семестра. В 
настоящее время физика охватывает широкий круг естественнонаучных, 
технических и производственных проблем. Дисциплина «Физика» изучает все 
фундаментальные законы природы, с помощью которых можно описывать и 
предсказывать поведение процессов, протекающих в окружающем нас мире. 
Этим законам подчиняются также и те физические процессы, которые 
протекают в организме живых существ. Поэтому данная дисциплина по праву 
является одной из базовых и необходимых дисциплин для успешного освоения 
основ современной биотехнологии. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной 
дисциплины: 

высшая математика, знание физики на уровне программы для средних 
учебных заведений. 

Перечень смежных дисциплин: «Биофизика», «Общая биология». 
Основные формы компетенции бакалавра. 
Бакалавр, изучивший дисциплину, должен знать: 
•  фундаментальные законы физики в области механики, молекулярной 

физики, оптики, атомной и ядерной физики; 
•  математические методы описания физических процессов, протекающих в 

природе, в том числе в организме живых существ; 
•  принципиальные различия между разными теоретическими подходами 

физики, таких, как классическая и релятивистская механика, квантовая физика, 
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корпускулярная и волновая теория света и т.д. А также должен четко понимать 
границы их применимости при описании тех или иных физических процессов; 

•  методы планирования и проведения физических экспериментов, а также 
методы обработки результатов этих экспериментов; 

•  методику построения математической модели исследуемого физического 
процесса, объекта или явления. 

Бакалавр должен владеть навыками: 
•  работы с измерительными приборами для их правильного использования 

при проведении физических экспериментов; 
•  обработки и трактовки результатов проведенных физических 

экспериментов; 
•  представления физической информации различными способами (в 

вербальной, знаковой, аналитической, математической, графической, 
схемотехнической, образной, алгоритмической формах). 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 

1.  Механика материальной точки 
2.  Механика твердого тела 
3.  Гидро и аэродинамика 
4.  Колебания и волны 
5.  Молекула-кинетическая теория газов 
6.  Процессы в идеальных газах 
7.  Законы термодинамики 
8.  Электростатика 
9.  Электричество 
10.  Электромагнетизм 
11.  Геометрическая оптика 
12.  Волновая оптика 
13.  Физика атома 
14.  Ядерная физика 
15.  Физика открытых систем 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания дисциплины – дать студентам базовые знания о 

фундаментальных законах природы, изучаемые в таких разделах физики, как 
механика, молекулярная физика, оптика, атомная и ядерная физика.  

Задачи изучения дисциплины:  
•  изучение студентами методов построения математических моделей 

физических процессов; 
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•  освоение студентами знаний о фундаментальных законах природы, 
изучаемых в различных разделах физики; 

•  развитие умений у студентов планировать и проводить физические 
эксперименты, а также обработки результатов измерений;  

•  формирование умений работы с измерительными приборами.   
Физика это наука, изучающая общие свойства и законы движения 

вещества и поля. Поле наряду с веществом является одной из форм 
существования материи. Именно развитие физики развивало методы 
использования математики при описании процессов наблюдаемых в 
естествознании и способствовала строгой формулировке многих законов 
природы. Современная физика описывает базовые законы движения материи 
практически на всех уровнях иерархического строения материи.  

В классический курс физики входят такие ее разделы как кинематика, 
механика, СТО, термодинамика, статистическая физика, электричество и 
электромагнетизм, колебания и волны, оптика, квантовая механика, физика 
твердого тела, ядерная физика, физика элементарных частиц.  

Физика охватывает широкий круг естественнонаучных, технических и 
производственных проблем, являясь одной из базовых дисциплин современной 
биологии. Без нее не возможно представить себе осуществление и развитие 
современных биотехнологий. 

Биология исторически всегда развивалась в параллель с физикой, то 
биологические эксперименты ставили вопросы перед физикой, то физика 
создавала базу для развития биологических и медицинских исследований. В 
процессе изучения курса физики студенты биотехнологии должны получить 
глубокие знания в областях базовых представлений и технологий формируемых 
физикой и общие представления о таких современных разделах физики как 
нелинейная физика, синергетика и физика открытых систем. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Механика материальной точки 
Понятия материальной точки, механического движения, системы отсчета, 

траектории, пройденного пути, скорости, ускорения. Уравнения движения 
материальной точки. Динамика материальной точки. Законы Ньютона. 
Движение планет как пример их рассмотрения в качестве материальной точки. 
Законы Кеплера. Космические скорости. Понятия об импульсе, энергии, 
консервативных и неконсервативных силах, потенциальных полях. Законы 
сохранения энергии и ипульса для системы материальных точек. 

 
Механика твердого тела 
Понятие о вращательном движении и физические величины, используемые 

для описания такого вида движения. Понятия центра масс, момента инерции, 
момента силы. Основное уравнение динамики твердого тела. Кинетическая 
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энергия вращательного движения. Теорема Гюгейнса-Штейнера. Расчет 
момента инерций твердых тел разной формы. 

 
Гидро и аэродинамика 
Понятия об идеальной жидкости, стационарном, ламинарном и 

турбулентном течениях. Число Рейнольдса. Внутренее трение и вязкость 
жидкости. Закон Стокса. Теорема о неразрывности струи. Закон Бернулли. 
Закон Пуазейля. Сила сопротивления среды. Природа аэродинамической 
подъемной силы. 

 
Колебания и волны 
Понятие о колебательном процессе. Примеры колебательных движений 

различной природы. Уравнение движения колебательного процесса. Решение 
уравнения колебательного движения и трактовка полученных решений. 
Понятия об амплитуде, фазе и частоте колебаний. Уравнение волны. Решения 
уравнения волны и трактовка полученных решений. Виды волны, понятие о 
групповой скорости волны. Поперечные и продольные волны.  

 
Молекула-кинетическая теория газов 
Размеры молекул. Понятия о количестве вещества, относительной атомной 

массе химических элементов, молярной массе вещества, идеальном газе. 
Степени свободы движения молекул. Темплоемкость идеального газа при 
постоянном объеме и давлении. Определение температуры и давление 
идеального газа с точки зрения молекулярно-кинетической теории. Внутрення 
энергия газа и ее связь со степенью свободы движения газа. Распределение 
молекул газа по скоростям. Распределение Больцмана. 

 
Процессы в идеальных газах 
Понятия об идеальном газе, состоянии газа, процессе, равновесном и 

неравновесном состояниях и процессах. Параметры, используемые для 
описания состояния идеального газа. Законы Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. 
Абсалютная шкала температур. Уравнение идеального газа. Изопроцессы, 
адиабатический и политропный процессы. Уравнение идеального газа 
Менделеева-Клапейрона. Уравнение реального газа. 

 
Законы термодинамики 
Работа совершаемая идеальным газом. Первое начало термодинамики. 

Понятие о циклическом процессе. Цикл Карно. Принцип работы и КПД 
тепловых машин. Энтропия системы. Второе начало термодинамики. Связь 
энтропии с микроскопическими состояниями в идеальном газе. 

 
Электростатика 
Исторические сведения, показывающие о наличии электрических зарядов в 

составе веществ. Понятие о точечном заряде. Закон Кулона для вакуума. 
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Понятие об электрическом поле, напряженности, потенциале и потенциальной 
энергии электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 
Циркуляция электрического поля. Диполь. Проводники и диэлектрики во 
внешнем электрическом поле. Вектор смещения электрического поля. 
Электрическая проницаемость среды. Закон Кулона для диэлектрической 
среды. 

 
Электричество 
Понятие об электрическом токе. Сила тока. Электрическая проводимость 

среды. Сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. 
Параллельное и последовательное соединение элементов. Зависимость 
сопротивления проводников от их физических размеров, материала и 
температуры. Закон Джоуля-Ленца. Понятие об электродвижущей силе (ЭДС). 
Замкнутая и разветвленная цепи. Закон Ома для замкнутой цепи. Правила 
Кирхгофа. Расчет для разветвленных цепей. 

 
Электромагнетизм 
Исторические сведения о начале возникновения теории 

электромагнетизма. Взаимодействие проводников, по которым протекают 
электрические токи. Закон Ампера. Понятие о магнитном поле. Закон Био-
Савара-Лапласса. Расчет магнитного поля проводников с током. Сила Лоренца. 
Движение заряженных частиц в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 
Магнитное поле соленоида и энергия магнитного поля. Явление 
электромагнитной самоиндукции. 

 
Геометрическая оптика 
Законы прямолинейного распространения светового луча. Законы 

отражения и преломления луча на границе раздела двух сред. Изображения на 
зеркалах различной конфигурации. Виды линз. Формула тонкой линзы. 
Изображения предметов, получаемые на тонких линзах. Ньютоновская теория 
света. 

 
Волновая оптика 
Явления в природе, не вписывающиеся в теорию Ньютона о свете. Явления 

интерференции, дифракции, дисперсии и поляризации света. Принцип 
Гюйгенса-Штейнера. Дифракционная решетка. Кольца Ньютона. Закон 
Малюса. Фотоэффект. Эффект Комптона. Корпускулярно-волновой дуализм 
природы света. Скорость распространения света в вакууме и в различных 
средах.   

 
Физика атома 
Модель атома, предложенная Томсоном. Эксперименты Резерфорда. 

Планетарная модель атома Резерфорда и его недостатки. Гипотеза де Бройля и 
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постулаты Бора. Боровская модель атома. Спектральные серии водорода. 
Физика спектральных серий. 

 
Ядерная физика 
Понятие о нуклонах, изотопах, атомном номере. Массы покоя нейтрона, 

протона, электрона. Дефект масс, энергия связи ядра. Диаграмма зависимости 
удельной энергии связи, приходящейся на один нуклон, от количества 
нуклонов ядра. Термоядерные реакции. Радиоактивность. Закон 
радиоактивности. Ядерные реакции. Элементарные частицы и их наличие в 
космических лучах. 

 
Физика открытых систем 
Понятие о динамической системе, динамическом хаосе, аттракторе, 

бифуркации. Система Лоренца, логистическое отображение. Фазовый потрет 
аттракторов. Бифуркационные сценарии. Бифуркация Хопфа. Движение 
нелинейного маятника.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1. Математический маятник и определение на его основе ускорения 

свободного падения 
2. Физический маятник 
3. Пружинный маятник и исследование затухающих колебаний 
4. Маятник Обербека и исследование момента инерции 
5. Гидростатическое взвешивание 
6. Определение вязкости жидкости методом Стокса 
7. Определение соотношения Ср/СV 
8. Получение вольтамперной характеристики и расчет сопротивления 

проводника 
9. Исследование полупроводников 
10. Исследование тока протекающего в вакууме на основе изучения 

свойств трехэлектродной электронной лампы 
11. Исследование резонанса токов и резонанса напряжений в схемах с 

колебательным контуром 
12. Исследование гистерезиса 
13. Исследование фотоэффекта 
14. Исследование дифракции света 
15. Исследование интерференции света 
16. Изучение поляризации света 
17.  Определение коэффициентов преломления растворов и прозрачных 

твердых тел различными методами. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТА 
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1. Основы гидродинамики 
2. Теория размерностей 
3. Элементы специальной теории относительности 
4. Тяготение 
5. Элементы теории поля 
6. Явления переноса и нелинейные эффекты в молекулярной физике, 

понятие о фазовых переходах 
7. Электромагнитные явления в веществе и их природа 
8. Подобрать статью в соответствии с биологической специализацией 

студента в содержании которой использовалась бы физика и студент должен ее 
объяснить собственными словами.  

9. Решение 100 задач по 5 по каждой теме, с проверкой в ходе 
контрольной работы  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Биомеханика и ее приложения 
2. Реология крови 
3. Механические характеристики эритроцита 
4. Механика формирования формы растений и простейших 

организмов 
5. Процесс формирования тканей как явление кинематики 
6. Гидродинамические свойства морских млекопитающих 
7. Диссипативные процессы в биологических системах 
8. Использование понятия энтропии в биологии 
9. Клеточные потенциалы и их природа 
10. Исследование электрических характеристик кожи 
11. Оптические методы исследования глазного дна 
12. Основы ЯМР  
13. Физические основы ультразвуковых исследований в клинике 
14. Оптически активные среды живого организма и их исследование 
15. Влияние магнитного поля на организм человека 
16. Влияние электромагнитных волн на организм человека 
17. Влияние динамики физических процессов протекающих в 

околоземном космическом пространстве на живые системы. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная 
1. Трофимова Т.И. Краткий курс физики. М., “ВШ”.- 2005. 
2. Трофимова Т.И. Курс общей физики 1,2 Т., М., “ВШ”.- 2005. 
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3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. "Курс физики". М.: Высшая школа, 
2000. 

4. Савельев И.В. "Курс общей физики". 1,2,3 Т. Издание третье, 
исправленное, М.: Наука,. 1988. 

5. Астахов А.В. "Курс физики", М.: Наука, 1977. 
6. Кожанов Т.С., Рысмендеев С.С. "Курс физики". Учебное пособие 

для биологических  специальностей  в двух томах, Агроуниверситет, Алматы, 
2000. 

7. Волькенштейн В.С. Сб.задач по общему курсу физики -М.: Наука,. 
1988. 

 
Дополнительная 

1. Фейнмановские лекции по физике-М.Мир,-1977. 
2. Булгаков Н.А., Осипова И.А. Основные законы и формулы по 

математике и физике (Школьная математика, высшая математика, физика) Изд 
ТГТУ Справочное пособие. 2007г 

3. Берклеевский курс физики в 5-ти томах ( 1 Киттель, Найт, Рудерман 
Механика, 2 Парселл Электричество и магнетизм, 3. Крауфорд Волны, 4. 
Вихман Квантовая механика 5 Рейф Статистическая физика) М.: Наука1976-
2010. 

4. Журнал проблем эволюции открытых систем 
5. Соросовский образовательный журнал 1995-2001, 2004. 
6. Сайты физического факультета МГУ кафедры медицинской 

физики, и биологический факультет кафедры биофизики  
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NAH 1204  НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 

Объем 5 кредитов 
 

Авторы: 
Пономаренко О.И. - доцент кафедры общей и неорганической химии  
Бейсембаева Л.К. - доцент кафедры общей и неорганической химии  

 
Рецензенты: 

Смагулова Д.А. - кандидат химических наук, асс. профессор, Казахской 
головной архитектурно – строительной академии  

Танашева М.Р. - доктор химических наук, профессор, Казахского 
национального университета им. аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Неорганическая и аналитическая химии - являются центральными  

дисциплинами естествознания, с которой человек сталкивается в любой 
области своей деятельности и их изучение является обязательным для 
студентов  технических специальностей. 

«Неорганическая и аналитическая химия»  - обязательная базовая  
дисциплина, рассчитанная на студентов нехимических факультетов высших 
учебных заведений. 

Программа  курса «Неорганическая и аналитическая химия» составлена с 
учетом современных требований  к преподаванию химии как одной из 
фундаментальных дисциплин, без изучения которой невозможна подготовка 
специалистов широкого профиля с университетским образованием. Предметом 
химической науки является вещество и его превращения. Понять 
закономерности превращения веществ, происходящих в ходе химических 
процессов, можно лишь на основе законов, составляющих теоретическую часть 
курса. 

Порядок рассмотрения теоретических и практических основ химии, 
принятый в данной программе, несколько отличается от традиционного, при 
котором курс химии начинается с теории строения атома. Согласно данной 
программе курс начинается с теории химических процессов. Такая 
последовательность изложения материала позволяет раскрыть сначала 
закономерности протекания собственно химических процессов (реакций), а 
затем рассмотреть их взаимосвязь и обусловленность строением вещества. 

Преподавание разделов по аналитической химии является важным звеном 
в системе подготовки специалистов - биотехнологов. Исходя из этого, одна из 
основных задач аналитической химии - знание теоретических и практических 
основ методов анализа и их выбора для анализа различных объектов. 

Изучив курс  неорганической и аналитической химии, студент  должен: 
знать: 
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- все основные стехиометрические законы химии и уметь применять их 
при решении расчетных задач; 

- электронное и пространственное строение, реакционную способность, 
электронные эффекты; 

- закономерности протекания различных типов реакций, химические 
свойства соединений, их влияние на живой организм 

уметь: 
- рассчитывать энергетические характеристики химических процессов, 

прогнозировать направление и глубину их протекания; 
- на основании периодического закона и строения электронных оболочек 

атомов прогнозировать свойства и взаимодействие химических элементов и их 
соединений и решать соответствующие этим превращениям количественные 
задачи; 

- рассчитывать равновесные концентрации веществ по известным 
исходным концентрациям и константе равновесия; 

-  рассчитывать количества компонентов растворов заданной 
концентрации; 

-  готовить растворы определенной концентрации, переходить от одного 
вида концентрации к другому; 

иметь навыки: 
- написания реакций получения и взаимодействия неорганических 

соединений; 
- идентификации неизвестных катионов и анионов вещества; 
- осуществления синтеза, выделения целевого вещества из реакционной 

среды. 
- проведения простого учебно-исследовательского эксперимента на 

основе овладения основными приемами техники работ в лаборатории; 
- выполнения расчетов, оформления результатов, формулирования 

выводов. 
При постановке преподавания химии материал программы по химии 

средней школы считается полностью усвоенным студентами. Изучение данной 
дисциплины основывается также на знаниях элементарной математики и 
физики.  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ Название тем 
1 Введение 

2 Некоторые теоретические основы общей химии. Основные 
законы стехиометрии 

3 
Современная теория строения атома. 
Периодический закон и периодическая система элементов 
Д.И. Менделеева 

4 Химическая связь и строение молекул 
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5 Энергетика химических реакций. 
6 Химическая кинетика. 
7 Вода. Растворы. 
8 Окислительно-восстановительные процессы.  
9 Теория комплексных соединений.  
10 Химические равновесия 

11 Окислительно-восстановительные реакции в аналитической 
химии 

12 Комплексные соединения в аналитической химии  
13 Методы обнаружения (качественный анализ) 
14 Методы определения (количественный анализ) 
15 Физико-химические методы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Химия как наука. Задачи современной химии. Роль химии как 

производительной cилы общества. Двойственная роль химической 
промышленности в системе «природа-производство». Новые химические 
технологии. Место химии в системе естественных наук. 

Процесс взаимопроникновения различных естественных наук – 
объективное следствие существующей в природе всеобщей взаимосвязи и 
взаимообусловленности различных форм движения материи. 

Цель данного курса - научить студентов применять теоретические 
знания к решению расчетных и практических задач, использовать 
периодическую систему Д. И. Менделеева для характеристики свойств 
элементов и их соединений, прогнозировать свойства соединений на основе их 
строения, основные метаболиты и природные низкомолекулярные регуляторы 
биологических систем разного уровня организации. пользоваться учебной и 
справочной литературой, проводить химические эксперименты. 

Основной задачей является изучение основ современной химической 
науки: квантово-механических представлений о строении атомов, молекул и 
химической связи; строении вещества и зависимости между строением и 
химическими свойствами вещества; периодического закона элементов Д. И. 
Менделеева; основных закономерностей протекания химических реакций, 
основных методов качественного и количественного состава неорганических 
веществ. 

В лекционном курсе рассматриваются лишь важнейшие или наиболее 
трудные для усвоения вопросы программы, подчеркивается взаимосвязь 
теоретических положений со свойствами элементов и их соединений, 
выявляются внутри и межпредметные связи, что ставит своей целью привитие 
студентам навыков творческого мышления.  

Задачи лабораторных работ: 
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-дать экспериментальное обоснование теоретических вопросов  
неорганической и аналитической химии; 

-обучить студентов пользоваться методами физико-химических 
измерений; 

-привить навыки в проведении экспериментов и оформлении 
экспериментальных данных; 

-научить анализировать наблюдения и данные измерений и на основе 
этого делать обобщающие выводы; 

-научить студентов пользоваться справочной литературой. 
При изложении лекционного материала и проведении лабораторно-

практических занятий необходимо уделять большое внимание элементам 
самостоятельной работы студентов (СРС). При выполнении СРС студент 
знакомится не только с фактами и теориями  химии, но и с методикой 
получения этих фактов и теорий. Необходимо стремиться к тому, чтобы каждая 
лабораторная работа, каждая практическая задача представляла собой 
небольшое исследование, самостоятельно решаемое студентом. 

Студент должен усвоить не только сумму знаний, необходимых ему в 
дальнейшей учебе и будущей практической деятельности, но и овладеть 
научными методами исследования, научиться самостоятельно, ставить вопросы 
и находить пути их теоретического и экспериментального решения. Только 
такая деятельность студентов, моделирующая научную деятельность, является 
единственным путем усвоения активных, неформальных знаний и 
приобретения навыков, необходимых для теоретической работы.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Некоторые теоретические основы общей химии. Основные законы 

стехиометрии. 
Основные   химические   понятия: атом,  молекула,  простое   вещество, 

химическое соединение. Химический элемент. Изотопы. Атомная, 
молекулярная  масса. Моль, молярная  масса, молярная концентрация  вещества.  

Законы: сохранения масса вещества, кратных отношений, постоянства 
состава, объемных отношений. Закон Авогадро. Соединения   постоянного  и   
переменного  состава. Газовые законы. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 
Относительная плотность газов. Способы определения атомных и 
молекулярных масс. Эквивалент простого и сложного вещества. Закон 
эквивалентов. 

 
Современная теория строения атома. 
Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева.  
Ядро и электронная оболочка. Планетарная  модель атома  и постулаты 

Бора, противоречия модели. Квантовые числа. Атомные орбитали вида: s, p, d, 
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f. Заполнение электронных оболочек атомов. Принцип Паули и правило  Хунда. 
Принцип энергетического минимума. Правила Клечковского.  

 Периодичность строения электронных оболочек.  Электроотри-
цательность элементов. Периодический закон. Современная интерпретация 
периодического закона. Структура периодической системы элементов 
Д.И.Менделеева. Изменение важнейших свойств элементов по группам и 
периодам периодической системы.  

 
Химическая связь и строение молекулы. 
Понятие о степени окисления. Основные положения теории валентных 

связей (ВС). Ковалентная связь, способы образования ковалентной связи, 
свойства ковалентной связи. Дипольный момент. Теория гибридизации. 
Основные типы гибридизации. Пространственная конфигурация молекул. 
Электронные и графические формулы молекул. Ионная связь. Механизм 
образования водородной связи.   Металлическая связь. 

Энергетика химических реакций. 
Внутренняя энергия и энтальпия вещества. Первый закон термодинамики. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Закон Гесса. Движущие силы химического 
процесса. Понятие об энтропии. Условия самопроизвольного протекания 
химических реакций. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса 
образования веществ. Стандартное состояние вещества.  

 
Химическая кинетика. 
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Закон действующих масс  и условия его применимости. 
Константа скорости и ее физический смысл. Факторы, влияющие на константу 
скорости химической реакции. Влияние температуры на скорость химической 
реакции. Влияние катализатора на скорость химической реакции. Гомогенный 
и гетерогенный катализ. Влияние катализатора на энергию активации 
химической реакции.  

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Обратимые и 
необратимые химические реакции. Состояние химического равновесия. 
Константа химического равновесия. Факторы, влияющие на величину 
константы равновесия. Сдвиг химического равновесия. Принцип Ле-Шателье.  

 
Вода. Растворы. 
Физические и химические свойства воды. Описание состава растворов. 

Физико-химическая природа растворов и процесса растворения. Растворимость. 
Насыщенные и ненасыщенные растворы. Гидраты и кристаллогидраты. 
Растворы жидкие, твердые и газообразные. 

Понятие о концентрации растворов. Способы выражения 
количественного состава растворов.  
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Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды, 
водородный показатель среды. Водные растворы электролитов. Теория 
электролитической диссоциации С.Аррениуса.  

Сильные и слабые электролиты. Константа и степень диссоциации 
электролита. Закон разбавления Оствальда. Понятие об активности и ионной 
силе  растворов. Растворимость. Произведение растворимости. Равновесие 
ионов в растворе с осадком. 

Гидролиз солей. Константа и степень гидролиза. Ступенчатый характер 
гидролиза. Обратимый и необратимый гидролиз. 

 
Окислительно-восстановительные реакции. 
Типы окислительно-восстановительных реакций. Степень окисления. 

Важнейшие окислители и восстановители. Метод электронного баланса. 
Электрохимические процессы. Понятие об электродных потенциалах. 
Направленность окислительно-восстановительных реакций. Ряд напряжения 
металлов. Электролиз. Коррозия металлов. Роль окислительно-
восстановительных реакций в биологических системах. 

 
Комплексные соединения. 
Строение координационной сферы комплексных соединений. 

Центральный ион, лиганды, донорные атомы лигандов, координационное 
число, внешнесферные ионы. Устойчивость комплексных соединений. 
Константы устойчивости и нестойкости. Классификация комплексов. Значение 
комплексных соединений в биохимии. 

 
Химические равновесия 
Равновесие в гомогенной системе (гомогенное равновесие). Виды 

констант равновесия. Концентрационная, термодинамическая константы 
равновесия. Ионная сила раствора, активность. Коэффициент активности. 
Общая (аналитическая) и равновесная концентрация. Равновесие в гомогенной 
системе. Основные типы химического равновесия в гомогенной системе 
(кислотно-основные реакции, реакции окисления - восстановления и 
комплексообразования). 

 
Кислотно-основное равновесие. Протолитическая теория Бренстеда - 

Лоури. Понятие кислоты и основания. Амфолиты. Константы кислотности и 
основности. Буферные растворы и их свойства. Расчеты рН в гомогенных 
системах. 

 
Равновесие в системе осадок-раствор (гетерогенное равновесие). 

Равновесие в гетерогенной системе. Равновесие между твердой и жидкой 
фазами. Произведение активности и произведение растворимости. Условия 
образования и растворения осадков. Связь между произведением 
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растворимости и растворимостью осадка. Факторы, влияющие на 
растворимость осадков. 

 
Окислительно-восстановительные реакции в аналитической химии 
Окислительно-восстановительные пары. Математическое выражение 

окислительно-восстановительного потенциала. Уравнение Нернста. 
Равновесный окислительно-восстановительный потенциал. Понятие о 
стандартном и реальном (формальном) потенциале. Направление и глубина 
протекания реакций. Примеры применения окислительно-восстановительных 
реакций в химическом анализе (при обнаружении, разделении ионов и 
растворении осадков). 

 
Комплексные соединения в аналитической химии 
Влияние комплексообразования на растворимость осадков, кислотно-

основное равновесие, окислительно-восстановительный потенциал систем, 
стабилизацию различных степеней окисления элементов. Примеры применения 
реакций комплексообразования в химическом анализе (при обнаружении 
ионов, растворении осадков). 

 
Методы обнаружения (качественный анализ) 
Качественный анализ. Аналитические реакции. Требования, 

предъявляемые к аналитическим реакциям. Основные характеристики 
аналитической реакции. Чувствительность и избирательность. Методы 
качественного анализа. Макро-, микро-, полумикро- и ультрамикрометоды. 
Дробный и систематический методы анализа. Групповой реагент. 
Классификация катионов и анионов и деление их на аналитические группы. 
Кислотно-основная классификация катионов. Схемы систематического анализа 
катионов и анионов. Анализ неизвестного вещества. 

 
Методы определения (количественный анализ) 
Гравиметрический метод анализа.  
Сущность гравиметрического анализа, области его применения и способы 

его осуществления (прямые и косвенные методы). Осаждаемая и 
гравиметрическая формы, предъявляемые к ним требования. Образование 
осадков, виды осадков. Условия получения кристаллических и аморфных 
осадков. Виды соосаждения: адсорбция, окклюзия, изоморфизм. Правила 
адсорбции Панета - Фаянса - Гана. Способы получения чистых осадков. 
Примеры гравиметрических определений. Расчеты в гравиметрии. Фактор 
пересчета. Определение серы осаждением в виде сульфата бария. 

 
Титриметрический метод анализа.  
Сущность метода. Классификация методов. Точка эквивалентности и 

точка конца титрования. Требования, предъявляемые к реакциям в 
титриметрическом анализе. Расчеты в титриметрии. 
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Кислотно-основное (протолитическое) титрование. Сущность метода. 
Точка эквивалентности и точка нейтральности. Кислотно-основные 
индикаторы. Кривые титрования сильных кислот сильными основаниями (pH-
V), и вычисление рН в различных точках.  

Окислительно-восстановительное титрование. Сущность метода и его 
объектов. Вычисление окислительно-восстановительного потенциала в 
различных точках титрования. Методы обнаружения конечной точки 
титрования. Окислительно-восстановительные индикаторы. Иодометрия. 
Перманганатометрия.  

Комплексонометрическое титрование. Сущность метода и его значение в 
анализе биологических объектов. Этилендиаминтриуксусная кислота и ее 
динатриевая соль как реагенты в хелатометрии. Металлоиндикаторы. 
Комплексонометрическое определение общей жесткости воды. 

 
Физико-химические методы 
Общая характеристика физико-химических методов. Классификация 

методов. 
Фотометрический метод. Сущность метода. Закон Бугера - Ламберта - 

Бера. Математическое выражение этого закона. Величины, характеризующие 
поглощение. Пропорциональность оптической плотности концентрации и 
толщине поглощаемого раствора. Фотометрическое определение фосфора (V). 

Потенциометрический метод. Сущность метода, классификация и 
характеристика электродов. Индикаторные электроды. Измерение потенциала. 
Прямая потенциометрия и потенциометрическое титрование. Стеклянный 
электрод. Измерение рН растворов. Определение рН воды методом прямой 
потенциометрии с применением стеклянного электрода. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1. Определение относительной молекулярной массы  газообразных  

веществ 
2. Определение эквивалента  магния по водороду 
3. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева 
4. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ, температуры и катализатора 
5. Влияние концентрации реагирующих веществ и температуры на 

химическое равновесие  
6. Приготовление растворов заданной концентрации 
7. Общие свойства растворов электролитов. Электропроводность 
8. Ионные взаимодействия в растворах электролитов 
9. Гидролиз солей  
10. Изучение окислительно-восстановительных реакций на примере 

типичных окислителей 
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11. Получение и свойства комплексных соединений 
12. Методы идентификации и обнаружения элементов и их соединений. 

Характеристика качественной реакции. Обнаружение катионов и анионов с 
использованием неорганических и органических реагентов. Анализ 
неизвестного вещества 

13. Гравиметрическое определение сульфатов. Гравиметрическое 
определение железа (III) 

14. Стандартизация раствора соляной кислоты  
15. Определение временной жесткости воды методом визуального и 

рН-метрического титрования  
16. Определение железа (II) перманганатометрическим методом 
17. Определение меди (II) иодометрическим методом 
18. Комплексонометрическое определение общей жесткости воды 
19. Фотометрические основы определение железа  (ІІІ)  
20. Определение рН воды методом прямой потенциометрии 

 
ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Генетическая связь между  основными классами  неорганических 
соединений  

2. Периодическая система химических элементов. Строение молекул 
3. Равновесие в системе осадок-раствор (гетерогенное равновесие). 

Произведение растворимости 
4. Примеры применение окислительно-восстановительных  реакций в 

химическом анализе (при обнаружении, разделении ионов и растворении 
осадков) 

5. Растворы электролитов. Степень и константа гидролиза 
6. Примеры применения реакций комплексообразования в 

химическом анализе (при обнаружении, разделении ионов и растворении 
осадков) 

7. Дробный и систематический методы анализа. Техника проведения 
качественных реакций 

8. Значение протолитического (кислотно-основного) титрования в 
биологии, почвоведении и медицине 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Ахметов, Н.С.. Общая и неорганическая химия.- М., 2008  
2. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия.-  4-е изд., испр.- 

СПб.: Химиздат, 2000.- 624 с. 
3. Основы аналитической химии (под редакцией Ю.А Золотова) в 2-х 

кн. М.: «Высшая школа», 1996 г. 



117 
 

4. Золотов Ю.А. Аналитическая химия: проблемы и достижения. М: 
«Наука», 1992 г. 

 
Дополнительная: 
1. Буркитбаев М.М., Бекишев К.Б. Практикум по неорганической 

химии..- Алматы: Қазақ ун-ті, 2005.- 228 с. 
2. Задачи и упражнения по общей химии /Под ред. Н.В. Коровина.- 

М.: Высш.шк., 2006.- 325с. 
3. Коровин Н.В., Мингулина Э.И., Рыжова Н.Г. Лабораторные работы 

по химии: Уч. пособие/ Под ред. Н.В. Коровина.- М.: Высш.шк., 2007.- 256с. 
4. Шарипова Н.С., Захаров В.А., Мусабекова А.А. Методическое 

руководство по аналитической химии (для студентов биологического 
факультета), ч.1, Качественный анализ. Алматы, "Казак университеті", 2002. 

5. Шарипова Н.С., Захаров В.А., Мусабекова А.А. Методическое 
руководство по аналитической химии (для студентов биологического 
факультета), ч.ІІ, Количественный анализ. Алматы, "Казак университеті" 2002. 

6. Шарипова Н.С., Захаров В.А., Мусабекова А.А., Шалдыбаева A.M. 
Тесты по аналитической химии (для студентов биологического факультета), 
Алматы, 2001. 

7. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. М.: 
«Химия», 1990 г. 2 кн. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Математика является теоретическим фундаментом многих разделов 
современной науки и играет большую роль. Это обусловлено развитием 
компьютерных технологий, благодаря которым существенно расширяются 
возможности успешного применения  математики для решения конкретных 
практических задач. Основной целью преподавания математики является 
ознакомление студентов основными математическими понятиями и основными 
математическими методами, которые необходимо знать студентам в процессе 
учебы, при изучении специальных курсов, а также в самостоятельном изучении 
прикладных направлений применения математики. 

Без современной математики с ее развитым логическим и 
вычислительным аппаратом не возможен прогресс в различных областях 
человеческой деятельности.  

Математика играет важную роль в физических, геофизических, 
геодезических, биологических и других исследованиях. Она является не только 
аппаратом количественного расчета, но также методом точного исследования и 
средством предельно четкой формулировки понятий и проблем. 

Математические методы стали составной частью физических, 
геофизических, геодезических, экологических, биологических дисциплин. 

Математическое образование современного специалиста включает 
изучение общего курса математики и  специальных математических курсов 
(теория вероятностей, математическая статистика и т.д.).  
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Общий курс математики является фундаментом математического 
образования специалиста и в рамках этого курса проводится ориентирование на 
приложение математических методов в профессиональной деятельности. 

Настоящая программа охватывает новые требования, предъявляемые к 
математическому образованию студентов по специальности «5B070100 – 
Биотехнология» и ставит следующие задачи: 

- должен знать элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, 
дифференциальное и интегральное исчисления и уметь применять их в 
математических задачах физики, биологии, геодезии и картографии, экологии; 

- совершенствуя математическую подготовку должен уметь подняться до 
уровня изучения и понимания математических моделей, применяемых в 
физике, биологии, геодезии и картографии, экологии; 

- уметь ставить математические задачи; 
- уметь на основе проведенного математического анализа вырабатывать 

практические рекомендации. 
- владеть навыками построение математические модели; 
- быть компетентным в подборе подходящих математических методов и 

алгоритмов решения задач; 
Пререквизиты: Дисциплина «Математика» опирается на знание курса 

арифметики, алгебры, геометрии на уровне учебной программы средней 
школы. 

Постреквезиты: Основные положения дисциплины «Математика» 
используются при изучении общеобразовательных биологических дисциплин и 
специальных дисциплин, читаемых выпускающими кафедрами. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ Название темы дисциплины 
1 Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 
2 Системы координат в пространстве 
3 Введение в математический анализ 
4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
5 Исследование функции с помощью производной 
6 Комплексные числа 
7 Неопределенный интеграл 
8 Определенный интеграл 
9 Несобственные интегралы 

10 Функции нескольких переменных 
11 Ряды 
12 Дифференциальные уравнения 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 
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Объектами изучения математики являются математические модели. 
Поэтому исследуя такие модели, мы исследуем реальные явления, 
встречающиеся в жизни, т.е. с помощью математических моделей появляется 
возможность исследования процессов, происходящих в окружающей нас среде. 

В математике одна и та же модель может описывать различные явления, 
например, с помощью уравнения Лапласа описывается стационарное 
распространение тепла в твердом теле и течение жидкости и т.д. 

Математика является абстрактной наукой, но ее применение носит 
конкретный характер. С помощью математики решаются важнейшие 
физические, технические, геофизические, геодезические, экологические, 
биологические и другие задачи. 

Разделение математики на чистую и прикладную носит условный 
характер. Для усиления прикладной направленности нужно давать 
приближенные методы вычисления определенного интеграла с использованием 
персональных компьютеров. 

Задачи дисциплины:  
- изучение основных понятий «Математики» и их приложений в 

различных областях естествознания; 
- овладение фундаментальными понятиями «Математики», законами и 

теориями классической и современной математики, приемами и методами 
решения конкретных задач; 

Цели дисциплины: 
- умения использовать изученные математические методы при 

моделировании и решении задач геофизического и геодезического характера; 
- развитие математической интуиции; 
- воспитание математической культуры; 
- формирование научного мировоззрения и логического мышления. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 
Системы координат на плоскости. Простейшие задачи аналитической 

геометрии на плоскости. Уравнение линии. Различные уравнения прямой. 
Нормальное уравнение прямой. Линии второго порядка: эллипс, гипербола, 
парабола и их канонические уравнения. 

Преобразование декартовых координат. Простейшие случаи приведения 
общего уравнения линий второго порядка к каноническому виду. 

Линейные преобразования. Матрица. Общие определения, связанные с 
матрицами. Действия над матрицами. Сложение матриц. Умножение матриц. 
Квадратные матрицы. Определители. Свойства определителей. Алгебраические 
дополнения и миноры.  

Линейные системы с двумя и тремя неизвестными. Исследование 
линейных систем с тремя неизвестными. Правило Крамера. Метод Гаусса. 
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Матричная запись линейных систем. Нахождение обратной матрицы. 
Матричное решение систем линейных уравнений. 

 
Системы координат в пространстве 
Декартовы координаты в пространстве. Цилиндрические координаты. 

Сферические координаты. Векторы. Линейные операции над векторами. 
Линейно-независимые системы векторов. Базис. Разложение векторов на 
компоненты. Скалярное произведение векторов и его свойства. Векторное 
произведение векторов и его свойства. Смешанное произведение векторов и его 
свойства. 

Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Поверхности второго 
порядка. Исследование поверхностей второго порядка методом сечений. 

 
Введение в математический анализ 
Понятие множества. Обозначения. Логические символы. Множества 

вещественных чисел. Числовые последовательности. Сходимость числовых 
последовательностей. Предел монотонной ограниченной числовой 
последовательности. Число e . Натуральные логарифмы. Функция. Предел 
функции в точке. Предел функции на бесконечности. Основные теоремы о 
пределах функции. Первый и второй замечательные пределы. Бесконечно 
малые и бесконечно большие функции. Сравнение бесконечно малых и их 
использование при вычислении пределов. Непрерывность функции. Основные 
свойства непрерывных функций. Непрерывность основных элементарных 
функций. Классификация точек разрыва функции. 

 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Производная функции, ее геометрический и механический смысл. 

Дифференцируемость функции. Связь между дифференцируемостью и 
непрерывностью функции. Применение дифференциала функции в 
приближенных вычислениях. 

Основные правила нахождения производных. Производная сложной 
функции. Обратная функция и ее дифференцирование. Производная функции 
заданной параметрически. Дифференциал функции и ее свойства. Производные 
и дифференциалы высших порядков. Физический смысл производной второго 
порядка. 

Теоремы Ферма, Роля, Лагранжа и Коши. Правило Лопиталя. 
Формула Тейлора. Формула Тейлора, имеющий остаточный член в форме 

Лагранжа. Разложение функций ( ) ( )nx xxxxe ++ 1,1ln,cos,sin,  с помощью формулы 
Маклорена. Выделение главной части функций и его применение в нахождении 
пределов функции. 

 
Исследование функции с помощью производной 
Признаки монотонности функции. Необходимые условия экстремума. 

Достаточные условия существования экстремума. Выпуклость и вогнутость 
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кривой. Точки перегиба. Асимптоты кривой. Общая схема исследования и 
построения графиков функции. 

 
Комплексные числа 
Основные действия над комплексными числами. Возведение в степень 

комплексного числа и извлечение корня. Формула Эйлера. Разложение 
многочлена на множители в случае комплексных корней. 

 
Неопределенный интеграл 
Первообразная функции. Неопределенный интеграл и его свойства. 

Таблица основных формул интегрирования. Замена переменного и 
интегрирование по частям в неопределенном интеграле. Разложение 
рациональной дроби. Интегрирование рациональных функций путем 
разложения на простейшие дроби. Интегрирование иррациональных функций 
интегрирование тригонометрических функций. 

 
Определенный интеграл 
Определенный интеграл как предел последовательности интегральных 

сумм. Основные свойства определенного интеграла. Связь между 
неопределенных и определенным интегралом. Формула Ньютона-Лейбница. 
Вычисление определенного интеграла методом замены переменного и 
интегрирования по частям. Приближенное вычисление определенного 
интеграла: формулы прямоугольников, метод трапеций и Симпсона. 
Приложения определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур, 
длин дуг кривых, объемов тел и поверхностей вращения. 

 
Несобственные интегралы 
Понятие несобственных интегралов. Признаки сходимости 

несобственных интегралов. 
 
Функции нескольких переменных. Функции двух переменных. Область 

определения. Предел функции двух переменных. График функции двух 
переменных. Непрерывность функции двух переменных. Частные производные 
первого и второго порядков. Экстремум функции двух переменных. 
Необходимое условие. Достаточные условия. Условный экстремум. Метод 
наименьших квадратов. 

 
Ряды 
Числовой ряд и его сходимость. Необходимое условие сходимости. 

Признаки Даламбера, Коши. Интегральный признак. Признак Лейбница. 
Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости.  

Степенные ряды. Функциональный ряд. Область сходимости. Разложение 
функций в степенные ряды. 
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Дифференциальные уравнения 
Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. Уравнения 

с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения. 
Линейные уравнения. Дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРНЫХ РАБОТ 

 
1. Простейшие задачи аналитической геометрии на плоскости. 
2. Различные уравнения прямой. 
3. Линии второго порядка. Эллипс. Гипербола. Парабола. 
4. Решение линейных систем уравнений с тремя неизвестными 

методом Крамера. Матричное решение линейных систем с тремя 
неизвестными. 

5. Пределы функций.  
6. Первый и второй замечательные пределы. 
7. Производные. Правило Лопиталя. 
8. Общий план исследования и построения графиков функций. 
9. Неопределенный интеграл и основные методы его нахождения. 
10. Интегрирование рациональных, иррациональных функций.  
11. Интегрирование тригонометрических функций. 
12. Определенный интеграл. Замена переменного и интегрирование по 

частям в определенном интеграле. 
13. Приложения определенного интеграла.  
14. Несобственные интегралы. 
15. Дифференциальные уравнения 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  
 

1. Поверхности второго порядка. Исследование поверхностей второго 
порядка методом сечений. 

2. Сравнение бесконечно малых и их использование при вычислении 
пределов. 

3. Выделение главной части функций и его применение в нахождении 
пределов функции. 

4. Разложение многочлена на множители в случае комплексных 
корней. 

5. Интегрирование рациональных функций.  
6. Интегрирование тригонометрических функций. 
7. Несобственные интегралы 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА  
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1. Линейные системы с двумя и тремя неизвестными. Исследование 

линейных систем с тремя неизвестными. Метод Гаусса. 
2. Формула Тейлора, имеющий остаточный член в форме Лагранжа. 
3. Исследование функции с помощью производной 
4. Приложения определенного интеграла к вычислению длин дуг 

кривых, объемов тел и поверхностей вращения. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
1. Ильин В.А, Куркина А.В. Высшая математика. М., 2002г. 
2. Шипачев В.С. Высшая математика М., 2008г. 
3. Шипачев В.С. Задачи по высшей математике М.: Высшая школа, 

2008г. 
4. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. М.: Высшая 

школа, 2002г. 
5. Махмеджанов Н.М., Махмеджанова Р.М., Сборник задая по высшей 

математике. Алматы: Қазақ университеті, 2008. 
 
Дополнительная: 
1. Ефимов Н.В. Линейная алгебра и многомерная геометрия. - М., 

2004. 
2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные и интегральные 

исчисления. М.: Наука, 1980. 
3. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 

упражнениях и задачах. М.: Высшая школа, 2006.  
4. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. Ч.1. Под 

редакцией Рябушко А.П. - Минск: Вышейшая школа, 2001. 
5. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. Ч.2. Под 

редакцией Рябушко А.П. - Минск: Вышейшая школа, 2001. 
6. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике Ч.3 Под 

редакцией Рябушко А.П. - Минск: Вышейшая школа, 2001. 
7. Высшая математика. Т.1. Гусак А.А. - Мн.: Тетро Системс, 2001. 
8. Высшая математика. Т.2. Гусак А.А. - Мн.: Тетро Системс, 2001. 
9. Баврин И.И. Высшая математика. - М., 2003. 
10. Виленкин Н.Я. Высшая математика. - Ростов н/Д., 2002. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса «Объекты биотехнологии» предназначена для 
университетов, ведущих подготовку студентов-бакалавров на основе кредитной 
технологии по специальности «5В070100-Биотехнология».  

Биологические объекты – центральный и обязательный элемент 
биотехнологического производства. Именно они создают   его специфику. 
Объектами биотехнологии служат многочисленные представители групп 
живых организмов — микроорганизмы (вирусы, бактерии, протисты, дрожжи, 
микроводоросли, цианобактерии и др.), растения, животные, а также 
изолированные из них клетки и субклеточные структуры. В настоящем курсе 
подробно представлены структурно-морфологические особенности объектов 
биотехнологии (вирусов,  бактерий,  дрожжевых и мицелиальных грибов, 
фототрофных микроорганизмов, высших растений, животных).  

Биотехнология базируется на протекающих в живых системах физиолого-
биохимических процессах, в результате которых осуществляются выделение 
энергии, синтез и расщепление продуктов метаболизма, формирование 
химических и структурных компонентов клетки. В связи с этим в настоящем 
курсе представлены особенности осуществления обмена веществ и энергии в 
клетках  эукариот и прокариот.  

Курсом предусматривается изучение способов культивирования 
биообъектов, излагаются основные требования и принципы отбора 
биотехнологически значимых организмов, методы их хранения. Особое 
внимание уделяется таким объекты биотехнологии, как культуры клеток, 
тканей и органов растений и животных. Рассматриваются прикладные аспекты 
применения биологических объектов. Курс представляет собой одну из 
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важнейших составляющих общеобразовательного фундамента бакалавра-
биотехнолога. 

Пререквизиты: химия, физика.  
Постреквизиты: основы биотехнологии, процессы и аппараты в 

биотехнологии, элективные профильные дисциплины. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название тем 
1 Введение 
2 Уровни организации и свойства живых систем 

3 Структурно-функциональные особенности организации клеток и 
метаболизма прокариотных и эукариотных организмов 

4 Микроорганизмы, растения и животные как объекты 
биотехнологии 

5 Культуры клеток, тканей и органов растений и животных 
6 Субклеточные структуры как биообъекты 

7 
Основные направления использования методов клеточной и 

генетической инженерии для получения новых практически 
значимых объектов для биотехнологии 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Целью курса «Объекты биотехнологии» является рассмотрение 

микроорганизмов, растений и животных  как объектов биотехнологии, а также 
основных принципов и подходов, применяющихся для создания новых 
биообъектов. 

Задачи преподавания дисциплины «Объекты биотехнологии»:  
- изучить особенности структурно-функциональной организации 

организмов - биообъектов, продуцирующих основные практически значимые 
клеточные метаболиты; 

- ознакомиться с биологией культивируемых in vitro растительных и 
животных клеток, методами их культивирования и применения для решения 
теоретических и практических задач;  

- познакомить с принципами отбора биообъектов для использования их в 
промышленном производстве; 

- познакомить с технологическими приемами получения 
модифицированных биообъектов с целью придания им новых свойств и/или 
способности производить новые вещества; 

-  научить студентов использовать полученные знания для повышения 
уровня теоретической подготовки и уметь применять их в практической 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать:  
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- структурно-функциональные особенности организации объектов 
биотехнологии;  

- принципы селекции продуцентов биологически активных соединений;  
- принципы клеточной и генной инженерии;  
- принципы обеспечения производственной безопасности промышленных 

штаммов; 
- правила содержания и разведения биообъектов в лабораторных 

условиях. 
- основные направления использования биообъектов в промышленном 

производстве.   
уметь:  
- анализировать практически полезные свойства объектов 

биотехнологии; 
- использовать принципы, лежащие в основе улучшения свойств 

объектов биотехнологии; 
- готовить питательные среды для культивирования микроорганизмов, 

растительных и животных клеток и тканей, стерилизовать и изолировать 
исходный материал; 

- субкультивировать клетки и анализировать динамику роста клеточной 
популяции. 

Приобрести практические навыки:  
- обращения с основными объектами биотехнологии:  микроорганизмами, 

растениями и животными;   
-  культивирования объектов на  питательных средах; 
- работы с микроскопической техникой (микроскопы, 

микроманипуляторы, микроинъекторы);  
- работы с лабораторным оборудованием (термостаты, центрифуги, 

анализаторы и специфические приборы), а также хирургическими 
инструментами. 

В курсе приводится информация, касающаяся главных объектов 
биотехнологии. Рассматриваются  подходы и тенденции, отражающие 
современное состояние научных исследований особенностей 
биотехнологических объектов. Изучаются селекционные методы и техники, 
которые применимы к собственным научным исследованиям бакалавров и 
современным научным изысканиям.  

В процессе изучения дисциплины, наряду с традиционными (лекции, 
семинарские занятия) используются и инновационные методы преподавания: 
проектно- и личностно-ориентированный подход, case-study, методы мозгового 
штурма, проблемно-модульные методы, игровые, дискуссионные, поисковые и 
исследовательские методы. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Уровни организации и свойства живых систем 
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Уровни организации живых систем: молекулярно-генетический; 
доклеточный; клеточный; тканевый; органный; организменный; популяционно-
видовой; биогеоценотический; биосферный. Основные свойства живой 
природы: обмен веществ; саморегуляция; раздражимость; изменчивость; 
наследственность; размножение. Поддержание постоянства внутренней среды 
организма, принципы регуляции  жизненных функций. Взаимосвязь различных 
уровней организации живой материи. 

 
Структурно-функциональныеособенности организациии клеток и 

метаболизма прокариотных и эукариотных организмов 
Прокариоты и эукариоты. Бактериальный, археотный и ядерный 

морфотипы. Основные различия в организации клеток прокариотных и 
эукариотных микроорганизмов. 

Наружные структуры прокариотной клетки: клеточная стенка, 
цитоплазматическая мембрана, капсула, жгутики, фимбрии.  Строение и 
функции. Образование протопластов и сферопластов. L- формы бактерий. 

Внутренние структуры прокариотной клетки: нуклеоид, плазмиды,   
эндоспоры.  Разнообразие внутриклеточных включений бактерий: мезосомы, 
рибосомы, хлоросомы, аэросомы, карбоксисомы, фикобилисомы. 

Особенности организации и разнообразие систем метаболизма у 
микроорганизмов как основа их практического использования (в частности, 
процессов брожения, биоэлектрокатализа, синтеза биологически активных 
соединений, утилизации органических и неорганических субстратов).  

Разнообразие типов питания. Фототрофия. Механизм фотосинтеза. 
Оксигенный и аноксигенный фотосинтез. Хемотрофия. Автотрофы, 
гетеротрофы, паратрофы. Основные элементы питания. Факторы роста. 
Ауксотрофы. Фиксация атмосферного азота. Миксотрофное питание. Питание 
грибов  (сапрофитность, паразитизм). 

Основные черты организации растительной клетки. Основы клеточной 
теории. Понятие клетки и ее строение. Строение клетки. Клеточная стенка. 
Органеллы, пластиды (хроматофоры). Отличие растительной клетки от клетки 
животного. Физиолого-биохимические особенности растительных клеток. 

Общие принципы структурно-функциональной организации животной 
клетки и ее компоненты. 

 
Микроорганизмы, растения и животные как объекты биотехнологии 
Биологические объекты, используемые в биотехнологии. Функции 

биообъектов. Основные требования, предъявляемые к объектам и 
биологическим системам, используемым в биотехнологии. Вопросы биоэтики и 
риски.  

Микроорганизмы и продукты их метаболизма как биотехнологические 
объекты. Общая характеристика и сферы их использования (пищевая и 
химическая промышленность, сельское хозяйство, медицина, энергетика, 
охрана окружающей среды). Вирусы и прионы. Бактерии, разнообразие и их 
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применение в биотехнологии. Общая характеристика фототрофных 
микроорганизмов. Микромицеты.  

Требования, предъявляемые к производственным штаммам. 
Технологичность штаммов. Способы хранения производственных культур. 
Оценка безопасности промышленных штаммов.  

Высшие и низшие растения как объекты биотехнологии.  Водоросли, 
особенности строения и размножения. Диатомовые, бурые, зеленые, красные 
водоросли. Лишайники. Грибы, систематическое положение, распространение, 
биотехнологическое значение. Водные растения (азола, анабена, рясковые) как 
модельные системы для изучения морфогенетических, физиологических и 
биохимических   процессов в культуре invitro. Использование лекарственных 
растений для получения фармакологических и  медицинских препаратов. 

Объекты биотехнологии животных разных уровней организации: 
насекомые (дрозофила),  иглокожие (морской еж), земноводные (лягушка),  
млекопитающие (мышь, кролик, хомячок, человек). Систематическое 
положение, распространение, условия содержания и разведения в 
лабораторных условиях.  

Санитарно-гигиеническая оценка биологического объекта и готовых 
продуктов. 

 
Культуры клеток, тканей и органов растений и животных 
Культура тканей и органов растений и животных как объекты 

биотехнологии. Тканевые культуры растений и животных как модельные 
системы для научных и практических целей биологии, сельского хозяйства и 
медицины.  

Каллусные и суспензионные культуры растений. Использование 
отдельных органов и элементов высших растений (корней, стеблей, листьев, 
тычинок, пыльников, пестиков, семенных зачатков, целых соцветий, цветков, 
пыльцы, зародышевых мешков) для получения каллусных и суспензионных 
культур. 

Клеточные и органные культуры животных. Перевиваемые, 
полуперевиваемые и неперевиваемые культуры. Стволовые клетки. Коллекции 
и криобанки клеточных культур. 

Типовые технологические приемы и особенности культивирования 
микроорганизмов, клеток и тканей растений, животных и человека. 
Питательные среды для культивирования клеток. Основные источники 
углерода, макро- и  микроэлементов. Исследование новых источников сырья.  
Методы оптимизации питательных сред.  

 
Субклеточные структуры как биообъекты 
Иммобилизованные биообъекты. Особенности получения 

иммобилизованных биообъектов и их применение в биотехнологии. 
Иммобилизованные ферменты, их преимущества.  Иммобилизованные 

полиферментные системы. Биочипы. Биосенсоры.  
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Методы иммобилизации, достоинства и недостатки. Общие принципы 
иммобилизации клеток микроорганизмов (типы материалов, использующихся 
для иммобилизации клеток). Иммобилизация клеток микроорганизмов как 
способ увеличения выхода конечного продукта. Сферы использования 
применения иммобилизованных ферментов и  клеток.  

 
Основные направления использования методов клеточной и 

генетической инженерии для получения новых практически значимых 
объектов для биотехнологии 

Скрининг природных продуцентов биологически активных соединений 
(традиционные и современные методы отбора). Мутагенез (invivo, invitro).Типы 
мутагенеза invivo(химический, физический). Мутагенез invitro(транспозонный, 
направленный). 

Совершенствование биообъектов методами клеточной инженерии. 
Методы гибридизации для отбора высокопродуктивных организмов 
(конъюгация бактерий и грибов, слияние протопластов). Получение 
протопластов у про- и эукариот. Получение межвидовых и межродовых 
гибридов. 

Особенности регуляторных систем про- и эукариотических организмов. 
Принципы создания экспрессионных кассет для клонирования генетического 
материала в клетках микроорганизмов, животных и растений. Общая 
характеристика векторных систем.   

Принципы отбора и биобезопасность генетически модифицированных 
организмов.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1.Приготовление микробиологических препаратов. Техника 

микроскопирования. 
2. Строение бактериальной клетки. Окраска по Граму. Выявление 

подвижности, капсул, запасных веществ у бактерий.  
3. Актиномицеты, дрожжи и микроскопические мицелиальные грибы.  
4. Фототрофные микроорганизмы.  
5. Способы хранения производственных штаммов.  
6. Способы стерилизации эксплантов высших растений.  Получение 

каллусных тканей однодольных или двудольных растений.   
7. Изолирование и культивирование зрелых зародышей пшеницы на 

агаризованной питательной среде.  
8.Получение каллусной ткани в культуре паренхимных клеток моркови.  
9.Объекты, используемые в биотехнологии животных. Правила 

содержания и разведения животных объектов в лабораторных условиях. 
10.Организация и принципы проведения работ в лаборатории по 

биотехнологии животных. 
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11. Методы определения жизнеспособности яйцеклеток, сперматозоидов и 
эмбрионов. 

12.Основные этапы искусственного оплодотворения у животных. 
Техническое оснащение экспериментов по искусственному оплодотворению. 

13.Выделение изолированных протопластов. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
1. Основы систематики, классификации и таксономии микроорганизмов. 
2. Питательные среды для культивирования микроорганизмов, способы 

стерилизации питательных сред. 
3. Накопительные, чистые и смешанные культуры микроорганизмов.  
4. Фототрофные микроорганизмы, разнообразие, структурные и 

физиологические особенности.   
5. Микробы-загрязнители биотехнологических производств и борьба с 

ними. 
6. Гормональная регуляция процессов морфогенеза в каллусной культуре 

растений. 
7. Глубинное культивирование растительных клеток. Получение 

суспензионной культуры клеток.  
8. Использование биотехнологии растений для решения проблем в 

области медицины, пищевой промышленности, сельского хозяйства. 
9.  Гормональная регуляция размножения млекопитающих. Эндокринные 

основы размножения млекопитающих.  
10. Оплодотворение у млекопитающих, способы получения половых 

продуктов. 
11. Способы искусственного осеменения и выращивания зародышей и 

личинок. 
12. Современные методы искусственного оплодотворения у человека 

(ЭКО). 
13.  Метод эмбриотрансплантации.  

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология. М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 384 с.  
2. Шигаева М.Х., Цзю В.Л. Общая микробиология. Алматы. Изд-во 

Казак университетi. 2008.  - 320с. 
3. Паршина Г.Н., Нестерова С.Г. Биоразнообразие растений. Алматы. 

2006. -  316 с. 
4. Лотова Л.И. Ботаника: морфология и анатомия растений. М., изд-во 

«Комкнига», 2007. -  510 с. 
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5. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию. М., «Академия», 2014. 
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Систематика высших, или наземных растений.  М.Академия, 2006.  
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5. Экобиотехнология фототрофных микроорганизмов //Монография.–
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6. Щелкунов С.Н. Генная инженерия. Новосибирск. Изд-во 

Новосибирского государственного университета. 2004. 
7. Валиханова Г.Ж. Биотехнология растений. Алматы, Конжык, 1996. 
8. Игнатова Л.В. Основы микробиологии. Учебное пособие. Алматы, 

2008. 
9. Нестерова С.Г. Лабораторный практикум по «Систематике 
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биотехнологии растений. Шымкент, 2007.  

13. Мухитдинова З.Р., Мурсалиева В.К., Нам С.В., Кушнаренко С.В., 
Мухамбетжанов С.К., Рахимбаев И.Р. Эмбриокультура пшеницы: методические 
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14. Р.Е. Спиер, Дж. Гриффитс. Биотехнология клеток животных. М.: 
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15. Градова Н.Б., Бабусенко Е.С., Панфилов В.И. Биологическая 
безопасность биотехнологических производств – Москва, 2010. 335 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Биохимия является одной из важнейших фундаментальных дисциплин в 
системе биологического образования. Достижения биохимии находят 
применение в различных прикладных областях и народном хозяйстве в целом, 
создают прочную базу для решения многих частных проблем. Привлечение 
знаний биохимии успешно используется в повышении урожайности 
сельскохозяйственного производства, для увеличения рентабельности пищевой 
промышленности, получения новых препаратов фармацевтической отрасли. 
Современная медицина, здравоохранение, экология целиком опираются на 
биохимические разработки. 

В связи с этим подготовка специалиста-биотехнолога подразумевает 
получение им знаний не только о структурных и функциональных свойствах 
основных классов природных веществ, но и механизмах регуляции и 
взаимосвязи биохимических процессов, протекающих в любом живом 
организме, а также о возможностях использования этого организма в 
биотехнологических целях. 

В результате изучения дисциплины «Биохимия» студент должен: 
знать: 

- основные принципы структурной организации важнейших биологических 
макромолекул – белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов;  

- функциональную роль белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 
гормонов в процессах жизнедеятельности; 

- специфические свойства  и кинетические характеристики ферментов, а 
также  роль ферментов для биотехнологии; 

- свойства и роль ДНК и РНК в воспроизведении и передаче генетической 
информации; 
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- основные пути и механизмы регуляции метаболизма; 
- теоретическую и практическую значимость биохимии, взаимосвязь с 

другими естественными науками; 
- новейшие достижения в области биохимии и перспективы их 

использования в различных областях биотехнологии, народного 
хозяйства, медицины, фармации; 

- о взаимосвязи биологической функции и молекулярной структуры 
соединений; 

- о связи молекул живой природы с биотехнологическим производством. 
уметь: 
- использовать полученные знания по дисциплине “Биохимия” для 

освоения других биологических дисциплин (молекулярная биология, 
молекулярная генетика, физиология), а также для решения практических 
вопросов биотехнологии  

- проводить качественный и количественный анализ биологического 
материала;  

- работать с биохимическим оборудованием и аппаратурой;  
- применять теоретические знания в решении технологических задач;  
- получить навыки экспериментальных исследований;  
- ориентироваться в источниках информации по биологической химии.  
владеть: 
- современными лабораторными биохимическими методами 

исследования биологических молекул для решения практических вопросов 
биотехнологии; 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Введение в биохимию. 
2 Белки.  
3 Ферменты. 
4 Углеводы.  
5 Липиды.  
6 Нуклеиновые кислоты. Метаболизм нуклеиновых кислот. 
7 Витамины. Гормоны. 
8 Основные положения метаболизма. 
9 Метаболизм белков и аминокислот. 
10 Метаболизм углеводов. 
11 Метаболизм липидов. 
12 Энергетика биохимических процессов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение  
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Цель и задачи дисциплины: 
Биологическая химия - это наука, которая изучает химические вещества 

живой природы и их превращения в процессе жизнедеятельности живых 
объектов. Она является основой для глубокого понимания всех процессов, 
протекающих в живых организмах. Современная биохимия тесно связана с 
такими науками как физиология, генетика, цитология, микробиология, 
медицина, молекулярная биология, нутрициология и др. Объектами изучения 
биохимии являются различные живые организмы, вирусы, бактерии, растения, 
животные и организм человека.  

Во второй половине XIX века биологическая химия стала выделяться в 
самостоятельную науку, однако биохимические процессы люди использовали 
ещё в глубокой древности, не подозревая, разумеется, об их истинной 
сущности. Наиболее значительные открытия в области биохимии были сделаны 
в ХХ веке. В этот период были открыты: пептидная теория строения белков, 
ферментативная кинетика, структура молекулы ДНК, принципы передачи 
наследственной информации и т.д. 

В основе биохимических методов исследования лежит фракционирование, 
анализ, изучение структуры и свойств отдельных компонентов живого 
вещества. Наиболее распространенными методами биохимического 
исследования являются хроматография, центрифугирование, и электрофорез. 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостной 
системы знаний о химическом составе живых организмов, физико-химических 
и биологических свойствах природных соединений, основных путях обмена 
веществ, механизмах регуляции и взаимосвязи метаболических процессов.  

Задачи преподавания дисциплины: 
В процессе изучения данной дисциплины студенты должны:  
- получить знания по основным классам биологических веществ (их 

строению, свойствам и механизмам их функционирования); 
- познать взаимосвязь биологической функции и молекулярной 

структуры; 
- познать химические основы жизнедеятельности; 
- получить знания об основных метаболических путях в организме; 
- получить представление о связи молекул живой природы с 

биотехнологическим производством. 
- изучить механизмы преобразования, накопления и 

использования энергии в клетке. 
Для изучения  курса “Биохимия” студентам необходимы знания по: 

низкомолекулярным биологическим молекулам, неорганической химии, 
ботанике, зоологии, микробиологии. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Введение в биохимию. 
Цель и основные задачи биохимии. Объекты биохимических 

исследований. Понятие о статической и  динамической биохимии. Общее 
представление о современных проблемах биохимии. Место биохимии среди 
биологических дисциплин и других наук. Роль биохимии в развитии  
современной биотехнологии. 

 
Белки. 
Белки. Аминокислоты – как структурные компоненты белков. Принципы  

классификации аминокислот. Биохимические функции аминокислот. 
Аминокислоты в сельском хозяйстве. 

Строение белков. Свойства пептидной связи. Уровни организации 
белковых молекул: первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры 
белков. Домены. Принципы классификации белков: простые и сложные, 
фибриллярные и глобулярные белки. Особенности структуры белков каждого 
класса, примеры. Физико-химические свойства белков. Полиморфизм белков. 
Видовые особенности белков. 

Функции белков в природе. Взаимосвязь структуры и функций белков. 
Гемоглобин: структура и функция. Иммуноглобулины: структура, свойства и 
функция. Альбумины: структура, свойства и функция. Катаболизм белков и 
аминокислот.  

 
Ферменты. 
Ферменты. Классификация ферментов. Номенклатура ферментов. 

Строение и свойства ферментов. Кофакторы и коферменты. Активный центр 
фермента. Специфичность действия ферментов. Механизм действия ферментов. 
Кинетика ферментативных реакций. Влияние различных факторов 
(концентрации субстрата, концентрации фермента, рН, температуры, состава 
среды) на активность фермента. Уравнение Михаэлиса-Ментена. Константа 
Михаэлиса. Уравнение Лайнуивера-Берка. Активаторы и ингибиторы 
ферментов. Типы ингибирования. Изоферменты. Мультиферментные 
комплексы.  

Ферменты животного, растительного и микробного происхождения, их 
особенности. Иммобилизация ферментов. Использование ферментов в 
биотехнологических процессах. Инженерная энзимология, ее значение для 
биотехнологии. 

 
Углеводы. 
Углеводы: классификация, номенклатура. Структура и свойства углеводов. 

Функциональная роль углеводов в клетках млекопитающих, растений, 
микроорганизмов. Важнейшие представители углеводов млекопитающих, 
растений, микроорганизмов. Моносахариды, производные моносахаридов. 
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Гексозы, пентозы  их структура и свойства. Дисахариды. Восстанавливающие и 
невосстанавливающие дисахариды. Полисахариды, их представители (гликоген, 
крахмал и целлюлоза), их структура, свойства, биологическая роль в организме.  

 
Липиды. 
Липиды. Общие свойства липидов. Функциональное значение липидов в 

клетке. Классификация и номенклатура липидов. Омыляемые липиды. Высшие 
жирные карбоновые кислоты – как компоненты омыляемых липидов. Структура 
и свойства омыляемых липидов: восков, фосфолипидов, нейтральных жиров, 
сфинголипидов, гликолипидов. Неомыляемые липиды: стероиды и терпены. 
Структура и свойства основных представителей стероидов: холестерина, 
желчных кислот. Функции стероидов, холестерина, желчных кислот в 
организме. Терпены: строение, свойства, основные представители. Функции 
терпенов. Липиды микробного, растительного и животного происхождения. 
Биологически активные производные ненасыщенных жирных кислот, 
простагландины их биологическая роль. Использование  липидов в медицине и 
пищевой промышленности. 

 
Нуклеиновые кислоты. Метаболизм нуклеиновых кислот. 
Нуклеиновые кислоты. Структурные компоненты нуклеиновых кислот. 

Нуклеозиды и нуклеотиды, их структура и свойства. Биологическая роль 
нуклеотидов в организме. 

ДНК и РНК. Свойства и специфичность нуклеиновых кислот. Структура 
ДНК: первичная, вторичная, третичная. Правила Чаргаффа. Биологическое 
значение двухспирального строения ДНК. Функции ДНК. Репликация и  
репарация ДНК. 

РНК. Типы РНК. Характеристики основных типов РНК: иРНК, тРНК, 
рРНК. Первичная, вторичная и третичная структура тРНК.  Свойства РНК. 
Биологические функции основных типов РНК.  

Рибосомы и их структура. Генетический код, свойства генетического кода. 
Ген, геном, кодоны. Основные принципы белковой инженерии. 

Биосинтез ДНК и РНК. Репликация ДНК: биохимические механизмы и 
биологическая роль. 

 
Витамины. Гормоны. 
Витамины. Биологическое значение витаминов для организма. 

Классификация, структура и  свойства витаминов. Водорастворимые витамины. 
Представители водорастворимых витаминов: тиамин, аскорбиновая кислота,  
витамины группы В. Витамины как коферменты. Жирорастворимые витамины. 
Витамины группы А, Е, К, D. 

 Гормоны. Свойства, биологическая роль гормонов. Классификация 
гормонов. Гормоны растительного и животного происхождения. Стероидные 
гормоны.  Белково-пептидные гормоны, их представители. Инсулин. Строение 
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и функция инсулина в организме. Гормоны – производные аминокислот. 
Тироксин, трийодтиронин, адреналин. Механизмы действия гормонов.  

 
Основные положения метаболизма. 
Метаболизм. Важнейшие биохимические принципы метаболизма как 

совокупности реакций биосинтеза, превращений и распада биомолекул. 
Анаболизм и катаболизм. Их взаимосвязь. Взаимосвязь биохимических систем, 
обеспечивающих обмен веществ организма.  Энергетический баланс процессов 
метаболизма. Внутриклеточная локализация биохимических процессов. 
Принципы регуляции метаболизма в клетках и в организме. Взаимосвязь 
углеводного, липидного и белкового обменов. Обмен веществ как единая 
система процессов. 

 
Метаболизм  белков и аминокислот.   
Катаболизм белков, поступающих в организм с пищей.  Основные пути 

распада белковых аминокислот. Дезаминирование аминокислот. Орнитиновый 
цикл образования мочевины. Основные продукты расщепление углеродного 
скелета аминокислот. Кетогенные и глюкогенные аминокислоты. 

  Биосинтез белков и пептидов: локализация и биологическая роль. 
Активация аминокислот, образование аминоацил-тРНК. Функции мРНК в 
синтезе белка. Основные этапы биосинтеза белка: транскрипция, трансляция. 
Посттрансляционная биохимическая модификация белков и пептидов в 
клетках. 

 
Метаболизм углеводов. 
Превращение и всасывание углеводов в пищеварительном тракте. 

Принципы метаболизма олиго- и полисахаридов. Синтез и распад гликогена. 
Взаимопревращения моносахаридов. Анаэробный и аэробный распад 
углеводов. Биохимия гликолиза. Гликогенолиз. Различные типы брожения. 
Глюконеогенез. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной 
кислоты. Пируватдегидрогеназный комплекс. Цикл трикарбоновых кислот. 
Ферменты цикла Кребса и последовательность протекания реакций. 
Восстановление НАД и ФАД, фосфорилирование на уровне субстрата. 
Пентозофосфатный путь обмена углеводов. Окислительные и неокислительные 
реакции, биологическая роль. 

Энергетическая характеристика аэробной и анаэробной фазы углеводного 
обмена. Взаимопревращения углеводов в организме. Углеводы как важное 
сырье для биотехнологического производства. 

 
Метаболизм липидов. 
Расщепление и всасывание липидов в желудочно-кишечном тракте. Роль 

желчи. Транспорт жирных кислот в крови и лимфе, трансмембранный перенос. 
Пути окисления жирных кислот. β-окисление жирных кислот: механизм, 
пластическая и энергетическая роль.  
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Синтез жирных кислот. Мультиферментный комплекс синтетазы жирных 
кислот. Биосинтез  и  катаболизм  триацилглицеридов,  фосфолипидов, 
холестерина.  

 
Энергетика биохимических процессов. 
Биоэнергетика клетки. АТФ, ее роль в энергетике клетки. Классификация 

реакций биологического окисления. Ферментные системы дыхательной цепи. 
Дыхательная цепь, механизмы ее функционирования. НАД- и НАДФ-
зависимые дегидрогеназы, флавиновые ферменты, убихинон, цитохромы и 
цитохромоксидаза. Механизмы сопряжения окисления и фосфорилирования в 
дыхательной цепи. Трансмембранный потенциал протонов и работа АТФ-
синтетазы.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1. Аминокислоты. Белки. Идентификация аминокислот и белков 

(качественные реакции на белки и аминокислоты). Количественное 
определение белка в биологических объектах различными методами 
(фотоэлектроколориметрирование, рефрактометрия, титрование). Осаждение 
белков различными химическими агентами. Выделение и очистка белков.  

2. Углеводы: идентификация простых углеводов, дисахаридов, 
полисахаридов. Изучение свойств углеводов. Количественное определение 
глюкозы в различном биологическом материале. 

3. Липиды: определение структурных компонентов. Изучение физико-
химических свойств липидов. Определение жировых чисел липидов (кислотное 
число, число омыления, эфирное число). 

4. Витамины. Обнаружение и количественное определение витаминов  в  
различных объектах исследования.  

5. Ферменты. Выделение ферментов из биологического материала. 
Изучение специфичности действия ферментов. Термолабильность  ферментов. 
Изучение влияния рН на активность ферментов. Определение активности 
ферментов. 

6. Нуклеиновые кислоты.  Определение химического состава 
нуклеиновых кислот. Приготовление гидролизата нуклеопротеидов из 
дрожжей. Качественные реакции на пуриновые основания, сахара, фосфорную    
кислоту, белки. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это особый вид учебной 
деятельности студентов, направленный на самостоятельное выполнение 
дидактической задачи, формирование интереса к познавательной деятельности 
и углубление знаний в области изучаемой дисциплины. СРС направлена на 
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реализацию практических задач с целью развития творческой активности, 
формирования исследовательского подхода в освоении учебного материала.  
Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверяется 
в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, 
письменных домашних заданий, тестового контроля по основным темам и 
разделам курса. 

Данной программой предусмотрены следующие типы заданий для СРС: 
1. Выполнение письменных заданий. 
2. Составление словаря специальной терминологии. 
3. Подготовка реферата по заданной теме как индивидуально, так и в 

группе. 
4. Подбор и обработка Интернет-материалов. 
5. Презентация проектной работы. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 
Основная: 
1. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия; Учебник для вузов., М. 

Дрофа,  2008. 638 с 
2. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии / Ю. Б. Филиппович. — М.: 

Academia, 2012. 
3. Биохимия: Учебник / Под ред. Е.С.Северина. – 4-е изд., испр. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009.-784с. 
4. Д.Г.Кнорре, С.Д.Мызина. Биологическая химия. М. Высшая школа, 

2002.  
5. Северин Е.С., Голенченко В.А., Глухов А.И.  Биохимия с 

упражнениями и задачами, ГЭОТАР-Медиа-2010 г. 
6. Кольман Я, Рем К.Г. Наглядная биохимия. Москва, Мир, 2004, 269с. 
7. Николаев А.Я. Биологическая химия. М. Мед.информ.агентство. 

2004 г. 
8. А.Ленинджер. Биохимия. М. Мир,  1981, т. 1-3. 
9. Сеитов З.С.. Биохимия. Алматы, 4-е издание, 2011. 
10. Северин Е.С., Алейникова Т.Л., Осипов Е.В.. Биохимия. М. 

Медицина, 2000. 
11. А.А. Анисимов  Основы биохимии. Москва, Высшая школа, 1986. 
12. Коничев А.С. Биохимия и молекулярная биология. Словарь 

терминов / А.С. Коничев, Г.А.Севастьянова. М.: Дрофа, 2008. 
 
Дополнительная: 
1. Д. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл. Биохимия человека, 

Москва, Мир,1993. 
2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биохимия. М.,Медицина, 1998. 
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3. Яковлева М.Н., Осташкова В.В. Биохимия белков: Методические 
указания к лабораторным занятиям по биохимии. Петрозаводск, 
ПетрГУ,1999,31с. 

4. Е.А.Строев.  Практикум по биологической химии. Москва, Высшая 
школа, 1986. 

5. Б.Уильямс, К. Уилсон. Методы практической биохимии, Москва, 
Мир, 1978. 

6. Под ред. С.Е.Северина, Г.А.Соловьевой. Практикум по биохимии. 
Москва, МГУ. 1989. 

7. www.chem.qmul.ac.uk/iubmb - биохимическая классификация и 
номенклатура. Свободный доступ на сайте Международного союза биохимии 
и  молекулярной биологии. 

8. www.chemport.org - Научные издания в области биохимии, химии 
и смежных наук. 

9. www.febs.org - Официальный сайт Федерации европейских 
биохимических обществ. 

10. www.molbiol.ru - Учебники, научные монографии, обзоры, 
лабораторные практикумы в свободном доступе на сайте практической 
молекулярной биологии. 

11. www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank и www.swissprot.com - База данных 
по всем первичным структурам белков в свободном доступе. 

12. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed - Лучшие обзорные статьи по 
биохимии в журнале “Annual Review of Biochemistry” можно найти на сайте. 

13. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed - Свободный доступ в крупнейшую 
базу научных данных в области биомедицинских наук MedLine, включая 
биохимию. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса «Основы биотехнологии» предназначена для 
университетов, ведущих подготовку студентов-бакалавров на основе кредитной 
технологии по специальности «5В070100-Биотехнология».  

В настоящем курсе подробно представлены методы и технологии 
получения конечного продукта, используемые в таких отраслях как: пищевая 
промышленность, сельское хозяйство, медицина, животноводство, 
экологическая биотехнология и биоэнергетика. 

Биотехнологическое производство, отличающееся своими 
закономерностями и особенностями, является сложной системой, включающей 
комплекс компонентов,  необходимых для производства ценных продуктов, 
путем биосинтеза или трансформации. Компонентами всех биопроизводств 
являются биологические агенты, сырьевые источники питательных 
компонентов, аппаратура и технология. Основой большинства 
биотехнологических производств, а именно, производства кормовой и пищевой 
биомассы, препаратов-удобрений, средств защиты растений, лекарственных 
препаратов и биологически активных веществ являются микроорганизмы. 
Клетки растений и животных используются при производстве вторичных 
метаболитов, фармацевтических препаратов и диагностикумов, для получения 
новых форм, сортов растений и высокопродуктивных пород животных. Таким 
образом, биотехнологию можно трактовать как дисциплину, занимающуюся 
процессами, технологией и аппаратурой для получения нужных человеку 
продуктов (медикаментов, реактивов, средств защиты растений, микробных 
удобрений, кормовых добавок и др.), новых сортов растений и пород животных  
или деградацией отходов при помощи микроорганизмов. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 
Химия,  Физика, Математика, Объекты биотехнологии  - помогают понять 
технические стороны биотехнологического производства.  
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Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной 
дисциплиной: Процессы и аппараты в биотехнологии, Промышленная 
биотехнология и элективные профессиональные дисциплины позволяют понять 
логическую связь и развитие биотехнологических процессов в 
крупномасштабном производстве биотехнологических продуктов. 

Студент должен: 
иметь представление об основных объектах, методах и принципах, 

используемых в биотехнологии; о современном состоянии различных отраслей 
биотехнологии; о требованиях, предъявляемых к биотехнологическим 
производствам и биотехнологической продукции; 

знать: современные требования, предъявляемые  к биотехнологической 
продукции; основы решения теоретических и прикладных задач 
биотехнологии; перспективы развития биотехнологии;  

иметь навыки использования биотехнологического оборудования;  
быть компетентным в современных проблемах биотехнологии; 

обладать профессиональной компетенцией, привлекающей работодателей и 
партнеров. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Введение. Современное состояние и перспективы развития 

биотехнологии 
2 Стадии биотехнологических процессов и принципы их 

осуществления  
3 Технико-экономическая обоснованность доступности сырья, 

технологичности промышленных штаммов микроорганизмов, 
целевых продуктов, асептичности и масштабирования 

4 Типовые приемы и особенности культивирования 
микроорганизмов, животных и растительных клеток 

5 Методы обеспечения асептических условий 

6 Ферментация (культивирование биологических объектов) 

7 Методы клеточной инженерии растений и животных 

8 Методы технологии клонирования растений и животных 
9 Методы искусственного оплодотворения растений, животных и 

человека 
10 Методы конструирования продуцентов: селекция, метод 

рекомбинантных ДНК, гибридомная технология 
11 Методы биотехнологии, используемые в сельском хозяйстве 

12 Иммобилизованные клетки и ферменты 
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13 Типовые схемы процессов получения биомассы, аминокислот, 
ферментов, антибиотиков, бакпрепаратов, переработки 
органических отходов, очистки сточных вод 

14 Типовые схемы выделения, очистки и тестирования биологически 
активных веществ. Модификация целевых продуктов 

15 Методы сохранения генофонда in vitro 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Цель преподавания дисциплины «Основы биотехнологии» – изучить 

технологические приемы получения модифицированных биообъектов с целью 
придания им новых свойств и/или способности производить новые вещества.  

Задачи изучения дисциплины «Основы биотехнологии»:  
- дать знания о специфике биотехнологических процессов, научные 

принципы их осуществления; знать критерии выбора и оценки методов, 
необходимых для получения конкретного целевого продукта; о 
технологических схемах отдельных биопроизводств;  

- научить студентов использовать полученные знания для повышения 
уровня теоретической подготовки и уметь применять их в практической 
деятельности. 

- уметь проводить экспериментальное исследование биологической и 
физико-химической кинетики на всех стадиях биотехнологического процесса и 
делать их математическое описание; владеть современными информационными 
технологиями поиска, сбора, хранения и обработки информации;  

Курс «Основы биотехнологии» имеет целью ознакомления студентов с 
принципами технологии биопроизводств, начиная с подготовки сырья, до 
этапов выделения, очистки и стабилизации целевых продуктов, а также с 
технологическими приемами получения модифицированных биообъектов с 
целью придания им новых свойств и/или способности производить новые 
вещества.  Студент должен: 

иметь представление об основных объектах, методах и принципах, 
используемых в биотехнологии; о современном состоянии различных отраслей 
биотехнологии; о требованиях, предъявляемых к биотехнологическим 
производствам и биотехнологической продукции; 

знать: современные требования, предъявляемые  к биотехнологической 
продукции; основы решения теоретических и прикладных задач 
биотехнологии; перспективы развития биотехнологии;  

иметь навыки использования биотехнологического оборудования;  
быть компетентным в современных проблемах биотехнологии; 

обладать профессиональной компетенцией, привлекающей работодателей и 
партнеров. 

Студенты на лабораторных занятиях должны научиться готовить 
питательные среды для культивирования микроорганизмов, растительных и 
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животных клеток и тканей, стерилизовать и изолировать исходный материал, 
знать правила содержания и разведения биообъектов в лабораторных условиях. 
Получить  навыки их культивирования на  агаризованной и в жидкой средах, 
уметь субкультивировать клетки и анализировать динамику роста клеточной 
популяции.  

Объект изучения и система методов дисциплины "Основы 
биотехнологии". Объектами изучения данной дисциплины  являются 
биотехнологии, основанные на культивировании микроорганизмов, культуре 
клеток, тканей и органов растений и животных, субклеточных структур. 
Система методов дисциплины составляют общие научные методы, как анализ, 
синтез, абстрагирование, сравнение, индукция, дедукция, также и специальные 
биотехнологические методы. Биотехнология рассматривается как 
междисциплинарная область научно-технического прогресса, возникшая на 
стыке биологических, химических и технических наук, как интегрирование 
знаний в области биохимии, микробиологии, молекулярной биологии и 
прикладных наук в технологических процессах с использованием 
микроорганизмов, культур клеток и тканей растений и животных. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение. Современное состояние и перспективы развития 

биотехнологии  
История развития биотехнологии. Основные этапы развития 

биотехнологии. Связь биотехнологии с другими биологическими и 
техническими науками. Междисциплинарная связь биотехнологии. Развитие 
биотехнологической промышленности. Основные направления и задачи 
современной биотехнологии. Перспективы развития биотехнологии.  

 
Стадии биотехнологических процессов и принципы их  

осуществления 
Особенности биотехнологических процессов. Стадии 

биотехнологических процессов. Принципы осуществления биотехнологических 
процессов 

 
Технико-экономическая обоснованность доступности сырья, 

технологичности промышленных штаммов микроорганизмов, целевых 
продуктов, асептичности и масштабирования 

Технико-экономическая обоснованность доступности сырья, 
технологичности промышленных биообъектов. Виды растительного и 
животного сырья. Основные технологические особенности получения 
различных продуктов из растительного и животного сырья. 

Основные методы создания и поддержания асептических условий для 
культивирования микроорганизмов, клеток растений и животных. Особенности 
стерилизующей фильтрации в биотехнологических процессах.  
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Типовые приемы и особенности культивирования микроорганизмов, 

животных и растительных клеток 
Типовые технологические приемы и особенности культивирования 

микроорганизмов, клеток и тканей растений, животных и человека. Биология 
культивируемых клеток. Основные источники углерода, азота, фосфора, 
микроэлементов. Исследование новых источников сырья (включая вопросы  их 
предварительной обработки), разработка новых питательных сред, в том числе 
включающих биостимуляторы и другие элементы управления и оптимизации 
процессов биосинтеза. Методы оптимизации питательных сред. 

Непрерывные, полу-непрерывные и периодические процессы 
культивирования. Особенности получения иммобилизованных биообъектов и 
их применение в биотехнологии. Молекулярно-генетические механизмы 
регуляции морфогенеза и регенерации in vitro. 

 
Методы обеспечения асептических условий 
Режимы термической стерилизации. Способы стерилизации жидкостей, 

воздуха, оборудования. Способы асептического отбора контрольных проб. 
Химические вещества, используемые для поверхностной стерилизации 
растительных объектов. Требования, предъявляемые к стерилизующим 
агентам.  

 
Ферментация (культивирование биологических объектов) 
Сырье для биосинтеза и оценка его биологической ценности. Принципы 

масштабирования процессов ферментации. Промышленное культивирование 
растительных клеток для получения БАВ. 

 
Методы клеточной инженерии растений и животных 
Клеточная и тканевая инженерия растений и животных.  

Эмбриологическая инженерия  и методы получения химер. Соматическая 
гибридизация растительных клеток. Сомаклональные варианты. Получение 
новых форм и сортов растений, а также новых форм животных методами 
клеточной инженерии и клеточной реконструкции. Практическое применение 
сомаклонов и химерных животных. 

 
Методы технологии клонирования растений и животных 
Методы клонирования лекарственных растений, клонирование  ценных и 

исчезающих диких видов растений. Культура апикальных меристем. Технология 
оздоровления растительного материала и получения безвирусного посадочного 
материала. Использование технологии  клонирования в цветоводстве, 
овощеводстве, плодоводстве и виноградарстве. Методы клонирования 
животных. Репродуктивное клонирование. Клонирование зародышей, методы 
получения монозиготных близнецов. Эмбриональное клонирование.  
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Методы искусственного оплодотворения растений,  животных и 
человека 

Метод оплодотворения in vitro растений (преодоление прогамной 
несовместимости при отдаленной гибридизации). Культура изолированных 
зародышей растений (эмбриокультура – метод преодоления постгамной 
несовместимости при межвидовой гибридизации). Получение "искусственных 
семян". Методы искусственного оплодотворения у животных. Трансплантация и 
межвидовая трансплантация эмбрионов. Основные методы искусственного 
оплодотворения у человека. Программа ЭКО. 

 
Методы конструирования продуцентов: селекция, метод 

рекомбинантных ДНК, гибридомная технология 
Метод рекомбинантных ДНК. Генетическая трансформация на уровне 

отдельных клеток и на организменном уровне. Методы введения чужеродной 
ДНК в клетки животных, растений и микроорганизмов. Маркеры и селективные 
системы, используемые для выделения клонов генетически 
трансформированных клеток. Специфика получения и переработки 
генетически-модифицированных источников и его биологическая безопасность. 
Контроль за работой с рекомбинантными ДНК. Проблемы биоэтики. 
Гибридомная технология: получение моноклональных антител.  

 
Методы биотехнологии, используемые в сельском хозяйстве 
Гаплоидная технология. Ускорение селекционного процесса с помощью 

методов гаплоидной технологии (методы андро- и гиногенеза). Методы 
клеточной селекции растений. Получение растений, устойчивых к биотическим 
и абиотическим стрессовым факторам. Индуцированный мутагенез. Получение 
трансгенных растений и животных и их применение в сельском хозяйстве.   

 
Иммобилизованные клетки и ферменты 
Иммобилизованные клетки и ферменты, общая характеристика, 

особенности применения их в биотехнологии. Классификация основных 
носителей (субстратов) для иммобилизации и методы иммобилизации. 
Применение иммобилизованных ферментов. Инженерная энзимология как 
новое направление  биотехнологии.  

 
Типовые схемы процессов получения биомассы, аминокислот, 

ферментов, антибиотиков, бакпрепаратов, переработки органических 
отходов, очистки сточных вод 

Методы получения пищевых биологически активных веществ из сырья 
растительного, животного и микробного происхождения и на основе 
органического синтеза. Технология продуктов переработки вторичного сырья 
винодельческой промышленности. Производство органических кислот. 
Биотехнологические особенности производства молочных продуктов. 
Производство микробных удобрений и биопестицидов. Создание эффективных 
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кормовых препаратов из растительной биомассы. Производство аминокислот 
при помощи микроорганизмов. Синтез аминокислот с помощью ферментов. 
Производство ферментов. Химиотерапевтические вещества и биопрепараты 
микробного и растительного происхождения, рекомбинантные вакцины, 
биосенсоры на основе микроорганизмов и растительных 
тканей/иммобилизованных ферментов. Иммуностимуляторы и 
иммуномодуляторы; биотехнология продуктов адаптогенного назначения. 

Производство биотоплива на основе моделирования фотосинтетических 
процессов. Бактериальное выщелачивание химических элементов из руд, 
концентратов и горных пород, обогащение руд, биосорбция металлов из 
растворов. Производство био- и фоторазлагаемых конструкционных пластмасс. 
Основные биохимические пути микробиологической трансформации 
загрязняющих веществ. Основные принципы работы, методы и сооружения 
аэробной и анаэробной биологической очистки сточных вод и переработки 
промышленных отходов. Биологические методы очистки воздуха. 
Биологическая дезодорация газов. Биоремедиация и биологическая очистка 
природных сред. Методы биотестирования и биоиндикации в мониторинге. 

 
Типовые схемы выделения, очистки и тестирования биологически 

активных веществ. Модификация целевых продуктов 
Типовые технологические приемы стадии выделения и очистки 

продуктов биосинтеза. Сушка биопродуктов и живых биопрепаратов. Отходы 
биотехнологических производств, их обезвреживание и утилизация. 
Обезвреживание отходов биотехнологических производств. Утилизация 
отходов биотехнологических производств. Биотрансформация и биоконверсия. 

 
Методы сохранения генофонда in vitro. 
Сохранение генофонда, консервация гермаплазмы in vitro, ex situ, in situ. 

Криосохранение растительных и животных объектов. Способы 
криоконсервации: медленное и глубокое замораживание, быстрое и 
контролируемое замораживание. Типы криопротекторов. Криоконсервация 
соматических и половых растительных клеток и тканей. Криоконсервация 
соматических и половых клеток и тканей животных и человека.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Микрофлора питьевой воды биотехнологических производств. 

Санитарная оценка воды по микробиологическим показателям. 
2. Влияние разных режимов стерилизации на гибель микроорганизмов. 

Изучение эффективности режимов стерилизации физическими и химическими 
методами.  

3. Выделение микроорганизмов из пищевых продуктов и получение 
чистых культур. Освоение методов по выделению чистой культуры 
микроорганизмов. 
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4. Получение каллусной ткани в культуре клеток однодольных и 
двудольных растений на агаризованной среде и ее пассирование. Оценка 
гетерогенности каллусных тканей. Цитогенетический анализ каллусных клеток.   

5. Получение суспензии клеток из каллусной культуры растений.  
Субкультивирование клеток и анализ динамики роста суспензионной культуры 
клеток растений.  

6. Получение растений-регенерантов из каллусной культуры. 
Клонирование полученных регенерантов. 

7. Получение безвирусного посадочного материала. Посадка 
микрочеренков в условиях открытого грунта. 

8. Клеточная селекция: получение клеточных линий, устойчивых к 
высоким концентрациям солей. Индуцирование регенерации в культуре клеток, 
устойчивых к засолению. 

9. Развитие половых клеток и оплодотворение у мыши. Онтогенез мыши. 
Знакомство с объектом: условия разведения, вскрытие самцов и самок мыши. 
Вазектомия самцов: этапы проведения операции. Вымывание яйцеклеток и 
эмбрионов у самок мыши. 

10. Методы определения жизнеспособности яйцеклеток, 
сперматозоидов и эмбрионов. Морфология половых клеток и эмбрионов разных 
видов животных. Витальные красители. Знакомство с техническим оснащением 
экспериментов по искусственному оплодотворению. Методы культивирования 
эмбрионов in vivo и in vitro. 

11. Питательные среды для культивирования половых клеток и 
эмбрионов. Использование культур соматических клеток в биотехнологии 
животных. 

12. Ознакомление с техническим оснащением и методическими 
приемами, используемыми при криоконсервации половых клеток и эмбрионов. 
Метод криоконсервации сперматозоидов млекопитающих. Криоконсервация и 
витрификация ооцитов. Влияние различных криопротекторов на 
оплодотворяемость ооцитов.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРС/СРСП) 

 
1. Биотехнология микроорганизмов 
2. Биотехнологические производства, основанные на получении 

микробной биомассы. 
3. Пищевая биотехнология  
4. Культуры клеток и тканей животных 
5.  Биотехнология окружающей среды. 
6.  Биотехнологическое производство лекарственных препаратов 

растительного происхождения 
7. Клонирование декоративных видов растений 
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8. ГМО и ГМО-продукты. Проблемы биобезопасности 
9.  Биоремедиация. Фиторемедиация. 
10. Технологии оздоровления и клонирования растений 
11. Создание биочипов на основе ферментов и растительных тканей 
12. Применение биокатализаторов в химической промышленности 
13. Биотехнология животных 
14. Биотехнология получения антибиотиков, ферментов. 
15.Характеристика и области применения различных видов 

биотехнологической продукции. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Промышленная биотехнология»  систематизирует 

теоретический материал и современные представления о принципах 
культивирования и применения биологических объектов, теоретических 
основах создания производственных процессов получения биомассы и 
биологически активных веществ. В основу настоящей программы положены 
сведения из ряда отраслей наук, описывающих функционирование 
современных отраслей промышленной биотехнологии.  

В курсе рассматриваются  основные особенности и процессы,  основанные 
на использовании живой или инактивированной биомассы микроорганизмов,  
продуктов микробного синтеза и производства с иммобилизованными 
биообъектами.  

В специальном разделе курса  рассматриваются  научные основы 
инженерного оформления процессов подготовительных промышленных стадий, 
проведения ферментаций, выделения и очистки целевых продуктов.  

Рассмотрено использование биотехнологии в различных отраслях 
народного хозяйства, приведены типовые схемы микробиологических 
процессов.  

В результате изучения курса по предлагаемой образовательной учебной 
программе студенты смогут использовать знания о процессах и аппаратах, на 
которых базируются различные биотехнологические  производства в своей 
будущей профессиональной деятельности и использовать знания о 
микроорганизмах, на которых базируются различные микробиологические 
производства: получения кормового и пищевого белка, иммунобиологических 
препаратов, органических кислот, спиртов, биологически активных соединении 
и биотехнологической энергетики  
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в своей будущей профессиональной деятельности.  
Предшествующие дисциплины: «Биохимия», «Объекты биотехнологии», 

«Генетика», «Пищевая биотехнология». 
Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые для 

освоения изучаемой дисциплины: «Основы физиологии», «Основы 
биотехнологии». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название  тем 

1 Введение  

2 Биологические объекты - компонент биотехнологического 
производства 

3 Научные основы инженерного оформления микробиологических 
производств 

4 Массообменные характеристики ферментационного 
оборудования. 

5 
Производства, основанные на использовании живой или 

инактивированной биомассы микроорганизмов. Пробиотики. 
Биопестициды и почвоудобрительные препараты. 

6 Основы современной иммунобиотехнологии.  
7 Технологическая биоэнергетика. 
8 Производство продуктов микробного синтеза 
9 Производство антибиотиков. 
10 Производства с иммобилизованными биообъектами 
11 Оценка эффективности биотехнологических производств 
12 Биологическая безопасность микробиологических производств 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Введение 
Цель курса – изучение научных основ технологического оформления 

биотехнологических производств и культивирования биообъектов для 
получения биомассы и целевых метаболитов. 

Задачи курса  - формирование представлений о: 
-  организации биотехнологических производств;  
-  производственной эффективности различных способов культивирования; 
-  ферментационном оборудовании; 
- способах выделения  и очистки целевых продуктов; 
- способах обеспечения биологической безопасности биотехнологических 

производств.  
В результате изучения  курса студенты должны знать: 
- специфику промышленных биотехнологических процессов, научные 

принципы их осуществления;  
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- способы и методы селекции высокопродуктивных штаммов;  
-   основные  элементы  типовых  схем  процессов  промышленной  

биотехнологии;   
- современное аппаратурное оформление биотехнологических 

производств; 
- критерии выбора и оценки методов, необходимых для получения 

конкретного целевого продукта; 
- технологические схемы отдельных биотехнологических производств;  
- требования, предъявляемые к промышленным штаммам 

микроорганизмов; 
- способы и методы обеспечения безопасности микробиологических 

производств.  
Бакалавры должны уметь: 
- разработать общую схему биотехнологического процесса и отдельных 

этапов производства; 
- получать высокопродуктивные штаммы микроорганизмов;  
- применять на практике способы выращивания различных продуцентов; 
- контролировать ход процесса и получение конечного продукта; 
 - определять качество продуктов биосинтеза;   
- патентовать инновации в производственном цикле; 
Владеть навыками работы: 
-  в области лабораторного, пилотного и промышленного производства для 

создания биотехнологического продукта;  
- с культурами микроорганизмов, поддержания производственных 

культур, выращивания посевного материала, методами их 
культивирования и хранения;  

- на современном лабораторном оборудовании;  
- выделения и очистки биологически активных веществ. 
В основу настоящей программы положены сведения из ряда отраслей наук, 

описывающих функционирование и перспективы развития современных 
отраслей биотехнологии микроорганизмов: производств, основанных на 
использовании живой или инактивированной биомассы микроорганизмов;  
производящих продукты микробного биосинтеза и  основанных на получении 
продуктов брожения и гниения.  

В процессе изучения дисциплины, наряду с традиционными (лекции, 
лабораторные и семинарские занятия) используются и инновационные методы 
преподавания: проектно- и личностно-ориентированный подход, case-study, 
методы мозгового штурма, семинары в диалоговом режиме, дискуссии, 
компьютерное тестирование, деловые игры и разбор конкретных ситуаций 
проблемно-модульные методы, игровые, дискуссионные, поисковые и 
исследовательские методы. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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Биологические объекты - компонент биотехнологического 
производства 

Характеристика биологических объектов как центрального звена 
промышленного биотехнологического производства.  Способы 
совершенствования биообъектов. Механизмы, обеспечивающие возможность 
повышения выхода целевого продукта у мутантов.  Направления селекции.  
Совершенствование биообъектов методами мутагенеза. Механизмы, 
обеспечивающие возможность повышения выхода целевого продукта у 
мутантов.  Преимущества и недостатки спонтанного и индуцированного 
мутагенеза в селекции продуцентов. Клеточная инженерия в селекции 
биообъектов. Направления использования метода слияния протопластов в 
селекции производственно ценных штаммов микроорганизмов. Генетическая 
инженерия.   

 
Научные основы инженерного оформления микробиологических 

производств  
Микробиологические производства: характеристика, основные 

понятия. Типовая схема и основные стадии биотехнологических производств.   
Стерилизация технологических потоков и оборудования. Возможные пути 

проникновения посторонней микрофлоры в биореактор. Асептическое 
культивирование. Методы отделения и деструкции контаминантов, их 
сравнительный анализ. Способы стерилизации жидкостей, твердых субстратов 
и воздуха. Термическая стерилизация. Деконтаминация воздуха и оборудования 
в производственных помещениях.  

 
Массообменные характеристики ферментационного оборудования. 

Влияние условий культивирования продуцента на тепловыделение, величину 
экономического коэффициента и степень утилизации субстрата. Потребление 
кислорода микроорганизмами. Массопередача углекислого газа.  

Пенообразование и пеногашение. Перемешивание при ферментации и его 
виды. Твердофазное культивирование. Массообменный и тепловой расчеты 
биореакторов: по областям применения, по условиям проведения процессов 
биосинтеза. Биореакторы периодические и непрерывно действующие, полного 
смешения, полного вытеснения и промежуточного типа. Классификация 
биореакторов по способу ввода энергии: аппараты с механическим 
перемешиванием, барботажный, эрлифтный. Основы моделирования 
биореакторов. Этапы моделирования.  

Оборудование для разделения микробных суспензий, жидкой и твердой 
фазы (центрифуги осадительного и фильтрующего типа с периодической и с 
непрерывной выгрузкой осадка; суперцентрифуги; сепараторы для 
фильтрования и отжима осадков). Аппаратурное оформление процессов 
выделения и очистки некоторых продуктов микробного синтеза. Основные 
процессы выделения продуктов микробного синтеза: адсорбция, перегонка и 
ректификация, экстракция. 
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Характеристики мембранных процессов. Основные направления 
применения мембранной технологии: водоочистка, медицина, биоэнергетика. 

Принципы регулирования, контроля и автоматического управления 
процессами биосинтеза. 

 
Производства, основанные на использовании живой или 

инактивированной биомассы микроорганизмов. Пробиотики. 
Биопестициды и почвоудобрительные препараты. 

Промышленные технологии получения белка одноклеточных организмов. 
Перспективы и экономическая целесообразность употребления 
микроорганизмов в технологии производства пищевого и кормового белка. 
Получение белков из дрожжей. Использование спиртов и водорода для 
получения белка. Использование одноклеточных водорослей для получения 
белка.  

Пробиотики – разновидности и механизмы действия. Области применения. 
Биопестициды и почвоудобрительные препараты бактериальные, грибные, 
вирусные препараты. Технология получения биопестицидов и 
почвоудобрительных препаратов. 

 
Основы современной иммунобиотехнологии.  
Гибридомная технология. Моноклональные антитела. Использование 

антител для очистки биологических жидкостей. Типы вакцин и их 
конструирование. Культуральные и генно-инженерные вакцины. Производство 
сывороток. Современные прививочные препараты. Иммуносенсоры. 

 
Технологическая биоэнергетика. Производство спирта. Проблема 

выбора субстрата. Производство этилового спирта. Методы получения и 
условия производства. Основные стадии технологического процесса и способы 
их оптимизации. Микроорганизмы, используемые в производства спирта. 

Производство продуктов микробного синтеза 
Микробиологическое производство органических кислот (лимонная, 

яблочная, аспарагиновая кислоты). Способы ферментации, сырье и 
микроорганизмы, используемые в производстве органических кислот. 
Поверхностный, поверхностно-циркуляционный и глубинный 
способы получения уксуса. Продуценты лимонной кислоты. Технологические 
критерии и направления селекции производственных штаммов. Способы 
культивирования продуцентов лимонной кислоты. Направления 
совершенствования технологии получения лимонной кислоты. 
Микробиологическая и биохимическая основа биотехнологий производства 
молочной и глюконовой  кислоты.  

Химико-энзиматический способ получения аминокислот. Получение 
оптических изомеров аминокислот путем использования ацилаз 
микроорганизмов. Преимущества и недостатки способа. Микробиологический 
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способ получения аминокислот. Преимущества и недостатки. Пути 
интенсификации процесса путем оптимизации условий культивирования.  

Микроорганизмы-продуценты витаминов: А, В2, В3 , В12, С, Д, РР и др. 
Биосинтез витаминов и их промышленное получение. 

Стероиды. Микробиологическая трансформация стероидных гормонов. 
Способы повышения ферментативной активности микроорганизмов-
продуцентов. Преимущества биотехнологических методов производства 
стероидных препаратов. 

Производство антибиотиков. Способы получения антибиотиков, 
технологические этапы и производственные проблемы. Технологическая схема 
процесса микробного синтеза антибиотиков. Посевной материал. Ферментация, 
стадии роста и биосинтеза. Состав среды и условия ферментации. Управляемые 
процессы ферментации. Полусинтетические антибиотики. Биосинтез, оргсинтез 
и мутасинтез при создании полусинтетических антибиотиков. Выделение и 
очистка антибиотиков. Определение подлинности антибиотиков и их 
количественный анализ.  

 
Производства с иммобилизованными биообъектами 
Микроорганизмы - продуценты ферментных препаратов.  Технологические 

процессы производства ферментных препаратов. Применение ферментов в 
пищевой промышленности, текстильных, кожевенных технологиях. 

Инженерная энзимология. Иммобилизованные биообъекты. Использование 
методов иммобилизации биообъектов в медицинских биотехнологиях и в 
диагностике заболеваний  

 
Оценки эффективности биотехнологических производств 
Критерии оценки эффективности биотехнологических процессов. 

Скорость роста биомассы и время генерации. Общая продуктивность процесса. 
Скорость потребления субстрата. Скорость биосинтеза продукта.  

Материальный  и  энергетический  балансы  биотехнологических  
процессов. Экономические коэффициенты (коэффициенты выхода) и 
метаболические (трофические) коэффициенты. 

 
Биологическая безопасность микробиологических производств 
Основные источники эмиссии микробиологических производств. 

Санитарно-микробиологический и производственный контроль. Безопасность 
биообъектов. Комплексная оценка безопасности промышленных штаммов. 
Обеспечение микробиологической безопасности производств. Санитарно-
гигиеническая оценка биологического объекта и готовых продуктов, 
включающих живые клетки продуцента. Обезвреживание отходов 
микробиологических производств. 

Система GMP производства и контроля качества биотехнологических 
препаратов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Методы хранения микробных культур.  
2. Твердофазное культивирование. 
3. Получение дрожжевой биомассы. 
4. Обогащенные белком продукты.  
5. Определение массовой доли влаги в пекарских дрожжах. 
6. Определение энергии брожения дрожжей. 
7. Получение уксуса. 
8. Поверхностный способ получения лимонной кислоты. 
9. Глубинный способ получения лимонной кислоты. 
10. Определение антибиотической активности продуцентов. 
11. Определение МПК антибиотиков.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Области применения продуктов биотехнологических производств. 
2. Подготовительные производственные стадии. 
3. Способы длительного хранения микробных культур. 
4. Модели управления биотехнологическим процессом. 
5. Массообмен при культивировании. 
6. Аппаратурное оформление процессов выделения продуктов 

микробного синтеза. 
7. Аппаратурное оформление процессов очистки продуктов 

микробного синтеза. 
8. Массообменные процессы с неподвижной поверхностью контакта 

фаз. 
9. Мембранные методы в производстве. 
10. Получение растворителей. 
11. Микробиологический способ получения витаминов. 
12. Использование микроорганизмов в производстве гормонов. 
13. Проблемы, обусловленные применением антибиотиков в медицине, 

сельском хозяйстве, пищевой биотехнологии и возможности их устранения. 
14. Способы иммобилизации. 
15. Микробы-загрязнители биотехнологических производств и способы 

борьбы с ними.  
16. Проблемы биобезопасности продуктов современного 

биотехнологического производства.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТА  
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1. Способы длительного хранения микробных культур. Лиофилизация 
и криоконсервация. 

2. Брожения и окислительные процессы в биотехнологии 
микроорганизмов. 

3. Пищевая ценность и перспективы  применения микробного белка. 
4. Биотехнология  витаминов.  
5. Генетические и биохимические механизмы возникновения 

антибиотикорезистентности. 
6. Получение стероидных гормонов биотехнологическими методами. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Клунова С.М., Егорова Т.А., Живухина Е.А. Биотехнология. Москва, 

2010.  
2. Градова Н.Б., Бабусенко Е.С., Панфилов В.И. Биологическая 

безопасность биотехнологических производств. Москва, 2010. 
3. Загоскина Н.В., Назаренко Л.В., Калашникова Е.А., Живухина Е.А.. 

Биотехнологи:теория и практика. Москва, 2009. 
4. Сазыкин Ю.О., Орехов С.Н., Чакалева И.И. Биотехнология. Москва, 2006.  
5. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию. М., «Академия», 2014. 
6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. М., 

«Бином», 2014. 
7. Безгин В.М., Быкова Н.Н. и др. Основы промышленной 

иммунобиотехнологии. Курск: Изд-во КГСХА, 2011.  
8. Винаров А.Ю., Гордеев Л.С., Кухаренко А.А., Панфилов В.И. 

Ферментационные аппараты для процессов микробиологического синтеза. 
Москва, ДеЛи Принт, 2005. 

9. Манаков М.Н., Победимский Д.Г. Теоретические основы технологии 
микробиологических производств. М.: Агропромиздат, 1990. 

 
Дополнительная: 
1. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии. 

Москва, 2006. 
2. Шевелуха В.С., Калашникова Е.А., Воронин Е.С. и др. 

Сельскохозяйственная биотехнология. 2-е изд. М. Высшая школа, 2003.   
3. Виестур У.Э., Шмите И.А., Жилевич А.В. Биотехнология. М, 2004. 
4. Волова Т.Г. Биотехнология. Новосибирск, 1999. 
5. Кантере В.М. Теоретические основы технологии микробиологических 

производств. М.: Агропромиздат, 1990. 
6. Беккер М.Е., Лиепиньш Г.К., Райпуллус Е.П., Биотехнология. М.,1990. 
Промышленная микробиология, /Под общей редакцией проф. Н.С.Егорова, 

Москва, Высшая школа. 1989. 



160 
 

7.Войнов Н.А., Волова Т.Г., Зобова Н.В. Современные проблемы и методы 
биотехнологии. Электрон. учеб. пособие. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. 

8. Основы промышленной биотехнологии: Учебник для вузов/под ред. 
В.В.Бирюкова. – М: «Колос» 2004. 

9. Экобиотехнология фототрофных микроорганизмов //Монография.–
Алматы, издательство «Арыс» – 2011 г. – 380с. 

10. Электронный учебник «Биотехнология» (ссылка доступа – 
http://www.biotechnolog.ru) 
12. Биотехнологический портал Bio-X (ссылка доступа - http://bio-x.ru) 
 

http://www.biotechnolog.ru/


161 
 

 
МАЗМҰНЫ  

 
 

КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ ............................................................................ 3 

КӘСІБИ-БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ ТІЛІ ................................................... 13 

ФИЗИКА ...................................................................................................... 22 

БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ АНАЛИТИКАЛЫҚ ХИМИЯ ................. 30 

МАТЕМАТИКА .......................................................................................... 39 

БИОТЕХНОЛОГИЯ НЫСАНДАРЫ ........................................................ 46 

БИОХИМИЯ ............................................................................................... 54 

БИОТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ ............................................................... 
 

63 

ӨНДІРІСТІК БИОТЕХНОЛОГИЯ ............................................................ 73 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК .......................................... 82 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК ............................................................................................................ 

91 

ФИЗИКА ...................................................................................................... 100 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ......................... 108 

МАТЕМАТИКА .......................................................................................... 118 

ОБЪЕКТЫ БИОТЕХНОЛОГИИ  ............................................................... 125 

БИОХИМИЯ ................................................................................................ 133 

ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ ............................................................ 142 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ .............................................. 152 

 
 
 
 


	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
	БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
	5В070100 - «Биотехнология» мамандығы бойынша
	ПӘНДЕРДІҢ ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
	ТИПОВЫЕ УЧЕБНЫЕ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
	БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

	5В070100 - «Биотехнология»  мамандығы бойынша
	ПӘНДЕРДІҢ ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
	ТИПОВЫЕ УЧЕБНЫЕ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
	1. Биотехнология ғылымындағы терминологияның дамуы.
	2. Ғылыми мазмұндағы мәтіндер жазудың негізгі  ережелері мен ойлары.
	9. А.К. Ақжанова, К.Б. Утегенова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. Астана, 2010. –128 б

	10.  А.А. Сейтбекова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы («Заңтану» мамандығына арналған ) – Алматы, 2015. –164 б.
	12. Ұ. Шүленбаева, Г. Тұрсынова, Ә. Мұсаева. Кәсіби қазақ тілі: оқулық. (тау-кен саласындағы мамандықтар үшін) – Алматы: Қазақ  университеті, 2008. –302 б.
	13.  Н.Қ. Мұхамадиева. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу кітабы. –Алматы, 2013., және т.б.
	3. Reinhard Renneberg and Arnold L. Demain. Biotechnology for Beginners, 2009.
	4. Nicholas B. Davies, John R. Krebs et.al  An Introduction to Behavioural Ecology, 2012.

	Көлемі 3 кредит
	1. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия.- М., 2008
	Жансүгірова Л.Б.–Жалпы генетика және цитология институтының директоры, биология ғылымдарының кандидаты, профессор
	Шалахметова Т.М. - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетдың биология және биотехнология факультетінің биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының профессоры,
	биология ғылымдарының докторы
	ұсынылатын әдебиеттер тізімі
	Негізгі:



	ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
	НЕГІЗГІ БӨЛІМ
	ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
	Кіріспе
	ЗЕРТХАНАЛЫҚ сабақтарына ұсынылатын үлгілі тақырыптар тізбесі
	ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ (СЕМИНАР) сабақтарына ұсынылатын үлгілі тақырыптар тізбесі
	СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК сабақтарына ұсынылатын үлгілі тақырыптар тізбесі
	Негізгі:
	Қосымша:
	Анализ современного состояния развития биотехнологии. Необходимость разработки и внедрения стандартов, правил и условий к потреблению продукции биотехнологии в Республике Казахстан. Определение наиболее эффективной модели управления научных организаци...
	3. Reinhard Renneberg and Arnold L. Demain. Biotechnology for Beginners, 2009.
	4. Nicholas B. Davies, John R. Krebs et.al  An Introduction to Behavioural Ecology, 2012.
	Задачи изучения дисциплины:
	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
	РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Введение


	СПИСОК РекомендуемОЙ литературЫ
	Основная:


	1. Ахметов, Н.С.. Общая и неорганическая химия.- М., 2008
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
	Список рекомендуемой литературы
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ



	Название тем
	Введение
	Введение в биохимию.
	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
	Список рекомендуемой литературы
	Литература  к лабораторным занятиям:
	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ
	Основная:
	Дополнительная:

	БИОХИМИЯ ...............................................................................................
	БИОТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ ...............................................................

