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1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы «Тағамдық химия»
Таңдау компоненті пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 4 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Барлық аудиториялық сабақ – 30 сағат
Дәріс – 15 сағат
Практикалық сабақ – 15сағат
СӨЖ – 120 сағат
оның ішінде СӨЖС – 15сағат
Жалпы еңбексыйымдылық – 150 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 3 семестр
Пререквизиттер:
«Микробиология»,
«Генетика»,
«Биохимия»,
«Микроорганизмдер биотехнологиясы»,
«Өсімдік биотехнологиясы»,
«Биотехнология клеткасы».
Постреквизиттер
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнннің мақсаты – Биотехнологиялардың аспектілері және оны
пайдалану, тұрмыстық қалдықтар мен биотехнологиялық өнірістердің
қалдықтарын жоюдың негізгі тәсілдерін магистранттарға мәліметтер беру.
Пәнді оқытудың мақсаты – магистранттардың ғылыми ізденуді және
базалық білімдерін ғылыми іс-әрекетінде іс жүзінде қолдана білуін
қалыптастыру.
Пәннің міндеттері - тұрмыстық қалдықтар мен биотехнологиялық
өнірістердің
қалдықтарын
жоюдың
негізгі
тәсілдері
туралы
магистранттардың білімдерін қалыптастыру;
- ағызынды суларды микробиологиялық жолмен тазалау туралы;
- қатты қалдықтар микробиологиясы.
3. Білімге, икемділікке, құзыретке қойылатын талаптары
Курсты оқу нәтижесінде магистрант білуі тиіс:
Білуі тиіс:
- Қалдықтар классификациясы, өңдеудің негізгі тәсілдері мен
қалдықтарды пайдалану;
- Негізгі үрдістерді дамыту және технолгияларды өңдеу мәселелер мен
қалдықтарды пайдалану;

- Ағызынды суларды микробиологиялық жолмен тазалаудың негізгі
әдістері;
- Қатты қалдықтар микробиологиясы туралы.
істей білуі тиіс:
- қалдықтарды пайдаланудың негізгі шырқалу әдісін пайдалану, және
олардың эксплуатацялық мүмкіншілігін бағалау;
- теориялық білімдерін тәжірибе сабағында бекіту;
- тұрмыстық қалдықтар мен биотехнологиялық өнірістердің
қалдықтарын жоюдың нақты мәселелерін стратегиялық шешуде алынған
білімді қолдана білу
4 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттардың сабақ түрлеріне бөлінуі
№
р/
р
1
1
2
3
4
5
6

7

Тақырыптардың атауы
2
Қалдықтарды пайдалану — халық шаруашылығында
ресурсты үнемдеу негізі. Қалдықты басқарудың
нормативті-құқықтық қамсыдандыру
Қалдықтар ұғымы. Қалдықтар классификациясы
және пайда болуы. Қалдықтарды қайта өңдеу
тәсілдері
Ауылщаруашылық, азықтық және өңдеудің өндірістік
қалдықтары
Тұрмыстық қалдықтар.Пайдалану тәсілі, сақталуы
және пайда болуы.Тұрмыстық пен қатты Полигондық
қалдықтар және оның экологиялық ролі.
Тұрмыстық пен өндірістік ағынды гидросферасының
ластануы.
Агроөнеркәсіп комплексінің микробиологиялық
қалдықтарына ауысуы.
- Ағызынды суларды аэробты микробиологиялық
тазалау
- ағызынды суларды ластануының жалпы көрсеткіші;
- ағызынды суларды аэробтық биохимиялық
процессте тазалау;
- аэробтық тазалаудың техникалық тәсілі;
- ағызынды суларды биофильтр қолдану арқылы
тазалау;
- ағызынды суларды экстенсивтік тәсілмен тазалау.
Агроөнеркәсіп комплексінің микробиологиялық
қалдықтарына ауысуы.

Сабақ түрі
бойынша сағаттар
саны
Дәр Тәж МӨЖ
3
4
5
1
1
15
2

2

15

2

2

15

2

2

15

2

2

15

2

2

15

2

2

15

- - Ағызынды суларды анаэробты
микробиологиялық тазалау
- аэробтық пен анаэробтық тазалаудың салыстыру
тәсілдері;
- ағызынды суларды анаробтық микробиологияда
тазалу;
- реакторлар, ағызынды суларды анаэробтық
тазалауда қолданылуы.
8

Қатты қалдықтар микробиологиясы
- Қоқыс қалдықтарын өңдеу;
- қатты қалдықтардың құрамы және оны орналастыру
стратегиясы;
- қалдықтарды шектеу;
- микроорганизмдік қатты қалдықтардың
биодеградациясы;
- қоқыстара пайда болатын заттар;
- топыраққа суды фильтрлеу мен күресудің тәсілдері;
- қоқыста пайда болған үйлесімді алу мен биогазды
қолдану.
Барлығы:

2

2

15

15

15

120
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