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1. Оқу пәнінің паспорты
Пән аталуы «Жануарлар биохимиясы».
ЖОО компоненті пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Жалпы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр: 4
Жалпы аудиторлық сабақ – 30 сағат
Дәріс - 15 сағат
Тәжірибелік /семинар сабағы – 7,5 сағат
Зертханалық сабағы 7,5 сағат
СӨЖ – 60 сағат
СОӨЖ – 15 сағат
Жалпы еңбек сиымдылығы - 90 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 4 семестр
Пререквизиттер: химия.
Постреквезиттер: мал шаруашылығы биотехнологиясы.
2. Пәннің мақсат, міндеттері
Пән туралы. Биологиялық химия – тіршіліктін молекула негізі жөніндегі
ғылым. Ол тірі организмнің химиялық құрамын, тірі материада болатын
химиялық реакцияларды, тірі организмдегі заттардың биологиялық
функциямен молекулярлық құрамының өзара байланысын зерттейді.
Биохимия тірі организмде өтетін процесстерін терең түсіну үшін негізгі
ғылым болады.
Пәнді оқытудағы мақсат – болашақ мамандарды тіршілік процестерінің
химиялық негіздерімен таныстыру, организмдердің химиялық құрамы, осы
құрамның тіршілік процестері нәтижесінде өзгеру заңдылықтарын
таныстыру.
Пәнді оқытудағы міндет.
 Организмді құрайтын химиялық қосылыстардың құрамын, құрылысын,
қасиеттерін айқындау

 Биохимияның зерттеу әдістерімен танысу.
 Зат алмасу процестерінің өтуі заңдылықтарын, олардың маңызын ашу.
3. Білімге, біліктілікке, дағдыларға және құзырлыққа талаптар
Пәннің оқу барысында студенттер білуі керек:
биохимиялық зерттеулерінің объектері, статикалық жəне динамикалық
биохимия, қазіргі замаңғы биохимияның жалпы проблемалары, нуклеин
қышқылдарының ролі, жасушадағы зат алмасу жайлы түсініктері болу;
белок биосинтезі, негізгі кезеңдерін, белок биосинтезіндегі ДНҚ жəне
РНҚ қызметтерін, рибосома, құрылымы, клеткадағы қызметі, геном, ген,
кодон; белоктық инженерияның негізгі принциптері; липидтер, жалпы
қасиеттері; витаминдер, құрылысы, қасиеттері, клеткадағы биологиялық
қызметі; зат алмасу, жалпы зандылығы жайлы білу.
биотехнологияның тәжірибелік сұрақтарын шешу үшін, әсіресе жеке
инженерлі энзимологияда және басқа пәндерді (молекулярлы биология,
молекулярлы генетика, физиология) игеруде «Биохимия» курсы бойынша өз
білімдерін пайдала білу;
органикалық қосылыстардың функционалды топтарын, әртүрлі
класстардың табиғи органикалық қосылыстарын идентификациялау,
ферменттермен жұмыс жасау жайлы дағдылар болу.
4 Пәнді игерудегі тақырыптық жоспар
Сабақ түрі бойынша сағаттар саны
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Тақырыптың
2 семестр
Кіріспе. Жануарлар
организмдерінің
химиялық құрамы.
Спирттер, альдегидтер
және карбон қышқылдары
Липидтер. Көмірсулар.
Аминқышқылдар. Ақуыздар.
Витаминдер
және
коферменттер.
Нуклеин
қышқылдары. Ферменттер.
Биомембраналар.
Тірі ағзаларды басқару жүйесі
Гормондар,
зат
алмасу
стимуляторы
ретінде
қолданылуы
Метаболиттік процестері

жалпы:90 (2 кредит)

дәріс

Сағат саны
тәжіриб.
(семин)

зертха
налық

ОӨЖ
жалпы
с.қ.
ООӨЖ

2

1,5

-

10

3

2
2
3

2
1
2

2
2
3,5

10
10
5

2
2
2

1
1
2

1

-

5
5
5

1
1
2

2
15

7,5

7,5

10
60

2
15
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