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1. Оқу пәнінің паспорты
Пән аталуы «Биотехнология және биоқауіпсіздік»
ЖОО компоненті пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Жалпы – 3 кредит
Курс: 3
Семестр: 3
Жалпы аудиторлық сабақ – 52,5 сағат
Дәріс - 15 сағат
Тәжірибелік /семинар сабағы – 22,5 сағат
Зертханалық сабағы -15 сағат
СӨЖ – 82,5 сағат
СОӨЖ –22,5 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы - 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 5 семестр
Пререквизиттер: экология және тұрақты даму, тіршілік қауіпсіздік
негіздері.
Постреквизиттер: биотехнология негіздері, молекулярлы биотехнология
негіздері, микроағзалар биотехнологиясы, тағам биотехнологиясы.
2. Пәннің мақсат, міндеттері
Пән мазмұны. Студенттерді қазіргі заманғы биотехнологияның
жетістіктерімен,
дәстүрлі
селекция
көмегімен
гендік
инженерия
микроағзаларын алу тәсілдерін
және олардың бастапқы
түрлерінен
айырмашылықтарымен таныстырады. Гендік инженерия ағзаларын қолдану
кезіндегі қоршаған ортаға және адам денсаулығына тигізетін әсерлерін
қарастырады.
Пәнді оқытудағы мақсат – трансгенді ағзаларды пайдалану кезінде
қоршаған ортаға және адам денсаулығына тигізетін
әсерін бағалау және
оларды қолдану әдістерін зерттеу
Пәнді оқытудағы міндеттер:
- гендік инженерия ағзаларын алу әдістерін зерттеу;
-гендік инженерия саласындағы
жағымсыз салдарының базалық
принциптерін және әдістемелерін зерттеу;
- биоқауіпсіздікты құқықтық реттеу жайлы білу.

3. Білімге, біліктілікке, дағдыларға және құзырлыққа талаптар
Пәнді игеру нәтижесінде оқушылар міндетті:
– дәстүрлі селекция;
– генетикалық инженерия;
– биотехнология биоқауіпсіздіктің компоненті ретінде
– биоқауіпсіздікті құқықтық реттеу:
– биоқауіпсіздік деген не;
– генетикалық түрлендірілген микроағзалар әдістері;
– өсімдіктердің гендік инженерияның жетістіктері;
– ауыл шаруашылығындағы трансгенді өсімдіктер жайлы;
– жануарлар гендік инженерияның негізгі бағыттары және жетістіктері;
– трансгенді жануарлар құрастыру әдістері;
– биотерроризм деген не;
– тамақ өнімдерінің технологиясындағы генетикалық түрлендірілген
микроағзалар қауіпсіздігін бағалау;
– тағам өнімдерінің қауіпсіздігін бағалау;
– биотехнологиялық өнімдердің биологиялық қауіпсіздігін анықтау;
– генетиқалық түрлендірілген микроағзалар қосып алынған тағам
өнімдерін молекулярлы-генетикалық және микробиологиялық бағалау;
– гендік инженерия ағзаларының адам денсаулығына тигізетін зиянды
әсерлерін бағалай білуі.
4 Пәнді игерудегі тақырыптық жоспар
Сабақ түрі бойынша сағаттар саны
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Тақырыптың атауы

Сағат саны
дәріс тәжіриб.
(семин)

1 семестр
1 тақырып. Биотехнология және
әлемдік биоқауіпсіздік
2 тақырып. Генетикалық
түрлендірілген ағзалар
3 тақырып.гендік инженерия
ағзаларының зиянды әсерлерін
бағалау және әдістемесі
4 тақырып. Биоқауіпсіздікті
құқықтық реттеу
Тема 5. Инфекциялық аурулар
және биоқауіпсіздік
Тема 6. Биотерроризм
жалпы: 135 (3 кредит)
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