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                     Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Кіріспе. Анатомиямен мен отандық оның басқа 

ғылымдармен байланысы. Анатомияның қысқаша тарихы. 
Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: жануарлар анатомиясы және морфологиясы пәні 

жануарлардың дене құрылысының зандылықтары, дене аумақтарын үйрету. 

 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

жауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  жануарлар 

денелерінің муляждары. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Жануарлар анатомиясы денегіміз. 

Морфологияның мамнызы. Анатомияның негізгі зерттеу әдістері. Организм 

деген не. 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау. 

 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  



орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жануарлар анатомиясы  жануарлар  организмдері  мүшелер  

жүйелерінің макроморфологиялық құрылысын салыстырмалы зерттейтін 

жануарлар морфологиясының үлкен саласы. 

Жануарлар анатомиясының ғылым ретінде қалыптасуына көптеген ғалымдар 

өз еңбектерімен үлес қосты. Көне дәуірдегі ғылыми еңбектер 

негізінен жылқы малының дене құрылысын зерттеуге арналған. Оларға: Д. 

Руффо (1250 ж.), Леонардо да Винчи (1488 ж.), В. Койтер (1573 ж.), К. Руини 

(1598 ж.) еңбектерін жатқызуға болады. Үй жануарларының  анатомиясы  

туралы бірінші оқу құралын 1645 жылы итальян ғалымы М.Северино жазған. 

Анатомия – биология ғылымдарының ішіндегі ең ерте дамыған ілім. Оның 

тарихы адамзат тарихымен тікелей байланысты. Жануарлар денелерінің 

қарапайым құрылысы туралы мәліметтер ертедегі алғашқы қауым 

адамдарына да белгілі болған. Бірақ, оның ғылым ретіндегі қалыптасуына 

адамзат қауымдасдықтарындағы медицина мен мал шаруашылығына 

байланысты дамыған ветеринария себепкер болды. Бұл оқулықта әр түрлі үй 

жануарлары организмдері мүшелер жүйелерінің анатомиялық құрылысы мен 

олардың денедегі топографиясы, филогенез және онтогенез тұрғысынан 

сипатталып, салыстырмалы түрде берілді. 
 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D1%88%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D0%B9%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%BB%D2%9B%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F


  
 

 

 

 

 

 

 

                         Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы Алдыңғы аяқтардың буындары және байламдары  
Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі  Практикасы 

2. Мақсаттар, міндеттері: Алдыңғы аяқтын иық және шынтақ буындарының бұлшық 

еттерін зерттеу . Тізе және бақай буындарының бұлшық еттері, олардың құрылысы мен 

қызметі. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту.  

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: жануарлар қанқасы  

алдынғы аяқтың ажыратылып дайындалған құрғақ және жанадан жасалған препараттар, 

осы аталған сүйектердің түрлі-түсті сызбанұсқалары мен кестелері. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау 



5. Сабақ бойынша рефлексия:  алдыңғы аяқтардың бұлшық еттері. Иық буынынын 

бұлшық еттері. Влексорлар. Аддуктор. Абдуктор. Шынтақ буынының бұлшық еттері. Тізе 

буынының бұлшық еттері. 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау, сурет салу( сиырдың көкірек 

омыртқасы) 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М. 

 

Аяқтағы миалгиядан немесе шамадан тыс белсенділіктен зардап шеккен ең 

көп таралған бұлшықеттер икроножной, солеус, жіліншік кейінгі 

және жіліншік алдыңғы Аяқтың ауыруы нервтердің тітіркенуінен немесе 

артқы немесе отырғыштағы нервтердің қысылуынан туындауы мүмкін. 

Артқы жағындағы нервтердің тітіркенуі және қысылған нервтер - бұл 

аяқтардағы, аяқтардағы ауырсынудың жиі кездесетін себептері. Артқы 

жағындағы тітіркенген нерв сіздің балтыр бұлшық еттеріңіздің күнделікті 

тапсырмаларын орындау үшін жеткілікті электр қуатын алмауына әкелуі 

мүмкін - бұл дұрыс жұмыс істемей, аяқтың ауырсынуына әкелуі мүмкін. 

Төмен функционалдылық сонымен қатар қан айналымының бұзылуына 

әкеледі және осылайша аяғындағы құрысулар жиілігін арттырады. Аяқтың 

бұлшық еттерін дамытудың немесе таңқаларлық себептердің көп болуы 

мүмкін. Ең жиі кездесетін факторлардың бірі - сіз шынымен де әдеттегіден 

гөрі аяқтарыңызда қысқа бұлшықет талшықтарымен туатындығыңыз - және 

бұл ақыр соңында кернеу мен «нашар күтім» бұлшықеттерге әсер еткенде 

қиындықтар тудырады. 

 
 

 

                       Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы Алдыңғы аяқтардың буындары және байламдары  
Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі  Практикасы 

https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/gastrocsoleus-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/gastrocsoleus-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/tibialis-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/tibialis-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/


2. Мақсаттар, міндеттері: Алдыңғы аяқтын иық және шынтақ буындарының бұлшық 

еттерін зерттеу . Тізе және бақай буындарының бұлшық еттері, олардың құрылысы мен 

қызметі. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: жануарлар қанқасы  

алдынғы аяқтың ажыратылып дайындалған құрғақ және жанадан жасалған препараттар, 

осы аталған сүйектердің түрлі-түсті сызбанұсқалары мен кестелері. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  алдыңғы аяқтардың бұлшық еттері. Иық буынынын 

бұлшық еттері. Влексорлар. Аддуктор. Абдуктор. Шынтақ буынының бұлшық еттері. Тізе 

буынының бұлшық еттері. 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау, сурет салу( сиырдың көкірек 

омыртқасы) 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М. 

 

Төменгі аяқта бірнеше бұлшықеттер кездеседі, және дененің басқа 

бұлшықеттері сияқты, олар шамадан тыс жүктелуі немесе ауырып қалуы 

мүмкін - содан кейін бұлшықет дисфункциясы пайда болады, олар көбінесе 

бұлшықет түйіндері немесе триггер нүктелері ретінде көрінеді. (Сондай-ақ 

оқыңыз: Бұлшықеттердегі ауырсыну?)  Аяқтағы миалгиядан немесе шамадан 

тыс белсенділіктен зардап шеккен ең көп таралған 

бұлшықеттер икроножной, солеус, жіліншік кейінгі 

және жіліншік алдыңғы Аяқтың ауыруы нервтердің тітіркенуінен немесе 

артқы немесе отырғыштағы нервтердің қысылуынан туындауы мүмкін. 

Артқы жағындағы нервтердің тітіркенуі және қысылған нервтер - бұл 

аяқтардағы, аяқтардағы ауырсынудың жиі кездесетін себептері. Артқы 

жағындағы тітіркенген нерв сіздің балтыр бұлшық еттеріңіздің күнделікті 

тапсырмаларын орындау үшін жеткілікті электр қуатын алмауына әкелуі 

мүмкін - бұл дұрыс жұмыс істемей, аяқтың ауырсынуына әкелуі мүмкін. 

Төмен функционалдылық сонымен қатар қан айналымының бұзылуына 

әкеледі және осылайша аяғындағы құрысулар жиілігін арттырады. Аяқтың 

бұлшық еттерін дамытудың немесе таңқаларлық себептердің көп болуы 

мүмкін. Ең жиі кездесетін факторлардың бірі - сіз шынымен де әдеттегіден 

гөрі аяқтарыңызда қысқа бұлшықет талшықтарымен туатындығыңыз - және 

бұл ақыр соңында кернеу мен «нашар күтім» бұлшықеттерге әсер еткенде 

қиындықтар тудырады. 

https://www.vondt.net/kk/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B%D0%B5%D1%82-%D1%82%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D2%AF%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96-%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/gastrocsoleus-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/gastrocsoleus-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/tibialis-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/tibialis-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/


Сондай-ақ, бұлшықет талшықтарын серпімді және қозғалмалы ұстау үшін 

үнемі жаттығулар мен созылу маңызды екенін атап өткіміз келеді. Мұндай 

белсенділік пен қозғалыс қан айналымын тоқтатпайды - және белгілі 

болғандай, бұл шаршаған және ауырған бұлшықеттерді қалпына келтіруге 

және күтуге арналған қан айналымындағы қоректік заттар. 

 
 
 

 

 

                                Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Алдыңғы аяқ қанқасы 
Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: Иық белдеуі қанқасының құрылысын зерттеу. Еркін 

қозғалатын бөлімнің сүйектерімен танысу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

жауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  әр түрлі 

жануарлардың жауырындары, тоқпан жіліктері, білек сүйектері, алдыңғы аяқ 

басы  сүйектері, түрлі-түсті кестелер. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 



Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:   Алдыңғы аяқ қанқасы. Шеткі қанқа. Алдыңғы 

аяқ қанқасы. Тоқпан жілік. Білек сүйектері. Кәрі жілік. Шынтақ  сүйек.  

Күйісті жануарлар. 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау. Тоқпан жіліктің 

суретін салу.  

 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Алдыңғы аяқ (қол) қанқасы (skeleton membri thoracici; гр. skeleton — 

қаңқа, лат. membra — аяқ, лат. thorax — көкірек) — жануарлардың алдыңғы 

аяқтарының  сүйектерінен тұрады. Алдыңғы аяқ (қол) қаңқасы өз кезегінде 

екі бөлімнен: иық белдеуінің қаңқасы мен еркін қозғалатын бөлім 

қаңқасынан құралған. Алдыңғы аяқ (қол) иық белдеуінің қаңқасын (skeleton 

cingulum membri thoracici): құстарда — жауырын (scapula), бұғана (clavicula) 

және құстұмсықша сүйек (os coracoideum);  маймылдар мен мысық тұқымдас 

жыртқыш аңдарда — жауырын мен бүғана; үй жануарларында (түяқты 

жануарлар мен иттерде) — тек жауырын құрайды. Алдыңғы аяқ (қолдың) 

еркін қозғалатын бөлімінің қаңқасы (skeleton membri thoracici liberi) — өз 

кезегінде үш бөліктен: жоғарғы (проксимальды) бөліктен, ортаңғы бөліктен 

және төменгі (дистальды) бөліктен тұрады. Проксимальды бөліктің 

(stylopodium) қаңқасын — тоқпан жілік (humerus s. os brachii), ортаңғы 

бөліктің (zeugopodium) қаңқасын — білек сүйектері, дистальды бөліктің 

(autopodium) қаңқасын — алдыңғы аяқ (қол) басының сүйектері 

құрайды. Білек сүйектеріне (ossa antebrachii): кәрі жілік (radius) және шынтақ 

сүйегі (ulna) жатады. Алдыңғы аяқ (қол) дистальды бөлігінің қаңқасын — 

алдыңғы аяқ (қол) басының қаңқасы (skeleton manus) деп атайды. Ол өз 

кезегінде үш қатар орналасқан бөліктерден: жоғарғы қатардағы — негізгі 

бөліктен (basipodium), ортаңғы қатардағы — аралық бөліктен (metapodium), 

төменгі қатардағы — соңғы бөліктен (acropodium) құралған. Негізгі бөліктің 

қаңқасын — тізе (білезік) сүйектері (ossa carpi), аралық бөліктің қаңқасын — 

алдыңғы жіліншік (алақан) сүйектері (ossa metacarpalia), соңғы бөліктің 

қаңқасын - бақай (саусақ) сүйектері (ossa digitorum manus) құрайды.  

жануарларда саусақ (бақай) сүйектері үш бунақтан (фалангадан): жоғарғы 

бунақтан — тұяқты жануарларда тұсамыс сүйектен (os compedale), ортаңғы 

бунақтан — топай сүйектен (os coronale), төменгі бунақтан — тұяқ 

сүйектен (os ungule, os ungulare) құрайды. Итте төменгі бунақ сүйегі —

 тырнақ сүйек (os unguiculare) деп аталады. 
 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%81%D1%82%D2%B1%D0%BC%D1%81%D1%8B%D2%9B%D1%88%D0%B0_%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%B6%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BA_%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%80%D1%96_%D0%B6%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D0%BD%D1%82%D0%B0%D2%9B_%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D0%BD%D1%82%D0%B0%D2%9B_%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B9_%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%B1%D1%8F%D2%9B_%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%B1%D1%8F%D2%9B_%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D2%9B_%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1


                            Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы Артқы аяқтардың буындары және байламдары  
Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі  Дәріс 

2. Мақсаттар, міндеттері: Жамбас ортан жілік және тобық буындарының бұлшық еттерін 

зерттеу. Тілерсек және бақай буындарының бұлшық еттерін талдап олармен танысу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту.  

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: жануарлар қанқасы  

артқы аяқтың ажыратылып дайындалған құрғақ және жанадан жасалған препараттар, осы 

аталған сүйектердің түрлі-түсті сызбанұсқалары мен кестелері. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Артқы  аяқтардың бұлшық еттері. Жамбас ортан жілік 

буынының бұлшық еттері. Бөксе экстензорлары. Санарты экстензорлары. 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау, сурет салу( сиырдың көкірек 

омыртқасы) 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М. 

 

 

Аяқ сүйектері- жамбас белдеуі  мен аяқтың еркін қозғалатын  

сүйектерінен тұрады. Жамбас белдеуі сүйектеріне: шат, мықын, отырықшы 

сүйектер; аяқтың еркін қозғалатын сүйектеріне сан, балтыр, аяқ басы 

сүйектері жатады. Жамбас белдеуінің сүйектері ( кости таза, os coxae). 

Жамбас: мықын, шат, отырықшы, үш суйектен тұрадыТөменгі аяқта бірнеше 

бұлшықеттер кездеседі, және дененің басқа бұлшықеттері сияқты, олар 

шамадан тыс жүктелуі немесе ауырып қалуы мүмкін - содан кейін бұлшықет 

дисфункциясы пайда болады, олар көбінесе бұлшықет түйіндері немесе 

триггер нүктелері ретінде көрінеді.  Аяқтағы миалгиядан немесе шамадан 

тыс белсенділіктен зардап шеккен ең көп таралған 

бұлшықеттер икроножной, солеус, жіліншік кейінгі 

және жіліншік алдыңғы Аяқтың ауыруы нервтердің тітіркенуінен немесе 

артқы немесе отырғыштағы нервтердің қысылуынан туындауы мүмкін. 

Артқы жағындағы нервтердің тітіркенуі және қысылған нервтер - бұл 

аяқтардағы, аяқтардағы ауырсынудың жиі кездесетін себептері. Артқы 

жағындағы тітіркенген нерв сіздің балтыр бұлшық еттеріңіздің күнделікті 

https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/gastrocsoleus-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/gastrocsoleus-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/tibialis-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/tibialis-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/


тапсырмаларын орындау үшін жеткілікті электр қуатын алмауына әкелуі 

мүмкін - бұл дұрыс жұмыс істемей, аяқтың ауырсынуына әкелуі мүмкін. 

Төмен функционалдылық сонымен қатар қан айналымының бұзылуына 

әкеледі және осылайша аяғындағы құрысулар жиілігін арттырады. Аяқтың 

бұлшық еттерін дамытудың немесе таңқаларлық себептердің көп болуы 

мүмкін. Ең жиі кездесетін факторлардың бірі - сіз шынымен де әдеттегіден 

гөрі аяқтарыңызда қысқа бұлшықет талшықтарымен туатындығыңыз - және 

бұл ақыр соңында кернеу мен «нашар күтім» бұлшықеттерге әсер еткенде 

қиындықтар тудырады. 

 
 

 

 

 

 

                                    Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы Артқы аяқтардың буындары және байламдары  
Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі  Дәріс 

2. Мақсаттар, міндеттері: Жамбас ортан жілік және тобық буындарының бұлшық еттерін 

зерттеу. Тілерсек және бақай буындарының бұлшық еттерін талдап олармен танысу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту.  

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: жануарлар қанқасы  

артқы аяқтың ажыратылып дайындалған құрғақ және жанадан жасалған препараттар, осы 

аталған сүйектердің түрлі-түсті сызбанұсқалары мен кестелері. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 



Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Артқы  аяқтардың бұлшық еттері. Жамбас ортан жілік 

буынының бұлшық еттері. Бөксе экстензорлары. Санарты экстензорлары. 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау, сурет салу( сиырдың көкірек 

омыртқасы) 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М. 

 

 

Аяқ сүйектері- жамбас белдеуі  мен аяқтың еркін қозғалатын  

сүйектерінен тұрады. Жамбас белдеуі сүйектеріне: шат, мықын, отырықшы 

сүйектер; аяқтың еркін қозғалатын сүйектеріне сан, балтыр, аяқ басы 

сүйектері жатады. Жамбас белдеуінің сүйектері ( кости таза, os coxae). 

Жамбас: мықын, шат, отырықшы, үш суйектен тұрадыТөменгі аяқта бірнеше 

бұлшықеттер кездеседі, және дененің басқа бұлшықеттері сияқты, олар 

шамадан тыс жүктелуі немесе ауырып қалуы мүмкін - содан кейін бұлшықет 

дисфункциясы пайда болады, олар көбінесе бұлшықет түйіндері немесе 

триггер нүктелері ретінде көрінеді. (Сондай-ақ оқыңыз: Бұлшықеттердегі 

ауырсыну?)  Аяқтағы миалгиядан немесе шамадан тыс белсенділіктен зардап 

шеккен ең көп таралған бұлшықеттер икроножной, солеус, жіліншік кейінгі 

және жіліншік алдыңғы Аяқтың ауыруы нервтердің тітіркенуінен немесе 

артқы немесе отырғыштағы нервтердің қысылуынан туындауы мүмкін. 

Артқы жағындағы нервтердің тітіркенуі және қысылған нервтер - бұл 

аяқтардағы, аяқтардағы ауырсынудың жиі кездесетін себептері. Артқы 

жағындағы тітіркенген нерв сіздің балтыр бұлшық еттеріңіздің күнделікті 

тапсырмаларын орындау үшін жеткілікті электр қуатын алмауына әкелуі 

мүмкін - бұл дұрыс жұмыс істемей, аяқтың ауырсынуына әкелуі мүмкін. 

Төмен функционалдылық сонымен қатар қан айналымының бұзылуына 

әкеледі және осылайша аяғындағы құрысулар жиілігін арттырады. Аяқтың 

бұлшық еттерін дамытудың немесе таңқаларлық себептердің көп болуы 

мүмкін. Ең жиі кездесетін факторлардың бірі - сіз шынымен де әдеттегіден 

гөрі аяқтарыңызда қысқа бұлшықет талшықтарымен туатындығыңыз - және 

бұл ақыр соңында кернеу мен «нашар күтім» бұлшықеттерге әсер еткенде 

қиындықтар тудырады. 

 

 

 

                           Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы Артқы аяқ қанқасы 
Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

https://www.vondt.net/kk/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B%D0%B5%D1%82-%D1%82%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D2%AF%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96-%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83/
https://www.vondt.net/kk/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B%D0%B5%D1%82-%D1%82%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D2%AF%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96-%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/gastrocsoleus-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/gastrocsoleus-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/tibialis-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/tibialis-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/


Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

2. Мақсаттар, міндеттері: Жамбас ортан жілік және тобық буындарының бұлшық еттерін 

зерттеу. Тілерсек және бақай буындарының бұлшық еттерін талдап олармен т анысу.  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  әр түрлі жануарлардың 

қанқалары, ажыратып дайындалған артқы  аяқ бұлшық еттерінің құрғақ және жанадан 

жасалынған препараттары, түрлі түсті кестелер. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия:   Артқы аяқ қанқасы. Артқы аяқтын бұлшық еттері. Жамбас 

ортан жілік буынының бұлшық еттері.Санарты экстензорлары. Флексорлар. Тігінші 

бұлшық еті. Абдукторлар. Супинаторлар.Экстензор. Флексор. Бақай буындарынын 

бұлшық еттері. 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау. Сиырдын артқы аяқ суретін салу.  
 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

Артқы аяқ қаңқасы (көне грекше: skeleton membri pelvini; көне 

грекше: skeleton — қаңқа, лат. membra - аяқ, лат. pelvis - жамбас, - 

жануарлардың артқы аяқтарының сүйектерінен тұрады. Артқы аяқ қаңқасы 

өз кезегінде екі бөлімнен: жамбас белдеуінің қаңқасы мен еркін қозғалатын 

бөлім қаңқасынан құралған. Барлық жануарларда артқы аяқ жамбас 

белдеуінің қаңқасын (көне грекше: skeleton cingulum membri pelvini): жамбас 

сүйек (тазовая кость — көне грекше: os сохае) құрайды. Ол өз кезегінде бір-

бірімен тұтаса байланысқан мықын сүйектен (подвздошная кость — көне 

грекше: os ilium), шонданай сүйектен (седалищная кость — көне грекше: os 

ischii) және шат сүйектен (лонная кость — көне грекше: os pubis) тұрады. 

Артқы аяқ еркін қозғалатын бөлімінің қаңқасы (көне грекше: skeleton membri 

pelvini liberi) өз кезегінде үш бөліктен: жоғарғы (проксимальды) бөліктен, 

ортаңғы бөліктен және төменгі (дистальды) беліктен құралған. 

Проксимальды бөліктің (stylopodium) қаңқасын - ортан жілік (бедренная 

кость — көне грекше: os femoris), ортаңғы бөліктің (көне 

грекше: zeugopodium) қаңқасын — сирақ сүйектері, дистальды бөліктің (көне 

грекше: autopodium) қаңқасын — артқы аяқ басының сүйектері құрайды. 

Сирақ сүйектеріне (кости голени — көне грекше: skeleton cruris): асықты 

жілік (болыная берцовая кость — көне грекше: tibia) және шыбық сүйек 

(малая берцовая кость — көне грекше: fibula) жатады. Артқы аяқ дистальды 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96


бөлігінің қаңқасын — артқы аяқ басының қаңқасы (скелет стопы — көне 

грекше: skeleton pedis) деп атайды. Ол өз кезегінде үш қатар орналасқан 

бөліктерден: жоғарғы қатардағы — негізгі бөліктен (көне 

грекше: basipodium), ортаңғы қатардағы — аралық бөліктен (көне 

грекше: metapodium), төменгі қатардағы — соңғы бөліктен (көне 

грекше: acropodium) құралған. Негізгі бөліктің қаңқасын — тілерсек 

сүйектері (кости заплюсны — көне грекше: ossa tarsi), аралық боліктің 

қаңқасын — артқы жіліншік сүйектері (кости плюсны — көне грекше: ossa 

metatarsalia), соңғы бөліктің қаңқасын - бақай (башпай) сүйектері (кости 

пальцев — көне грекше: ossa digitorum pedis) құрайды. Тұяқты жануарларда 

бақай сүйектері үш бунақтан (фалангадан): жоғарғы бунақ — тұсамыс 

сүйектен (путовая кость — көне грекше: os compedale), ортаңғы бунақ — 

топай сүйектен (венечная кость — көне грекше: os coronale), төменгі бунақ 

— тұяқ сүйектен (копытная кость, копытцевая кость — көне грекше: os 

ungule, os ungulare) құрайды. Итте төменгі бунақ сүйегі — тырнақ сүйек 

(когтевая кость — көне грекше: os unguiculare) деп аталады. 

 

                                Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Аяқтардың бұлшық еттері. Аяқтардың сүйек тетіктеріне 

бұлшық ет әсерінің принциптері. 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі  Практикасы 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: Алдыңғы аяқтын иық және шынтақ буындарының 

бұлшық еттерін зерттеу . Тізе және бақай буындарының бұлшық еттері, 

олардың құрылысы мен қызметі. 

 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

жауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: жануарлар 

қанқасы , алдынғы аяқтың ажыратылып дайындалған құрғақ және жанадан 

жасалған препараттар, осы аталған сүйектердің түрлі-түсті сызбанұсқалары 

мен кестелері. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

 

4. Сабақтың барысы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96


Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  алдыңғы аяқтардың бұлшық еттері. Иық 

буынынын бұлшық еттері. Влексорлар. Аддуктор. Абдуктор. Шынтақ 

буынының бұлшық еттері. Тізе буынының бұлшық еттері. 

 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау, сурет салу( сиырдың 

көкірек омыртқасы) 

 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төменгі аяқта бірнеше бұлшықеттер кездеседі, және дененің басқа 

бұлшықеттері сияқты, олар шамадан тыс жүктелуі немесе ауырып қалуы 

мүмкін - содан кейін бұлшықет дисфункциясы пайда болады, олар көбінесе 

бұлшықет түйіндері немесе триггер нүктелері ретінде көрінеді. (Сондай-ақ 

оқыңыз: Бұлшықеттердегі ауырсыну?)  Аяқтағы миалгиядан немесе шамадан 

тыс белсенділіктен зардап шеккен ең көп таралған 

бұлшықеттер икроножной, солеус, жіліншік кейінгі 

және жіліншік алдыңғы Аяқтың ауыруы нервтердің тітіркенуінен немесе 

артқы немесе отырғыштағы нервтердің қысылуынан туындауы мүмкін. 

Артқы жағындағы нервтердің тітіркенуі және қысылған нервтер - бұл 

https://www.vondt.net/kk/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B%D0%B5%D1%82-%D1%82%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D2%AF%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96-%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/gastrocsoleus-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/gastrocsoleus-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/tibialis-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/
https://www.vondt.net/kk/%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D2%A3/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D0%B7/tibialis-%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B/


аяқтардағы, аяқтардағы ауырсынудың жиі кездесетін себептері. Артқы 

жағындағы тітіркенген нерв сіздің балтыр бұлшық еттеріңіздің күнделікті 

тапсырмаларын орындау үшін жеткілікті электр қуатын алмауына әкелуі 

мүмкін - бұл дұрыс жұмыс істемей, аяқтың ауырсынуына әкелуі мүмкін. 

Төмен функционалдылық сонымен қатар қан айналымының бұзылуына 

әкеледі және осылайша аяғындағы құрысулар жиілігін арттырады. Аяқтың 

бұлшық еттерін дамытудың немесе таңқаларлық себептердің көп болуы 

мүмкін. Ең жиі кездесетін факторлардың бірі - сіз шынымен де әдеттегіден 

гөрі аяқтарыңызда қысқа бұлшықет талшықтарымен туатындығыңыз - және 

бұл ақыр соңында кернеу мен «нашар күтім» бұлшықеттерге әсер еткенде 

қиындықтар тудырады. 

Сондай-ақ, бұлшықет талшықтарын серпімді және қозғалмалы ұстау үшін 

үнемі жаттығулар мен созылу маңызды екенін атап өткіміз келеді. Мұндай 

белсенділік пен қозғалыс қан айналымын тоқтатпайды - және белгілі 

болғандай, бұл шаршаған және ауырған бұлшықеттерді қалпына келтіруге 

және күтуге арналған қан айналымындағы қоректік заттар. 

 

 

 

 

                        Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Қанқа сүйектерінің байланысы: бассүйек сүйектерінің 

байланысы. 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Практика 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: Біліктілік және шеткі қанқа сүйектері байланыс 

түрлерінен танысу. Сүйектердің тұтаса байланыс түрлерін зерттеу. Буынның 

құрылысы және түрлері.Бассүйек сүйектерінің байланысы. 

 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

жауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: жануарлар 

қанқасы мен жеке сүйектер, буын препараттары түрлі-түсті кестелер мен 

атластар. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 



 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Бассүйек байланысы, самай-төменгі жақ 

буыны, тіласты сүйек бұнақтарының буындары. 

 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау, сурет салу( қойдың 

бассүйегі) 

 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

                               Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы Әсеріне байланысыты бұлшық ет типтері. 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

2. Мақсаттар, міндеттері: жануарлар бұлшық еті. Бұлшық ет формалары. Бұлшық еттердің 

типтері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  әр түрлі жануарлардың 

бұлшық еттері, түрлі түсті кестелер. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 



Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия:   Жануарлар бұлшық еттері. Бұлшық ет формалары. Бұлшық 

ет типтері. 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау. Бұлшық ет суретін салу.  

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 
Бұлшық ет пішініне, атқаратын қызметіне, орналасқан жеріне байланысты алуан түрлі, 

олар ұзын, қысқа, жалпақ болып келеді. Көбіне, ұзын бұлшық ет қол мен аяқта, қысқа 

бұлшық ет омыртқа бағанасы бойында, жалпақ бұлшық ет іште, кеудеде орналасқан. 

Кейбір ұзын бұлшық ет түрлі сүйектерден басталады да екі басты, үш басты және төрт 

басты болып келеді. Организмдегі бұлшық ет тіндерін екі түрге бөледі: а) қаңқалық 

көлденең жолақты бұлшық еттер. Бұлар тірек-қимыл мүшелеріне қатысты денені әртүрлі 

қозғалысқа келтіреді, жиырылу жылдамдығы өте жоғары болады; ә) бірыңғай салалы 

(тегіс) бұлшық еттер ішкі органдардың қызметін қамтамасыз етеді, баяу жиырылады, 

үнемі ұзақ қозғалыста болады. Бұлшық ет пішініне немесе бекитін сүйектеріне 

сай шаршы, үшбұрышты, жұмыр, дельта, жолақ деп аталады. Ал қызметіне қарай —

 бүккіш, жазғыш, әкелуші, әкетуші; орналасқан жеріне қарай — төс-бұғана бұлшық 

еті, қабырға аралық бұлшық еттер, т.б. болып ажыратылады. Бұлшық ет тірек-қимыл 

мүшесіне жатады. Дененің қозғалысы мен қызметі Бұлшық еттің жиырылғыштық 

қасиетіне байланысты. Оның жиырылу процесі жүйке 

талшықтары импульстерінің әсерімен рефлекторлы түрде өтеді. Бұлшық етте қан 

тамырлары, жүйке түйіндері мен талшықтары және лимфалық құрылымдар орналасады. 

Бұлшық ет жүйесі, адамда, барлық омыртқалы жануарларда және омыртқасыздардың 

көпшілігінде қозғалыс қызметін атқарады. Дене қаңқасын жауып тұратын бұлшық 

еттер көлденең салалы талшықтардан тұрады. Бұлшық еттер өзінің пішіні, көлемі, тұрған 

орны мен атқаратын қызметіне қарай бірнеше топқа бөлінеді. Бұлшық ет 

жүйесіне арқа, кеуде, іш, мойын, бас, қол, иық, білек, аяқ бұлшық еттері кіреді. 

Мысалы, белдің шаршы бұлшық еті, мықын-бел бұлшық еті, төс-бұғана-сүйір бұлшық 

еттері омыртқа жотасының екі жағына иілуіне мүмкіндік береді. Құрсақ бұлшық 

еттері, қабырға аралық бұлшық еттер, көк ет, т.б. көкірек клеткасын әр түрлі қозғалысқа 

келтіреді. Асықты жілік пен шыбық сүйегінің бұлшық еттері, балтырдың үш басты 

бұлшық еті және саусақтарды июші, жазушы, саусақ аралығын ашушы және біріктіруші 

бұлшық еттер аяқтың басын әр түрлі қозғалыстарға келтіреді. Бұлшық еттер жұмыс 

істегенде организмдегі зат алмасу процесі одан сайын үдей түсіп, тамырлар арқылы 

келетін қан ағыны көбейеді. Бұлшық ет қызметінің күшеюінен оның қоректенуі жақсарып, 

салмағы артады (мұны бұлшық еттің жұмыстық гипертрофиясы деп атайды). Дене 

мүшелерінің барлық қозғалысы өзара байланысты, ол шартты және 

шартсыз рефлекстер арқылы реттеліп отырады.  

 

 

 

 

                           Еуразия аграрлық колледжі 
                                        Сабақ жоспары 
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Сабақтың тақырыбы Бұлшық ет құрылысы. Формасы 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

2. Мақсаттар, міндеттері: жануарлар бұлшық еті. Бұлшық ет формалары. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту.  

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  әр түрлі жануарлардың 

бұлшық еттері, түрлі түсті кестелер. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия:   Жануарлар бұлшық еттері. Бұлшық ет формалары. 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау. Бұлшық ет суретін салу.  

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 
Бұлшық ет пішініне, атқаратын қызметіне, орналасқан жеріне байланысты алуан түрлі, 

олар ұзын, қысқа, жалпақ болып келеді. Көбіне, ұзын бұлшық ет қол мен аяқта, қысқа 

бұлшық ет омыртқа бағанасы бойында, жалпақ бұлшық ет іште, кеудеде орналасқан. 

Кейбір ұзын бұлшық ет түрлі сүйектерден басталады да екі басты, үш басты және төрт 

басты болып келеді. Организмдегі бұлшық ет тіндерін екі түрге бөледі: а) қаңқалық 

көлденең жолақты бұлшық еттер. Бұлар тірек-қимыл мүшелеріне қатысты денені әртүрлі 

қозғалысқа келтіреді, жиырылу жылдамдығы өте жоғары болады; ә) бірыңғай салалы 

(тегіс) бұлшық еттер ішкі органдардың қызметін қамтамасыз етеді, баяу жиырылады, 

үнемі ұзақ қозғалыста болады. Бұлшық ет пішініне немесе бекитін сүйектеріне 

сай шаршы, үшбұрышты, жұмыр, дельта, жолақ деп аталады. Ал қызметіне қарай —

 бүккіш, жазғыш, әкелуші, әкетуші; орналасқан жеріне қарай — төс-бұғана бұлшық 

еті, қабырға аралық бұлшық еттер, т.б. болып ажыратылады. Бұлшық ет тірек-қимыл 

мүшесіне жатады. Дененің қозғалысы мен қызметі Бұлшық еттің жиырылғыштық 

қасиетіне байланысты. Оның жиырылу процесі жүйке 

талшықтары импульстерінің әсерімен рефлекторлы түрде өтеді. Бұлшық етте қан 

тамырлары, жүйке түйіндері мен талшықтары және лимфалық құрылымдар орналасады. 

Бұлшық ет жүйесі, адамда, барлық омыртқалы жануарларда және омыртқасыздардың 

көпшілігінде қозғалыс қызметін атқарады. Дене қаңқасын жауып тұратын бұлшық 

еттер көлденең салалы талшықтардан тұрады. Бұлшық еттер өзінің пішіні, көлемі, тұрған 

орны мен атқаратын қызметіне қарай бірнеше топқа бөлінеді. Бұлшық ет 

жүйесіне арқа, кеуде, іш, мойын, бас, қол, иық, білек, аяқ бұлшық еттері кіреді. 

Мысалы, белдің шаршы бұлшық еті, мықын-бел бұлшық еті, төс-бұғана-сүйір бұлшық 

еттері омыртқа жотасының екі жағына иілуіне мүмкіндік береді. Құрсақ бұлшық 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%AE%D1%88%D0%B1%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D2%AF%D0%BA%D0%BA%D1%96%D1%88&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%B7%D2%93%D1%8B%D1%88&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%AF%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%82%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D1%82
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https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%88&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8F%D2%9B_%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96%D2%A3_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%8B_%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D2%9B%D1%8B%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%BB_%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1


еттері, қабырға аралық бұлшық еттер, көк ет, т.б. көкірек клеткасын әр түрлі қозғалысқа 

келтіреді. Асықты жілік пен шыбық сүйегінің бұлшық еттері, балтырдың үш басты 

бұлшық еті және саусақтарды июші, жазушы, саусақ аралығын ашушы және біріктіруші 

бұлшық еттер аяқтың басын әр түрлі қозғалыстарға келтіреді. Бұлшық еттер жұмыс 

істегенде организмдегі зат алмасу процесі одан сайын үдей түсіп, тамырлар арқылы 

келетін қан ағыны көбейеді. Бұлшық ет қызметінің күшеюінен оның қоректенуі жақсарып, 

салмағы артады (мұны бұлшық еттің жұмыстық гипертрофиясы деп атайды). Дене 

мүшелерінің барлық қозғалысы өзара байланысты, ол шартты және 

шартсыз рефлекстер арқылы реттеліп отырады.  

 

                           Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы Бұлшық ет мүше ретінде. 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

2. Мақсаттар, міндеттері: жануарлар бұлшық еті. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту.  

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  әр түрлі жануарлардың 

бұлшық еттері, түрлі түсті кестелер. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия:   Жануарлар бұлшық еттері. 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау. Бұлшық ет суретін салу.  

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

Бұлшық ет -  омыртқалы жануарларда және көптеген омыртқасыздарда 

денені қозғалысқа келтіретін мүше. Оның негізін бұлшық ет талшықтары 

құрайды. Бұлшық ет құрамы 75%-і су, 25%-

і ақуыз, май, көмірсу және минералды тұздардан тұрады Бұлшық ет пішініне, 

атқаратын қызметіне, орналасқан жеріне байланысты алуан түрлі, олар ұзын, 

қысқа, жалпақ болып келеді. Көбіне, ұзын бұлшық ет қол мен аяқта, қысқа 

бұлшық ет омыртқа бағанасы бойында, жалпақ бұлшық ет іште, кеудеде 

орналасқан. Кейбір ұзын бұлшық ет түрлі сүйектерден басталады да екі 

басты, үш басты және төрт басты болып келеді. Организмдегі бұлшық ет 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%83%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%81%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D2%B1%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1


тіндерін екі түрге бөледі: а) қаңқалық көлденең жолақты бұлшық еттер. 

Бұлар тірек-қимыл мүшелеріне қатысты денені әртүрлі қозғалысқа 

келтіреді, жиырылу жылдамдығы өте жоғары болады; ә) бірыңғай салалы 

(тегіс) бұлшық еттер ішкі органдардың қызметін қамтамасыз етеді, баяу 

жиырылады, үнемі ұзақ қозғалыста болады. Бұлшық ет пішініне немесе 

бекитін сүйектеріне сай шаршы, үшбұрышты, жұмыр, дельта, жолақ деп 

аталады. Ал қызметіне қарай — бүккіш, жазғыш, әкелуші, әкетуші; 

орналасқан жеріне қарай — төс-бұғана бұлшық еті, қабырға аралық бұлшық 

еттер, т.б. болып ажыратылады. Бұлшық ет тірек-қимыл мүшесіне жатады. 

Дененің қозғалысы мен қызметі Бұлшық еттің жиырылғыштық қасиетіне 

байланысты. Оның жиырылу процесі жүйке 

талшықтары импульстерінің әсерімен рефлекторлы түрде өтеді. Бұлшық 

етте қан тамырлары, жүйке түйіндері мен талшықтары және лимфалық 

құрылымдар орналасады. 

 

 

                                Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Жануарлар дене құрылысының зандылықтары дене 

аумақтары. 
Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: жануарлар анатомиясы және морфологиясы пәні 

жануарлардың дене құрылысының зандылықтары, дене аумақтары. 

Жануарлар денелерін аумақтарға бөлу, аумақтарға байланысты 

терминдермен таныстыру. 

 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

жауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  жануарлар 

денелерінің муляждары, қанқалар, дене аумақтары және олардағы 

жазықтықтар мен бағыттар көрсетілген түрлі-түсті кестелері. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D2%AF%D0%BA%D0%BA%D1%96%D1%88&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%B7%D2%93%D1%8B%D1%88&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%AF%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1


Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Жануарлардың дене құрылысынын 

зандылықтары. Бірбіліктілік зандылығы, сегментарлық зандылық, 

екіжақтылық зандылықтары. 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау. 

 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жануарлар кез келген жерлерден табылады. Суға үңілсек те, топырақты 

қазсақ та, аспанға назар аударсақ та, айналаға көз салсаң та жануарлар 

кездеседі. Тіпті кез келген тірі ағзаларда да паразит жәндіктердің өмір 

суретші мәлім. Қазір ғаламшарымызда 1,5 миллионнан астам жануардың түрі 

бар деп есептеледі. Қаншама жануарлар түрі жер бетінен жойылып бітті. Біз 

қарастырғалы отырған омыртқасыздардың жәндіктердің саны бір 

миллионнан асады. Ғаламшарымызда жануарлардың түрлері өсімдіктерге 

қарағанда әлдеқайда көп. Олар сан алуандығымен ерекшеленеді. Соншама 

жануарларды бірінен-бірін ажырату қиын. Сондықтан оларды топқа бөліп, 

жіктеп, бір жүйеге келтіру қажет. 

Жүйелеу дегеніміз - ғаламшарда жойылып біткен және қазіргі кезде 

кездесетін барлық жануарды белгілі тәртіпке сәйкестендіріп, ретке келтіру. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B0%D1%80


Жүйелеу тобындағы реттелуді ескеріп, бүкіл жануарларды ерекшеліктеріне 

сәйкес топтастыру жіктеу деп аталады. Жіктеу кезінде жануарларды бірінен-

бірін ажырату да олардың құрылысы, тіршілік етуі, мекен орны негізге 

алынады. Бұрынғы геологиялық кезеңдерде жойылып кеткен және 

жер ғаламшарында қазіргі кезде мекендейтін жануардың барлығы бір топқа - 

жануарлар дүниесіне біріктіріледі. 

Жануарлар дүниесінің екі тармағы бар: біржасушалы 

жануарлар және көпжасушалы жануарлар. Біржасушалы жануарлардың 

денесі негізінен бір ғана жасушадан тұрады. Сондықтан олар қарапайым 

жәндіктер деп аталады. Көпжасушалы жануарлар ағзасында жасушалар көп 

болады. Олар әр түрлі қызметтер атқарады. Жасушалардың бір тобы ішкі 

және сыртқы орталан тітіркендіргіш әрекетін қабылдап, сезімталдық 

білдіреді. Енді бір тобы дыбыс тербелісін қабылдап, талдау арқылы есту 

жүйесінің негізін құрайды. Кейбір жасушалар тобы қорғаныш қызметін 

атқарады. Қорегін іздел табуға жәрдемдесіп, оны қорытуға қатысатын да 

жасушалар бар. Бірақ бірде-бір жасуша өз ағзасынан тыс өмір сүре алмайды. 

 

Омыртқалы жануарлардың дене құрылысының ортақ құрылыстары 

1. Біросьтік /бірбіліктік/ немесе екіполярлық зандылығы бойынша жануарлар 

денелерінің бір-біріне қарама-қарсы бір остің /біліктің/ бойында жатқан екі 

полюсі болады - бас жақ немесе краниальдік / cranium - бас cүйек/ және 

құйрық жақ немесе каудальдік /cauda -  құйрық/. 

2. Сегментарлық немесе метамерия - дененің біліктік бөлігі бірінен соң бірі 

қатар орналасқан көптеген сегменттерден /кескін/ тұрады. Сегменттерді 

денеге көлденең жүргізілген жазықтықтар түзеді. 

Мұндай заңдылық, әсіресе төменгі сатыдағы жануарларда, мысалы 

жауын құртында жақсы көрінеді. Құрылысы жағынан тым күрделі үй 

жануарларында бұл заңдылықты қаңқаның құрылысында - омыртқалар мен 

қабырғалардың қатар кезектесе орналасуынан, қан тамырларының 

магистральдық талғырлардан /қолқа, алдыңғы және артқы қуысты веналар/, 

жүйкелердің жұлынның әрбір сегменттері, мысалы омыртқааралық тесіктері 

арқылы тармақталып шығуынан байқауға болады. 

3. Антимерия /anti  -  қарама -  қарсы,  meros - бөлік/, екіжақтылық, немесе 

билатеральдік / bi    - екі, lateralis -  симметрия заңдылығы бойынша біліктің 

бойымен жүргізілген тек бір ғана орталық /медиальдік/ сагитальдік жазықтық 

денені  тепе-тең екі жартыға бөледі.  

 

 

                                Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Иық тізе, саусақ буындарына әсер ететін бұлшық еттер. 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D2%A3&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B0%D1%80
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Сабақтың типі Дәріс 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: Терінің  құрылысын зерттеп, оның манызымен 

танысу. Тері туындыларының құрылысын білу. Дерма қабаты. Емізікше 

қабат. Торлы қабат. Тері асты қабаты. Тері туындылары. Түк. 

 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

жауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: әр түрлі 

жануарлардың терісі желіңдері, тұяқтары, майтабандар, мүйіздер 

бейнеленген плакаттар, түрлі-түсті кестелер, атластар. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Тері – жануар денесінің сыртқы жабыны. 

Термореттелу қызметі  Бөліп шығару қызметі Тыныс алу қызметі – тері 

оттекті сіңіріп, көмірқышқыл газын бөліп шығарады Қор жинау қызметі –

 қоректік заттарды жинау терінің үшінші қабатында – май жасұнығында 

жүзеге асырылады. Дерма қабаты. Емізікше қабат. Торлы қабат. Тері асты 

қабаты. Тері туындылары. Түк. 

 

 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау, сурет салу( сиырдың 

көкірек омыртқасы) 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 



 

Иық деп денедегі қолдың кеудеге жалғанатын тұсын айтамыз. Иық 

белдеуінің сүйектеріне омыртқа жотасының жоғарғы жағында екі жауырын 

сүйектері: бұғана және төс сүйектерімен жалғасады. Жауырынның сыртқы 

бұрыштары иық басы сүйегі арқылы қол сүйектерімен жалғасады. 

Иық буыны тоқпан жілікті, ол арқылы бүкіл қолдың еркін бөлігін иық 

белдеуімен, атап айтқанда, жауырынмен байланыстырады. Буын түзуге 

қатысатын тоқпан жіліктің басы шартәрізді. Онымен буындасатын 

жауырынның буындық ойығы көлемін ұлғайтып, сонымен бірге жілік басы 

қозғалған кездегі соққылар мен шайқалыстарды жұмсаттатын шеміршекті 

буын ернуі жатады. Иық буынынң қапшығы жауырында буын ойығының 

сүйекті жиегіне бекіп, әрі иық басын қаусырап, анатомиялық мойында 

аяқталады. Иық буынының қосалқы байламы ретінде құстұисықты өсінді 

негізінен шығатын және буын қапшығына қосылып-өрілетін тығыздау 

талшықтар шоғыры болады. Жалпы алғанда иық буынында нағыз байламдар 

жоқ, ол иық белдеуі бұлшықеттерімен бекиді. Бұл жағдай бір жағынан дұрыс 

сияқты, өйткені еңбек ету мүшесі ретіндегі қолдың қызметі үшін қажет иық 

белдеуінің кең қозғалыс-қимыл жасуына себебін тигізеді. Екінші жағынан, 

иық буынындағы әлсіз беку, онда буын ьайып кетуінің көп болуына себеп 

болады. 

Буын қапшығын ішінен астарлайтын синовиалды қабық буынан тыс екі 

томпақ түзіледі. 

Иық буыны нағыз көпбілікті шартәрізді буындасу ретінде аса қозғалмалы. 

Қимыл 3 негізгі білік айналасында дасалады: фронталды, сагитталды және 

вертикалды. Фронталды білікті айнала қол бүгіп, жазылады. Сагитталды 

білікті айнала қол әкеліп, әкелінеді. Вертикалды білік айналаснда қол сыртқа 

және ішке қарай айналады. 

 

 

 

                                Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Көкірек клеткасының омыртқа бағанасы сүйектерінің 

байланысуы. 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: Көкірек керегесі, оны құрайтын сүйектердің 

құрылысын зерттеу. Омыртқа бағанының белімдерімен және  оларды 

құрайтын омыртқалардың жалпы құрылысымен танысу. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D3%A9%D1%81_%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD


2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

жауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: жануарлар 

қанқасы мен жеке сүйектер, көкірек омыртқалары, қабырғалар, төссүйектер, 

осы аталған сүйектердің түрлі-түсті сызбанұсқалары мен кестелері. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Көкірек омыртқалары тұрқы, ерекшеліктері 

жылқыдағы, сиыр, қой ешкі, шошқа иттегі.  Омыртқа денелері, 

антиклинальды омыртқа. 

 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау, сурет салу( сиырдың 

көкірек омыртқасы) 

 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кеуде қуысында ажыратады: Бүйір кеңістіктерін. Онда өкпе орналасады; Көкірек аралық - 

перикард, жүрек, айырша без, өңеш, кеңірдек және негізгі бронхтар, кеуделік лимфалық 

ағым, лимфа түйіндері, фасциалды - клетчаткалы түзілістер. 

 

Шекаралы:Алдыңғы жағынан -төс және төсарты фасция; 

Артқы жағынан - омыртқалардың кеуделік бөлімі, қабырғалардың мойыны және 

омыртқаалдылық фасция; 

Бүйір жағы – плевра және кеудеішілік фасцияның жапырақшалары. 

Төменнен – диафрагма және диафрагмальды фасция. 

Жоғарғы жағы - фасциалды тяждар және пластинкалар арқылы мойынның фасциалды – 

клеткалық кеңістігінен бөлініп тұрады. 

Кеуде қуысы Шартты 4 бөлімге бөлінген: жоғарғы, алдыңғы, ортаңғы, артқы. 

Жоғарғы – айырша без, иықбас веналары, жоғарғы қуысты венаның жоғарғы бөлігі, аорта 

доғасы, трахея, өңеш, кеуде лимфа ағымы, симпатикалық бағандар, кезбе жүйке және 

диафрагмальды жүйкелер, фасциялар және клетчаткалы кеңістіктер. 

Алдыңғы – төс денесі мен перикардтың алдыңғы қабырғасы арасында, кеудеішілік 

фасциялар бар (тамырлар мен лимфа түйіндері). 

Ортаңғы бөлімі – жүрек, трахеяның бифуркациясы, негізгі бронхтар, өкпелік артериялар 

мен веналар, диафрагмалды жүйкелер, лимфа түйіндері. 

Артқы бөлімі – трахеяның шектелген бифуркациясы, перикардтың артқы қабырғасы, IV - 

XII кеуде омыртқаларының денелері. 

 
 

 

 

 

                                Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Қанқаның белдік және перефириялдық бөлінуі. 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: Жануарлар қанқаларының бөлімдері, оларды  

бөліктерге бөлу. Сүйектің анатомиялық құрылысы. Сүйектің химиялық 



құрамы және физикалық қасиеттерімен танысу. Қанқа сүйектерінің түрлерін 

біліп,  оларды анықтау. 

 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

жауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  жануарлар 

денелерінің муляждары, жануарлар қанқалары, жеке сүйектері, араланып қақ 

жарылған сүйектер, күйдірілген және қышқыл ертінділерінде ұсталып 

өнделген сүйектер. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:   Қанқа дегеніміз, біліктік қанқа, шеткі қанқа, 

сүйектің құрылысы,химиялық құрамы, қасиеттері. Жануарлар қанқасы 

біліктік және шеткі қанқа болып екі бөлімге бөлінеді.  

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау. 

 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Негізгі айырмашылық - қаңқа және тегіс бұлшықет жиырылуы 

Бұлшықеттер денеге пішін беріп, қозғалысқа және дененің басқа да 

қызметтеріне қатысады. Олар ерікті де, ерікті де бақылау арқылы 

басқарылатын органның әртүрлі қызметіне қатысады. Бұлшықеттердің үш 

негізгі түрі бар: қаңқа бұлшықеті, жүрек бұлшықеті және тегіс бұлшықет. 

Қаңқа бұлшықеттері қаңқа жүйесіне қосылады, ал тегіс бұлшықеттер қуыс 

мүшелердің қабырғаларында, мысалы, асқазан, қуық, жатыр және т.б. 

болады. Қаңқа бұлшықеттері жиырылу кезінде тропонин деп аталатын 

ақуыздың ерекше түрі тропонин болмаған кезде ажырамас рөл атқарады. 

тегіс бұлшықет жиырылуымен қатысады. Бұл қаңқалық бұлшықет пен тегіс 

бұлшықеттің жиырылуының арасындағы маңызды айырмашылық. 

Қаңқа бұлшықетінің жиырылуы дегеніміз не? 

Қаңқа бұлшық еттерінің жиырылуы жағдайында барлық қаңқалық 

бұлшықеттер миға пайда болатын электрохимиялық сигналдар сериясы 

арқылы таралады. Бұл сигналдар жүйке жүйесі арқылы қаңқа бұлшықет 

талшықтарында орналасқан моторлы нейронға өтеді. Сигнал бұлшықеттің 

жиырылу процесін бастайды. Қаңқа бұлшықет талшығының құрылымын 

оның негізгі деңгейінде сипаттаған кезде, ол миофибриллалар деп аталатын 

кішкентай талшықтан тұрады. Миофибриллалардың ішінде контрактілі 

ақуыздардың ерекше түрлері болады. Бұл контрактілі ақуыздар - актин және 

миозин. Олар қаңқалық бұлшықеттің жиырылу кезінде маңызды 

компоненттері болып табылады. 
 

 

                                     Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы Мойын,бел,құйымшақ,құйрық омыртқалары 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

2. Мақсаттар, міндеттері: Мойын  қанқасының құрылысын зерттеу. Арқа мен мойынның 

жоталық бұлшық еті. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, белсенділік таныту.  

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  әр түрлі жануарлардың 

мойын сүйектері, бел, құйымшақ сүйектері, түрлі-түсті кестелер. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 



Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия:   Мойынның ұзын бұлшық еті. Арқа мен мойынның 

жоталық бұлшық еті.Құйрықты котергіш ұзын бұлшық ет. 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау. Тоқпан жіліктің суретін салу.  

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

Жануарлардың омырқалары 

Омыртқа бағанасы омыртқалы жануарлар филогенезінде төменгі сатыдағы 

хордалы жануарлар хордасының орнында, жануарлардың тіршілік ету 

ортасына сәйкес жетіледі. Мысалы, балықтардың Омыртқа бағанасының 

кеуде (қабырғалар орналасқан) және құйрық бөлімдері ғана ажыратылады. 

Құрлықта тіршілік ететін омыртқалы жануарлардың Омыртқа бағанасы 

мойын (қағанақтыларда өте қозғалмалы), көкірек (жақсы жетілген 

қабырғалар болады, олар қосмекенділерден басқаларында төссүйекпен 

жалғасып, көкірек қуысын құруға қатысады), бел (қозғалмалы, қабырғалар 

жойылып, омыртқа денесінің көлденең өсінділерімен біріккен), сегізкөз 

(омыртқалар бір-бірімен не жамбаспен біріккен) және құйрық бөлімдеріне 

жіктелген. Құйрық бөлімі қозғалмалы (құйрықсыз қосмекенділер, кейбір 

сүтқоректілерде – жойылған). 

БЕЛ ОМЫРТҚАСЫ 

Бел омыртқасы немесе люмбосакральды омыртқа омыртқаның төменгі 

арқада, сакрумнан жоғары орналасқан бөлігін білдіреді. Өте мобильді аймақ 

және омыртқаның қалған бөлігін қолдайтын ол күнделікті жиі қолданылады, 

кейде ерте қартаюдың құрбаны болады. Сондай -ақ, бел омыртқасы жиі 

ауырсыну орны болып табылады, оның себептері көптеген болуы мүмкін. 

БЕЛ ОМЫРТҚАСЫНЫҢ АНАТОМИЯСЫ 

Ол әр түрлі омыртқалардан тұрады: 7 мойын омыртқасы, 12 арқа (немесе 

кеуде) омыртқасы, 5 бел омыртқасы, сакрум 5 біріктірілген омыртқадан 

тұрады және ақырында омыртқа 4 омыртқадан тұрады. 

 

 

                             Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Омыртқа бағанасы, көкірек, құрсақ қабырғасының 

бұлшық еттері. 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%82%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80


Сабақтың типі Практика 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: Омыртқа бағанының буындары: шүйде атлант 

буыны, атлант-білік буыны. Көкірек керегесі сүйектерінің байланысы. 

 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

рпжауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: әр түрлі 

жануарлардың қанқалары мен жеке сүйектер бейнеленген плакаттар, түрлі-

түсті кестелер, атластар. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Омыртқа бағаны бойында сүйектер 

байланыстары.  Омыртқа бағанының буындары, шүйде атлант буыны. Атлант 

білік буыны. Көкірек керекгесі сүйектерінің байланысы. 

 

 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау, сурет салу( сиырдың 

көкірек омыртқасы) 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

Омыртқа бағанасы (лат. Columna vertebralіs) —  омыртқалы жануарлардың 

тұлға тірек қаңқасы. 

 Омыртқа бағанасы бір-бірімен өзара омыртқааралық шеміршектер (дисктер), 

байламдар және бұлшық еттер арқылы байланысқан 32 – 34 омыртқалардан 

түзілген. Омыртқа бағанасы денеге тірек болып, тұлға мен бас 

сүйектің қимыл-қозғалысына қатысып, жұлынды қорғайды. Омыртқа 

бағанасының пішіні адамның тік жүруіне байланысты қалыптасқан. Омыртқа 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81_%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81_%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA


бағанасының атқаратын қызметіне байланысты әрбір омыртқаның өзіне тән 

құрамдық бөлімдері болады. Омыртқа қуыстарының жиынтығынан Омыртқа 

бағанасының өзегі пайда болады (жұлынды қорғайды); доғада омыртқаның 

қозғалысы үшін қажетті – өсінділер орналасқан. Буындық өсінділер 

омыртқааралық буындарды түзеді, көлденең және қанатты өсінділерге 

бұлшық еттер мен байламдар бекиді, олар омырқаларды қозғалысқа 

келтіреді. Омыртқа бағанасының түрлі бөлімдерінде омыртқалардың көлемі 

мен пішіні әр түрлі болады. Омыртқа бағанасында 7 мойын, 12 кеуде, 5 бел 

омыртқалары жеке орналасқан, қалғандары бір-бірімен тұтасып сегізкөз (5 

сегізкөз отмыртқасы) және құйымшақ сүйектерін (3 – 5 құйымшақ 

омыртқалары) құрайды. Кеуде омыртқаларына 12 жұп қабырғалар бекиді. 

Сегізкөз омыртқалары аралығында тұтасып, бір сүйекке – сегізкөзге, ал 

құйымшақ омыртқалары жоғалып кеткен құйрықтың қалдығы (рудименті) 

ретінде орта жаста тұтасып, құйымшыққа айналады.  

Жануарлардың омырқалары 

Омыртқа бағанасы омыртқалы жануарлар филогенезінде төменгі сатыдағы 

хордалы жануарлар хордасының орнында, жануарлардың тіршілік ету 

ортасына сәйкес жетіледі. Мысалы, балықтардың Омыртқа бағанасының 

кеуде (қабырғалар орналасқан) және құйрық бөлімдері ғана ажыратылады. 

Құрлықта тіршілік ететін омыртқалы жануарлардың Омыртқа бағанасы 

мойын (қағанақтыларда өте қозғалмалы), көкірек (жақсы жетілген 

қабырғалар болады, олар қосмекенділерден басқаларында төссүйекпен 

жалғасып, көкірек қуысын құруға қатысады), бел (қозғалмалы, қабырғалар 

жойылып, омыртқа денесінің көлденең өсінділерімен біріккен), сегізкөз 

(омыртқалар бір-бірімен не жамбаспен біріккен) және құйрық бөлімдеріне 

жіктелген. Құйрық бөлімі қозғалмалы (құйрықсыз қосмекенділер, кейбір 

сүтқоректілерде – жойылған). 

 

 

                            Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Омыртқа бағаны. Көкірек керегесінің қанқасы. 
Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: Омыртқа бағанының бөлімдерімен және оларды 

құрайтың омыртқалардың жалпы құрылысымен танысу. Көкірек керегесі оны 

құрайтын сүйектердің құрылысын зерттеу.  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

жауап беру, белсенділік таныту. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BA%D3%A9%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%88%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%82%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80


 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  жануарлар 

қанқасы, көкірек омыртқалары, қабырғалар, төссүйектер, осы аталған 

сүйектердің түрлі-түсті сызбанұсқалары мен кестелері. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:   Омыртқа бағаны. Көкірек керегесінің 

қанқасы. Омыртқа бағаны. Омыртқаның  құрылысы. Жоталық өсінді. 

Көлденен өсінді. Емізікше өсінді. Көкірек омыртқалары. Қабырғалар. 

Төссүйек тұтқасы.  

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау. 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

Желілі жануарлардың омыртқалылар тип тармағы кейде бассүйектілер деп те 

аталады. Өйткені омыртқалыларда миды қорғайтын бассүйегі болады. 

Омыртқалылардың денесінде бас, мойын, тұлға, құйрық және екі жұп 

аяқтары болады. 

Жақ сүйектерінің болу-болмауына байланысты омыртқалыларды 

жақсүйексіздер және жақауыздылар деп бөледі. Жақсүйексіздерге көбінесе 

теңіздерде тіршілік ететін миногалар мен миксиндер (сүлікауыз) жатады. 

Қазіргі кезде жақсүйексіздердің дөңгелекауыздылар деп аталатын бір 

класының өкілдері ғана кездеседі. Дөңгелекауыздылар класына 

жататын Каспий миногасы Қазақстанның Қызыл кітабына (1996) тіркелген. 

Кәдімгі көздің алдыңғы жағында көз бұршағы жоқ көзі болғандықтан, 

минога үшемкөз деп те аталады. 

Шеміршекті, сүйекті балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылар, құстар және 

сүтқоректілер – жақауыздылар тобына жататын жануарлар. 

Омыртқалылар дене температурасына байланысты 2 топқа бөлінеді. 

Олар салқынқанды және жылықанды жануарлар деп аталады. 

Салқынқандылардың дене температурасы тұрақсыз, яғни қоршаған ортаның 



температурасына сәйкес өзгереді. Дөңгелекауыздылар, шеміршекті, сүйекті 

балықтар, қосмекенділер және жорғалаушылар – салқынқанды жануарлар. 

Дене температурасы тұрақты омыртқалылар жылықанды жануарлар деп 

аталады. Олардың дене температурасы қоршаған ортаның температурасына 

тәуелсіз. 

Құстар мен сүтқоректілер жылықанды жануарлар. 

Балықтарға жалпы сипаттама. Балықтар – сулы ортада тіршілік етуге 

бейімделген төменгі сатыдағы омыртқалы жануарлар. «Балықтың жаны – 

суда» деген халық даналығы соның айғағы. 

Қазіргі кезде дүниежүзінің су айдындарында балықтардың 20 мыңдай түрі 

мекендейді Зоология ғылымының балықтарды зерттейтін 

саласы ихтиология (грекше «ихтис» – балық, «логия» – ілім, ғылым) деп 

аталады. 

Балықтардың денесі бас, тұлға және құйрық бөлімдерінен тұрады. Бас 

бөлімінде жұп танау тесігі, екі көзі бар. Тұлға бөлімінде жұп көкірек, құрсақ 

және дара арқа жүзбеқанаттары орналасқан. Құйрық бөлімінде сыңар құйрық 

және аналь жүзбеқанаттары бар. Терісі сыртынан қабыршақтар мен 

қапталған. Балықтар желбезектері арқылы суда еріген оттегімен тыныс 

алады. 

Шеміршекті балықтардың қазіргі кезде 750-дей түрі бар. Қаңқасы тек 

шеміршектен тұрады. Шеміршекті балықтардың көпшілігі теңіздерде 

таралған. Оларға акулалар, жұпбалықтар (скаттар) және тұтасбас (химера) 

балықтары жатады. 

Шеміршекті балықтарға тән белгілер: шеміршекті балықтардың дене пішіні 

барлығында бірдей емес. Акулалардың денесі созылыңқы, жұмыр, ұршық 

тәрізді. Суда еркін жүзеді. Жұпбалықтардың денесі қабысып, жалпайып 

кеткен. Сондықтан олар су түбінде мекендейді. 

Көкірек керегесі (лат. thorax ) — жануарларда жоғарғы  жағынан көкірек 

омыртқаларынан, екі бүйірінен қабыртқалардан, төменгі  

жағынан төссүйектен құралған біліктік қаңқаның бөлігі. Көкірек керегесінің 

пішіні екі жағынан кесілген конусқа ұқсайды. Оның алдыңғы  кіші кіреберіс 

тесігін: I көкірек омыртқасы, I қабыртқалар және төссүйектің тұтқасы, ал 

артқы  үлкен шығаберіс тесігін: соңғы көкірек омыртқасы, соңғы 

қабыртқалар мен қабыртқа доғалары және төссүйектің семсерше 

шеміршегі шектейді. 

 

 

 

                                Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Тері жабыны және оның туындылары 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%A9%D1%81%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5_%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5_%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1


Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Практика 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: Терінің  құрылысын зерттеп, оның манызымен 

танысу. Тері туындыларының құрылысын білу. Дерма қабаты. Емізікше 

қабат. Торлы қабат. Тері асты қабаты. Тері туындылары. Түк. 

 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

жауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: әр түрлі 

жануарлардың терісі желіңдері, тұяқтары, майтабандар, мүйіздер 

бейнеленген плакаттар, түрлі-түсті кестелер, атластар. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Тері – жануар денесінің сыртқы жабыны. 

Термореттелу қызметі  Бөліп шығару қызметі Тыныс алу қызметі – тері 

оттекті сіңіріп, көмірқышқыл газын бөліп шығарады Қор жинау қызметі –

 қоректік заттарды жинау терінің үшінші қабатында – май жасұнығында 

жүзеге асырылады. Дерма қабаты. Емізікше қабат. Торлы қабат. Тері асты 

қабаты. Тері туындылары. Түк. 

 

 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау, сурет салу( сиырдың 

көкірек омыртқасы) 

 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тері – жануар денесінің сыртқы жабыны. Тері ағзада әр түрлі қызмет атқарады. Ішкі 

мүшелерді сыртқы ортаның механикалық әсерінен (соғылудан, жарақаттанудан) 

қорғайды. Тері микробтарды, еріген улы және зиянды заттарды өткізбей қорғаныштық 

қызмет атқарады. Тері ағзадағы зат алмасу үдерісіне қатысады. 

Негізінен су мен жылу алмасуда маңызы бар. Сыртқы ортаның температурасы 

қаншалықты ауытқығанымен, адамның дене температурасы үнемі тұрақты болады. Дене 

температурасының үнемі тұрақты деңгейде болуын қамтамасыз ететін физиологиялық 

үдерістерді жылу реттелу дейді. 

Тері арқылы сумен бірге түрлі тұздар (хлорлы), сүт қышқылы, азоттық алмасу өнімдері 

сыртқа шығарылады. Тері қанайналым үдерісінде қан сақталу қоймасының да қызметін 

атқарады.  терісінің қылтамырларында  литрдей қан болады. Теріде көптеген жүйке 

талшықтары, сезгіш жасушалар шоғырланған. Сондықтан тері сезім мүшесінің қызметін 

де атқарады. Терінің витаминдер алмасуына да қатысы бар. Теріде болатын ерекше 

заттардан күннің ультракүлгін сәулелерінің әсерінен Д витамині түзіледі. Теріде аздаған 

мөлшерде газ алмасу үдерісі жүреді, яғни оттекті сіңіріп, көмірқышқыл газын бөледі. 

Адам терісіндегі тер, май және сүт бездері арқылы ыдырау өнімдері бөлінеді. Теріде 

ағзадағы артық май қор ретінде жиналады. 

 
 

                                Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Тері жабыны мүшелерінің жүйесі 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%83
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https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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Сабақтың типі Дәріс 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: Терінің  құрылысын зерттеп, оның манызымен 

танысу. Тері туындыларының құрылысын білу. 

 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

жауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: әр түрлі 

жануарлардың терісі желіңдері, тұяқтары, майтабандар, мүйіздер 

бейнеленген плакаттар, түрлі-түсті кестелер, атластар. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Тері – жануар денесінің сыртқы жабыны. 

Термореттелу қызметі  Бөліп шығару қызметі Тыныс алу қызметі – тері 

оттекті сіңіріп, көмірқышқыл газын бөліп шығарады Қор жинау қызметі –

 қоректік заттарды жинау терінің үшінші қабатында – май жасұнығында 

жүзеге асырылады. 

 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау, сурет салу( сиырдың 

көкірек омыртқасы) 

 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тері – жануар денесінің сыртқы жабыны. Тері ағзада әр түрлі қызмет атқарады. Ішкі 

мүшелерді сыртқы ортаның механикалық әсерінен (соғылудан, жарақаттанудан) 

қорғайды. Тері микробтарды, еріген улы және зиянды заттарды өткізбей қорғаныштық 

қызмет атқарады. Тері ағзадағы зат алмасу үдерісіне қатысады. 

Негізінен су мен жылу алмасуда маңызы бар. Сыртқы ортаның температурасы 

қаншалықты ауытқығанымен, адамның дене температурасы үнемі тұрақты болады. Дене 

температурасының үнемі тұрақты деңгейде болуын қамтамасыз ететін физиологиялық 

үдерістерді жылу реттелу дейді. 

Тері арқылы сумен бірге түрлі тұздар (хлорлы), сүт қышқылы, азоттық алмасу өнімдері 

сыртқа шығарылады. Тері қанайналым үдерісінде қан сақталу қоймасының да қызметін 

атқарады. Ересек адам терісінің қылтамырларында 1 литрдей қан болады. Теріде 

көптеген жүйке талшықтары, сезгіш жасушалар шоғырланған. Сондықтан тері сезім 

мүшесінің қызметін де атқарады. Терінің витаминдер алмасуына да қатысы бар. Теріде 

болатын ерекше заттардан күннің ультракүлгін сәулелерінің әсерінен Д витамині түзіледі. 

Теріде аздаған мөлшерде газ алмасу үдерісі жүреді, 

яғни оттекті сіңіріп, көмірқышқыл газын бөледі. Адам терісіндегі тер, май және сүт 

бездері арқылы ыдырау өнімдері бөлінеді. Теріде ағзадағы артық май қор ретінде 

жиналады. 

Тері - ағза мен қоршаған ортаны байланыстырушы мүше. Терінің қызметі денеміздегі 

барлық мүшелер жүйесінің қызметімен тығыз байланысты. Мүшелердің, мүшелер 

жүйесінің қызметінің бұзылуы теріден айқын байқалады. Мысалы, терінің қызаруы, 

қышуы, бөртуі, т. б. 

Термореттелу қызметі – денені температураның өзгеруінен (суық, ыстық) қорғайды. 

Бөліп шығару қызметі – тер арқылы су, аммиак, несепнәр, минералды тұздар мен басқа 

заттар шығарылады. Бөліп шығару мүшелері ішек және өкпемен қатар, тері де зиянды 

заттарды шығару үдерісіне қатысады. Тер 98% судан, 2% басқа заттардан тұрады. Бір 

тәулікте бөлінетін тердің мөлшері сыртқы орта температурасына, атқарылатын 

жұмысқа, жыныс пен жасқа байланысты болады. Егер қандай да бір себепке байланысты 

тер бөлінуі тоқтайтын болса, бүйрекке түсетін жүктеме күрт артады. Зат алмасу артқанда, 

қарқынды дене жүктемесі және ыстық кезде тер көп бөлінеді. 

Тыныс алу қызметі – тері оттекті сіңіріп, көмірқышқыл газын бөліп шығарады (тері 

арқылы тыныс алу). Бірақ адамда бұл қызмет тыныс алудың тек 5%-ын жүзеге асырады. 

Терінің сезімталдығы онда орналасқан сезімтал жасушалармен және жүйке ұштары –

 рецепторлармен байланысты. 

Тері тіршілік үшін D дәруменін өндіреді. Күн сәулесінің әсерінен D дәруменінің синтезі 

жүзеге асады. Оған құрамында меланин бар эпидермистің тірі жасушалары жауап береді. 

Қор жинау қызметі – қоректік заттарды жинау терінің үшінші қабатында – май 

жасұнығында жүзеге асырылады. Бұл жерде ағзаның май, дәнекер ұлпасының 

жасушалары түрінде энергетикалық қор сақталады.  
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                             Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Тірек-қимыл аппараты. Қанқа, оның бөлімдері. 
Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: Жануарлар қанқаларының бөлімдері, оларды  

бөліктерге бөлу. Сүйектің анатомиялық құрылысы. Сүйектің химиялық 

құрамы және физикалық қасиеттерімен танысу. Қанқа сүйектерінің түрлерін 

біліп,  оларды анықтау. 

 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

жауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:  жануарлар 

денелерінің муляждары, жануарлар қанқалары, жеке сүйектері, араланып қақ 

жарылған сүйектер, күйдірілген және қышқыл ертінділерінде ұсталып 

өнделген сүйектер. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:   Қанқа дегеніміз, біліктік қанқа, шеткі қанқа, 

сүйектің құрылысы,химиялық құрамы, қасиеттері. 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау. 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



 
Тірек-қимыл аппараты қамтамасыз етеді жүріп-тұруына және сақтау ережелері дененің 

жануарлар кеңістікте құрады, сыртқы пішінін және дене қатысады, айырбастау процестер. 

Оның үлесіне шамамен 60% дене салмағының ересек жануарлар. 

Шартты түрде тірек-қозғалыс аппараты бөліседі арналған пассивті және белсенді бөлігі. 

Пассивті бөлігіне жатқызады сүйектері және олардың қосылыстары, тәуелді сипаты 

қозғалысы сүйек тетіктер мен буындардың дене жануарлар (15%). Белсенді бөлігін 

құрайды қаңқалық бұлшық және олардың қосалқы құрылғылар арқасында қысқартулар 

олардың келтіріледі қозғалыс қаңқа сүйектерінің (45%). Ретінде белсенді және белсенді 

емес бөліктері бар жалпы шығу тегі (мезодерма) және олар өзара тығыз байланысты. 

1. Функциялары аппаратының қозғалыс 

) Қозғалыс белсенділігі болып табылады көрінісі, организм тіршілігінің ол ерекшеленеді 

жануарлар организмдер жылғы өсімдік және негіздейді пайда болуы әр түрлі тәсілдерін 

қозғалыс (жүру, жүгіру, өрмелеу, жүзу, ұшу). 

) Тірек-қозғалыс аппараты құрады нысаны дене — жануардың экстерьері, өйткені оның 

қалыптасуы әсерінен гравитациялық Жер өрісі, онда оның мөлшері мен нысаны 

омыртқалы жануарлардың ерекшеленеді айтарлықтай әртүрлілігімен, бұл түсіндіріледі әр 

түрлі жағдайларымен және олардың тіршілік ету (жер үсті, үсті-древесное, әуе, су). 

Сонымен қатар, бұл қозғалыс аппараты қамтамасыз етеді бірқатар өмірлік маңызды ағза 

функцияларын: іздеу және басып алу тамақ; шабуыл және белсенді қорғауды жүзеге 

асырады; тыныс алу өкпе функциясын (респираторную моторикасын); көмектеседі 

жүрекке жылжыту кезінде қан және лимфа ыдыстар («шеткергі кедергіні жүрек»). 

 

 Жануар қаңқасы 

Негізін пассивті бөлігінің аппаратының қозғалысын құрайды қаңқасы. Қаңқасы (грек. 

sceletos-высохший, кептірілген; лат. Skeleton) — бұл америка құрама белгілі бір тәртіппен 

сүйекті құрайтын қатты қаңқасы (бақылау бекеттері) дене жануарлар. Себебі-грекше 

«ақсүйек » os», онда ғылым туралы қаңқа деп аталады остеологией. 

Құрамына қаңқаның кіреді шамамен 200-300 сүйек (Жылқы -207), олар бір-бірімен 

көмегімен дәнекер, шеміршек немесе сүйек. Массасы қаңқа құрайды ересек адамдарда, 

жануарлар 15%. 

Барлық функциялары қаңқа бөлуге болады екі үлкен топқа: механикалық және 

биологиялық. Механикалық функцияларына мыналар жатады: қорғаныш, тірек, 

локомоторная, рессорная, антигравитационная, сондай-ақ биологиялық — зат алмасуды 

және қан түзілу (гемоцитопоэз). 

  

 

 

                                Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Шап каналы 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: Терінің  құрылысын зерттеп, оның манызымен 

танысу. Тері туындыларының құрылысын білу. 

 



2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

жауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: әр түрлі 

жануарлардың қанқа сүйектері бейнеленген плакаттар, түрлі-түсті кестелер, 

атластар. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Шап каналының анатомиясы. Терең шап 

сақинасы. Жарық қапшығы Жарық қабырғасы Жарық қапшығының ішіндегі 

мүше 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау, сурет салу( сиырдың 

көкірек омыртқасы) 

 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Шап каналының анатомиясы Алдыңғы құрсақ бетінінің төменгі бөлігінде орналасады. 

Арнаның ұзындығы 4-5 см.  шап арнасы арқылы шәует шылбыры (funiculus spermaticus) 

құрайды . шап арнасынан жатырдың жұмыр  байламы өтеді. (lig.teres uteri) Жүктіліктің 2 

триместрінде аталық бездің түсуі кезінде түзіледі. Шап арнасының төрт қабырғасы бар: 

алдынғы-сыртқы қиғаш бұлшық етінің шандыры (апоневроз) артқы — көлденең фасция 

жоғарғы — ішкі қиғаш бұлшық ет және көлденең бұлшық ет төменгі — шап жалғамы. 

Шап каналында 2 тесік (өзегі) болады: anulus inquinalis superficialis —  Беткей шап 

сақинасы сыртқы қиғаш бұлшықет апоневрозы талшықтарының екі аяқшаға ажырауы 

арқылы түзілетін, ол аяқшалардың біреуіне бекиді.Пішіні овал тәріздес,ұзындығы -2-3 

см,ал ені 1-2 см.Тері арқылы сыртқы тексеруде беткей шап сақинасы кіші саусақ ұшын 

өткізеді.. anulus inquinflis profundus— Терең шап сақинасы, annulus inguinalis 

profundus, шап өзегінің fascia transversalis түзген артқы қабырғасы аймағында жатады да 

сақина жиектерінен шәует шылбырына дейін созылып, оны және атабезді бірге 

қоршайтын қабық, fascia spermatica interna-ны түзеді. Одан басқа шап өзегінің артқы 

қабырғасының медиалды бөлімінде m.transversus abdominis-тің апоневрозынан шығып, тік 

бұлшықеттің жиегімен төмен шап байламына түсетін сіңірлі талшықтармен бекітіледі. Бұл 

шап орығы, falx inguinalis, деп аталады. Ішек Ішперде Іш қабырғасы Жарық қакпасы 

Жарық қапшығы Жарық қабырғасы Жарық қапшығының ішіндегі мүше 

Қысылған жарықтар Қысылған жарықтар – кенеттен жарық қабының ішіндегі мүшенің, 

жарық қақпасындағы қысылып, ишемия мен тіндердіңнекрозына алып келуін 

айтамыз.Қысылу асқыну ретінде 8-20 пайыз жарыңы бар науқастарда пайда 

болады.Қысылуға ең жиі шап жарыңы, сирегірек сан жарығы және кіндік, іштің ақ 

сызығының жарықтары, операциядан кейінгі, Спигелиев сызығының жарығы бейім. 

Этиологиясы: Туа бiткен жарықтар iш қабы қабырғасының даму ақауы немесе жетiлмеуi 

нәтижесiнде дамиды. Мұндай балаларда туған кезiнде дайын жарық қабы 

болады. Мысалы, туа бiткен қиғаш шап жарығы. Жүре пайда болған жарықтар незiнде екi 

факторларды ажыратады: Ішқұрсақ  қысымының көтерілуіне әсер етуші факторлар: Ауыр 

физикалық еңбек Іш қату Зәр шығарудың қиындауы босану Өкпені созылмалы аурулары 

Ұзаққа созылған жөтел Жиі жүрек айну Бейімдеуші себептері: Конституционалды 

ерекшеліктері тұқымқуалаушылық жыныс Жас ерекшелігі Коллагендік аурулар. Шап 

жарығының ең қахарлы асқынуы- қысылған шап жарығы (МКБ — 10 К40.3 — К 45.8) 

пайда болуы. Шап жарығының түрлері Сыртқы, қиғаш, түзу емес (hernia inguinalis obliqua, 

externa, indirecta) жарықтар аурудың ең жиі кездесетін, туа біткен және жүре пайда 

болатын, бір адамның екі шабындада, көбінесе бір шабында басталатын түрі. Жарық шап 

өзегінің бағытымен жоғарыдан, арттан, сырттан, төменге, алға, ішке бағытталған. Ұрық 

жолы каналындағы ішперде бұтағы бітелмесе іштей басталатын жарық қездеседі. Бұл 

кезде ұрық жарық қабының ішінде орналасады. Кейін басталған шап жарығында жарық 

қапшығы жаңадан пайда болады, ұрық қапшықтан тысқары орналасады. Ішкі түзу, тік шап 

жарығы – (hernia inguinalis directa interna) барлық жарық ауруларының 5-10% құрайды. 

Бұл жарықтардың бағыты тік, түзу, жоғарыдан, төмен. Олар ішкі шап ойшығында пайда 

болады. Көбінесе қартайған ер адамдарда кездеседі және шаптың екі бетінде де қатар 

байқалады, еш уақытта ұмаға жетпейді және іштен пайда болмайды. Ұрық жолдары 

жарық қапшығының сыртында және артында орналасады. Тік жарықтың ішіне ащы ішек, 

шарбы майы немесе қуық енеді.  

 

 

                                Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 



 

Сабақтың тақырыбы Түк, тері бездері құрылыстары және манызы 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Дәріс 

 

2. Мақсаттар, міндеттері: Терінің  құрылысын зерттеп, оның манызымен 

танысу. Тері туындыларының құрылысын білу. Дерма қабаты. Емізікше 

қабат. Торлы қабат. Тері асты қабаты. Тері туындылары. Түк. Тері бездері.  

Май бездері. Тері бездері. Сүт бездері. Майтабан. 

 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жана тақырыпты меңгеру, конспекті жазу, сұрақтарға 

рпжауап беру, белсенділік таныту. 

 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: әр түрлі 

жануарлардың терісі желіңдері, тұяқтары, майтабандар, мүйіздер 

бейнеленген плакаттар, түрлі-түсті кестелер, атластар. 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка. 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру бөлімі 

Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

Жана сабақты түсіндіру 

Үйге тапсырма беру 

Үй тапсырмасын тексеру 

Бағалау  

 

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Тері – жануар денесінің сыртқы жабыны. 

Дерма қабаты. Емізікше қабат. Торлы қабат. Тері асты қабаты. Тері 

туындылары. Түк. Дерма қабаты. Емізікше қабат. Торлы қабат. Тері асты 

қабаты. Тері туындылары. Түк. Тері бездері.  Май бездері. Тері бездері. Сүт 

бездері. Майтабан. 

 

 

6. Үйге тапсырма   лекция жұмыстарын  толық аяқтау, сурет салу( сиырдың 

көкірек омыртқасы) 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



 

 

 

Тері бездері (glandulae cutis) - жануарлар терісінің эпидермисі түзейтін бір 

және көп жасушалы бездері. Олар тері сыртына әртүрлі заттар бөліп 

шығарады. Бездердің сөлдері теріні майлайды, организмның жылу реттеу 

қызметіне және хемокоммуникация процестеріне қатнасады, зат алмасу 

қалдықтарын шығарады, қорғану және шабуылдауда үлкен қызмет атқарады. 

Омыртқасыздарда т.б. бір жасушалы, сонымен қатар оларда көп жасушалы 

бездер кеңтаралған. Олар әртүрлі: кілегей бездері, (былқылдақ денелілерде), 

сілекей, өрмек тоқу, у, сасық иіс бездері, (өрмекші тәрізділер мен 

жәндіктерде). Дөңгелекауыздылар мен балықтардың т. б. бір жасушалы, тері 

сыртына кілегей зат шығарады.[1 

Бұл терінің көп бөлігіндегі тер бездері. Олардың диаметрі 0,4 мм, Оның 

секреция өнімі сулы ерітіндіден (терден) тұрады. 

Ит, мысық, ірі қара және қой сияқты кейбір сүтқоректілерде экриндік бездер 

артқы және алдыңғы аяқтардың жастықшаларымен шектеледі және олардың 

қызметі жануардың ұшу кезінде тайып кетуіне және қашып кетуіне жол 

бермейді. 

Олардың негізгі функциясы терморегуляциямен байланысты, өйткені олар 

денеден булану арқылы жылудың таралуына мүмкіндік беретін сулы зат 

бөліп шығарады. 

Экриндік бездер - бұл қарапайым спираль тәрізді түтікшелі бездер, дермада 

немесе төменгі қабатта, гиподермада орналасқан. Ішінде әр экриндік безде 

жұқа спираль тәрізді түтік бар, ол дерма мен эпидермистен өтіп, тер кеуегі 

арқылы бетіне ашылады. 

 
 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96#cite_note-bi1-1


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушының өзіндік жұмыстарына арналған материалдар  
«Жануарлар анатомиясы және физиологиясы»  

 (пәннің толық атауы) 

 

 

                 ___________________1315000 - «Ветеринария»___________                              
(мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 

 

 

 

 

 

 



1- нұсқа 

 

1. Қай жануарларда  7 бел және 3 құймышақ омыртқасы бар? 

А) жылқы 

В) түйе 

С) ірі қара мал 

Д) шошқа 

Е) ит 

2. Ми сауытының артқы бөлігін қай сүйек құрайды 

А) шүйде сүйек 

В) сынаша сүйек 

С) торлы сүйек 

Д) төбе сүйек 

Е) самай сүйек 

3. Көкірек керегесінің сүйектері 

А) төс сүйек, қабырға, жамбас сүйек 

В) көкірек омыртқасы, қабырға, құймышақ сүйек 

С) бел омыртқасы, қабырға, құймышақ сүйек 

Д) көкірек омыртқасы, қабырға, төссүйек 

Е) көкірек омыртқасы,  төссүйек, бел омыртқасы 

4. Тізе буынының түрлері 

А) алыстатқыш, жақындатқыш 

В) жазылу, бүгілу 

С) түсіргіш, жақындатқыш 

Д) алыстатқыш, кеңейткіш 

Е) тарылтқыш, жақындатқыш 

5. Жамбас ортан жілік буынының бүккіштері 

А) алмұртқа, тігінші, жартылай жарғақты 

В) жартылай сіңірлі, сымбат, шаршы 

С) жартылай жарғақты, мықын-бел, алмұртша 

Д) сымбат, алмұртша, тігінші 

Е) мықын-бел, тігінші, алмұртша 

6. Тілді астарлайтын эпителий 

А) көпқабатты ауыспалы 

В) көпқабатты жалпақ 

С) көпқатарлы кірпікшелі 

Д) бірқабатты призма тәрізді 

Е) бірқабатты куб тәрізді 

7. Тоқ ішектің сыртқы қабығы 

А) плевра 

В) фасция 

С) ішперде 

Д) адвентиция 

Е) фирбинді қабық   

8. Құрсақтың ортаңғы аумағы неше бөлімге бөлінеді? 

А) оң қабырғаастылық, сол қабырғаастылық, бел, кіндік 

В) бел, кіндік, семсерше шеміршек, шат 

С)  сол қабырғаастылық, оң шап, шат, кіндік 

Д) сол қабырғаастылық, оң қабырғаастылық,  шат, бел 

Е) оң қабырғаастылық, сол қабырғаастылық, кіндік, шат 

9. Жылқыдағы бүйректің түрі 

А) тегіс біремізікшелі 



В) тілімді көпемізікшелі 

С) тегіс көпемізікшелі 

Д) көптік 

Е) тілімді көпемізікшелі 

10.Қуықтың кіліегейлі қабығын астарлайтын эпителий 

А) көпқатарлы кірпікшелі 

В) көпқабатты жалпақ 

С) көпқабатты ауыспалы 

Д) бірқабатты куб тәрізді 

Е) бірқабатты призма тәрізді 

11. Жүрек қолқасын қандай қақпақша жабады  

А) үш жармалы 

В) екі жармалы 

С) қалталы 

Д) сопақша 

Е) митральды 

12. Көкірек қолқасынан қандай тармақтар шығады? 

А) бронхиальды, қабырғалық артерия 

В) өңештік, қабырғалық артерия 

С) бронхиальды, өңештік артерия 

Д) қабырғалық, краниальды көкеттік артерия 

Е) краниальды көкеттік, бронхиальды артерия 

13. Көмекейдің жүйкесі 

А) кезеген, беттік 

В) қосымша, тілжұтқыншақ 

С) тілжұтқыншақ, кезеген 

Д) тілжұтқыншақ, үшкүл 

Е) бет, тіласты 

14. Жүрек жұмысын тездететін қандай түйіннен шығатын жүйкелерді білесіз? 

А) жұлдызша 

В) ортаңғы мойын 

С) краниальды мойын 

Д) краниальды шажырқай 

Е) жартылай айшықты 

15. Қай жануарларда 14-15 көкірек және 4 құймышақ омыртқасы бар 

А) түйе 

В) ірі қара 

С) жылқы 

Д) шошқа 

Е) ит 

16.Физиологияның ғылым ретінде негізін салған: 

A) Гарвей. 

B) Декарт. 

C) Сеченов. 

D) Павлов. 

E) Базанова. 

17.Қан неден құралады? 

A) плазмадан, сарысудан және қан торшаларынан тұрады 

B) плазма мен қан торшаларынан құралады  

C) сарысудан және қан торшаларынан тұрады 

D) альбуминнен, глобулиннен, әритоциттерден құралады 

E) судан, плазмадан, қан торшаларынан құралады 



 

18.Қанның байланыстырушы (коррелятивтік) қызметі 

A) құрамының тұрақтылығымен байланысты 

B) гомеостазбен байланысты 

C) оттегіні тасмалдаумен байланысты 

D) құрамында торшалардың болмауымен байланысты 

E) биологиялық белсенді затттардың тасмалдануымен байланысты  

 

19. Қордағы (деподағы) қан мына аталған мүшелер тамырларында жинақталады:  

A) бауыр, көкбауыр, тері, өкпе, ас қорыту ағзалары  

B) барлық ішкі ағзалар 

C) бауыр, көк бауыр, сүек кемігі 

D) ішкі ағзалар мен бұлшық еттер 

E) бауыр, көк бауыр, тері  

 

20. Қан плазмасының құрамында: 

A) минералды заттар болмайды 

B) альбуминдер болмайды 

C) глобулиндер болмайды 

D) фибриноген болмайды 

E) қан түйіршіктері болмайды 

21. Қан сарысуының плазмадан айырмашылығы 

A) минералды заттардың болмауында 

B) альбуминдердің болмауында 

C) глобулиндердің болмауында 

D) фибриногеннің болмауында  

E ) қан түйіршіктерінің болмауында  

22. Гипотониялы ерітінде эритроциттер: 

A) бүрісіп қалады 

B) тұнады 

C) гемолизге ұшырайды 

D) кристалданады 

E) ионданады 

23. Гемолиз деген не? 

A) эритроциттердің жабысуы 

B) эритроциттедің тұнуы 

C) эритроциттердің бүрісуі 

D) эритроциттердің бұзылып, гемоглобиннің сыртқа шығуы 

E) эритроциттердің ісінуі 

 

24. Эритроциттердің негізгі қызметі 

A) оттегі мен көмірқышқыл газын тасымалдау 

B) иіс газын тасымалдау 

C) сіріспе токсинін тасымалдау 

D) қоректік заттарды тасымалдау 

E) плазма белоктарын тасымалдау 

 

25.Лейкоцитарлық формула деген не? 

A) қан түйіршіәктерінің пайыздық ара қатынасы 

B) түйіршікті және түйіршіксіз лейкоциттердің ара қатынасы 

C) лейкоцит түрлерінің пайыздық ара қатынасы 

D) эритроциттер мен лейкоциттердің ара қатынасы 



E) лейкоциттер мен белоктардың ара қатынасы 

                                            

2- нұсқа 

1. Ми сауытының қойнаулары бар қандай сүйектерді білесіз 

А) төбе, самай 

В)самай, маңдай 

С) сынаша, шүйде 

Д) сынаша, маңдай 

Е) шүйде, төбеаралық 

2. Білек сүйектерін атаңыз 

А)алдыңғы білек, тілерсек, жіліншік 

В) жіліншік, тілерсек, жауырын 

С) сирақ, тілерсек, фаланг 

Д) жіліншік, білек, фаланг 

Е) иық, жауырын, білек 

3. Мықын,шат, шонданай сүйектерің бір-бірімен буынды байланысы 

А) шеміршекті 

В) сүйекті 

С) бұлшық етті 

Д) дәнкер ұлпалы 

Е) эластинді 

4. Тобық буынын жазатын бұлшық ет 

А) сымбат 

В) алмұртша 

С) жартылай жарғақты 

Д) тілерсек асты 

Е) санның екі басты бұлшық еті 

5. Ауыз қуысының кілегей қабығын астарлайтын эпителий 

А) көпқатарлы кірпікшелі 

В) көпқабатты жалпақ 

С) бірқабатты куб тәрізді 

Д) көпқабатты ауыспалы 

Е) бірқабатты призма тәрізді 

6. Ірі қара азу тістерінің түрлері 

А) ұзынсауытты айшықты 

В) қысқа сауытты қатпарланған 

С) ұзынсауытты бұдырлы 

Д) қысқасауытты айшықты 

Е) қысқасауытты бұдырлы 

7. Қой ұлтабарының кілегейлі қабығындағы эпителий түрлері   

А) жапырақша 

В) қатпар 

С) бүрлер 

Д) ұяшықтар 

Е) қорғанша 

8. Шошқадағы бүйректер түрлері 

А) тілімді біремізікшелі 

В) біремізікшелі тегіс 

С) тілімді көпемізікшелі 

Д) көптік 

Е) көпемізікшелі тегіс 

9.Лимфа түйінінің дәнекер ұлпасын құрайтын 



А) капсулалар, фолликулалар 

В) трабекулалар, фолликулярлы қыртыс 

С) капсулалар, трабекулалар 

Д) жиекті лимфалық синустар, фолликулалар 

Е) трабекулалар, орталық лимфалық синустар 

 

10. Ми қыртысының орналасу реті (сыртынан ішіне қарай) 

А) қатты, жұмсақ, өрмелі 

В) қатты, өрмелі, жұмсақ 

С) қатты, жұмсақ, өрмелі 

Д) өрмелі, қатты, жұмсақ 

Е) өрмелі, жұмсақ, қатты 

11. Қан ұюының мәні: 

A) тромбопластиннің түзілуінде 

B) тромбоциттердің бұзылуында 

C) кальций комплексінің пайда болуында 

D) фибриногеннің фибринге айналуында 

E) протромбиннің томбинге айналуында  

12.Қан топтарға мына заттың болуы не болмауына байланысты бөлінеді: 

A) антиденелер 

B) аглютиногендер мен аглютининдер 

C) тек аглютининдер 

D) тек аглютиногендер 

E) резус-фактор  

13. Қан плазмасының құрамында қанша мөлшерде белоктар болады: 

A) 1-2 %             

B) 3-5 %    

C) 6-8 %   

D) 8-10 %  

E) 10-12 % 

14.Қай жануарлар қанының құрамында глюкоза деңгейі төмен болады? 

A) жылқы         

B) шошқа     

C) ет қоректілер 

D) күйіс малы 

E) барлық аталған 

15. Қан плазмасы дегеніміз не? 

А) Фибриноген ерітіндісі мен қанның сары суы 

В) Эритроцит және сұйық бөлігі  

С) Лейкоциты бар сұйық бөлігі 

Д) Фибриногенсіз сұйық бөлігі 

Е) Тромбоцит және лейкоциті бар сұйық бөлігі 

16. Қанның түсті (реңдік) көрсеткіші деп нені атайды? 

А) Қандағы минералды тұздар концентрациясы 

В) Бұзылған эритроциттер мөлшері 

С) Эритроциттердегі гемоглобиндер концентрациясы 

Д) Қан құрамындағы белоктардың концентрациясы 

Е) Қан құрамындағы көміртектердің концентрациясы 

 

17.Қан сарысуы дегеніміз не? 

А) Құрамында фибриноген бар қанның сұйық бөлігі 

В) Құрамында фибриноген жоқ қанның сұйық бөлігі 



С) Құрамында глобулин жоқ қанның сұйық бөлігі 

Д) Құрамында тромбоцит бар қанның сұйық бөлігі 

Е) Құрамында минералды заттары жоқ қанның сұйық бөлігі 

18.Тромбоцит дегеніміз не? 

А) Фагоцитарлық қызметке ие қан жасушалары 

В) Газ алмасуына қатынасатын қан жасушалары  

С) Қан ұюына қатынасатын қан торшасы 

Д) Жетілмеген қан жасушалары 

Е) Оң хемотаксиспен сипатталатын жасушалар 

19. Тромбоциттердің   қызметі?  

А) Дене қызуын (температура) реттеуші 

В)  Тыныс алуды қамтиды 

С) Қорғаныс қызметін атқарады 

Д) Қанның ұюына қатысады 

Е) Коррелятивтік 

20.Оксигемоглобин деген не? 

А) Гемоглобиннің синил қышқылымен қосылысы 

В) Гемоглобиннің СО2 -мен қосылысы 

С) Гемоглобиннің азот тотығымен қосылысы 

Д) Гемоглобиннің О2 - мен қосылысы 

Е) Гемоглобиннің азотпен қосылысы 

21.Жүрек қарыншасы жиырылған кезде ашылатын қақпақша:  

A) жарты айшық 

B) жармалы 

C) үш жармалы 

D) қос жармалы 

E) барлық қақпақшалар  

22. Жүрекшелер жиырылған кезде ашылатын қақпақшалар: 

A) жармалы  

B) жарты айшық 

C) қалталы 

D) тек үш жармалы 

E) тек қос жармалы  

 

23. Жүректің өткізгіш жүйесі жүрек етінің қай қасиетін қамтамасыз етеді ? 

A) жиырылғыштығы 

B) рефрактерлігі 

C) автоматияны 

D) экстрасистоланы 

E) жалпы тынымды  

24. Жүрек етінің ешбір сыртқы әсерсіз өздігінен қозуын қалай атайды?   

A) қозғыштық 

B) жиырылғыштық 

C) автоматия 

D) рефрактерлік 

E) өткізгіштік  

25. Қанның максимальды қысымы деген не ? 

A) қолқадағы қысым 

B) систола кезінде артерияларда байқалатын қысым 

C) диастола кезінде артерияларда байқалатын қысым 

D) үлкен қан айналым шеңберіндегі қысым 

E) кіші қан айналым шеңберіндегі қысым 



                                               

 

                                                      3-нұсқа 

 

1.Лейкоциттік формула деген не? 

А) Лейкоциттер санының эритроциттермен тромбоциттерге деген қатынасы 

В) Лейкоциттердің плазмаға деген көлемдік қатынасы 

С) Лейкоциттердің эритроциттер санына қатынасы 

Д) Ақ қан түйіршіктерінің өзара пайыздық қатынасы 

Е) 1 мм3 қанның құрамындағы лейкоциттер саны 

2.Тұрақталған қан дегеніміз не? 

А) Фибриногеннен арылған қан 

В) Құрамында антикоагулянттары бар қан 

С) Тимолмен консервіленген қан 

Д) Салқындатылған қан 

Е) Ұйыған қан 

3. Гемофилия дегеніміз не? 

А)Фибриннің қантамырларының қабырғасына тұнуы 

В)Қанның жылдам ұюуы 

С) Эритроциттердің желімделуі 

Д) Қанның ақ жасушаларының бұзылуы 

Е) Қанның ұйымауы  

4. Гемоглобиннің құрамы 

А) Глобин - 60%, гем - 40% 

В) Глобин - 96%, гем - 4% 

С) Глобин - 50%, гем - 50% 

Д) Фибриноген - 4%, гем - 96% 

Е) Альбумин - 80%, гем - 20% 

5.Қан айналым жүйесінің оң қарынша мен сол жүрекшені жалғастыратын бөлігін қалай 

атайды ? 

A) жалпы қан айналым жүйесі 

B) тамырлардың тұйықталған жүйесі 

C) үлкен қан айналым шеңбері 

D) кіші қан айналым шеңбері 

E) жүйкелік айналым  

6. Миокард талшықтары бір-бірімен: 

A) кардиомиоциттер арқылы жалғасады 

B) өткізгіш жүе арқылы жалғасады 

C) нексустер арқылы жалғасады 

D) симпласт жалғастырады 

E) синцитий жалғастырады 

7. Қан қысымының ең төменгі деңгейі: 

A) орташа артерияларда байқалады 

B) артериолдарда байқалады 

C) капиллярларда байқалады 

D) орташа веналарда байқалады 

E) қуыс веналарда байқалады  

8.Сиыр жүрегінің бір минуттағы соғу жылдамдығы: 

A) 32-42 

B) 25-28 

C) 60-80  

D) 100-120 



E) 130-140  

9. Қанның ең баяу ағыны: 

A) қолқаға тән 

B) артерияларға тән 

C) артериолдарға тән 

D) капиллярларға тән 

E) веналарға тән 

10. Симпатикалық нервтердің әсерімен қан тамырлары: 

A) тарылады 

B) кеңейеді 

C) өзгермейді 

D) капиллярлар ғана тарылады 

E) артериялар ғана тарылады 

11.Жүрек қабырғасының сыртқы қабаты қалай аталады?  

A) эпикард  

B) перикард 

C) миокард 

D) эндокард 

E) үлпершек 

12. Оң жүрекше мен оң қарынша арасында қай қақпақша орналасады? 

A) жарты айшық 

B) қалталы 

C) қос жармалы  

D) үш жармалы 

E) сфинктер 

13. Сол жақ қарыншадан басталатын тамыр: 

A) қолқа 

B) өкпе артериясы  

C) өкпе венасы 

D) жүрек тамырлары 

E) кіші шеңбер тамырлары 

 

14.Оң жақ қарыншадан басталатын тамыр: 

A) қолқа 

B) өкпе артериясы  

C) өкпе венасы 

D) жүрек тамырлары 

E) кіші шеңбер тамырлары 

15. Жүрек жұмысын бейнелейтін қисық сызық қалай аталады? 

A) Кардиограмма  

B) Сфигмограмма 

C) Флебограмма 

D) Электрокардиограмма   

E)  Фонокардиограмма 

 

16. Мықын,шат, шонданай сүйектерің бір-бірімен буынды байланысы 

А) шеміршекті 

В) сүйекті 

С) бұлшық етті 

Д) дәнкер ұлпалы 

Е) эластинді 

17. Тобық буынын жазатын бұлшық ет 



А) сымбат 

В) алмұртша 

С) жартылай жарғақты 

Д) тілерсек асты 

Е) санның екі басты бұлшық еті 

18. Ауыз қуысының кілегей қабығын астарлайтын эпителий 

А) көпқатарлы кірпікшелі 

В) көпқабатты жалпақ 

С) бірқабатты куб тәрізді 

Д) көпқабатты ауыспалы 

Е) бірқабатты призма тәрізді 

19. Ірі қара азу тістерінің түрлері 

А) ұзынсауытты айшықты 

В) қысқа сауытты қатпарланған 

С) ұзынсауытты бұдырлы 

Д) қысқасауытты айшықты 

Е) қысқасауытты бұдырлы 

20. Шошқадағы бүйректер түрлері 

А) тілімді біремізікшелі 

В) біремізікшелі тегіс 

С) тілімді көпемізікшелі 

Д) көптік 

Е) көпемізікшелі тегіс 

21. Лимфа түйінінің дәнекер ұлпасын құрайтын 

А) капсулалар, фолликулалар 

В) трабекулалар, фолликулярлы қыртыс 

С) капсулалар, трабекулалар 

Д) жиекті лимфалық синустар, фолликулалар 

Е) трабекулалар, орталық лимфалық синустар 

22.Қай жануарларда  7 бел және 3 құймышақ омыртқасы бар? 

А) жылқы 

В) түйе 

С) ірі қара мал 

Д) шошқа 

Е) ит 

23. Ми сауытының артқы бөлігін қай сүйек құрайды 

А) шүйде сүйек 

В) сынаша сүйек 

С) торлы сүйек 

Д) төбе сүйек 

Е) самай сүйек 

24. Көкірек керегесінің сүйектері 

А) төс сүйек, қабырға, жамбас сүйек 

В) көкірек омыртқасы, қабырға, құймышақ сүйек 

С) бел омыртқасы, қабырға, құймышақ сүйек 

Д) көкірек омыртқасы, қабырға, төссүйек 

Е) көкірек омыртқасы,  төссүйек, бел омыртқасы 

25. Тізе буынының түрлері 

А) алыстатқыш, жақындатқыш 

В) жазылу, бүгілу 

С) түсіргіш, жақындатқыш 

Д) алыстатқыш, кеңейткіш 



Е) тарылтқыш, жақындатқыш 

 

4-нұсқа 

1. Қай бұлшық ет иық буынының абдуктуры 

А) кіші жұмыр 

В) құстұмсықша-тоқпан жілік 

С) жауырынасты 

Д) қыралды 

Е) қырарты 

2. Шошқа азу тістерінің түрі 

А) қысқасауытты тісті 

В) ұзынсауытты қырлы 

С) ұзынсауытты айшықты 

Д) ұзынсауытты қатпарлы 

Е) қысқасауытты қырлы 

3. Қызыл иекті астарлайтын эпителий 

А) бірқабатты жалпақ 

В) бірқабатты призма тәрізді 

С) көпқабатты жалпақ 

Д) бірқабатты куб тәрізді 

Е) көпқабатты ауыспалы 

4. Ірі қара мес қарнының құрсақ қуысындағы орналасу орны 

А) құрсақ қуысының оң жартысы 

В) сол қабырғалық және мықын 

С) құрсақ қуысының сол жартысы 

Д) семсерше шеміршек, оң қабырғалық және мықын 

Е) оң қабырғалық және мықын 

5. Ауылшаруашылық жануарларының түріндегі өкпеқап  

А) плевра 

В) ішперде 

С) адвентиция 

Д) бұлшық ет қабығы 

Е) кілегейлі қабық 

6. Шәует жолын астарлайтын эпители 

А) көпқабатты кірпікшелі 

В) бірқабатты жалпақ 

С) бірқабатты куб тәрізді 

Д) көпқабатты  жалпақ 

Е) бірқабатты призма тәрізді 

7. Жүректің оң жартысын қамтамасыз ететін қантамыр? 

А) оң жүрекше, өкпе артериясы, қуыс вена, оң қарынша 

В) өкпе артериясы, қуыс вена, оң жүрекше, оң қарынша 

С) қуыс вена, оң жүрекше, өкпе артериясы  

Д) қуыс  вена, өкпе артериясы, оң жүрекше, оң қарынша 

Е) оң жүрекше, оң қарынша,өкпе артериясы, қуыс вена 

8. Көк тамырдың қабықтары 

А) медиа, адвентиция, сірлі қабық 

В) адвентиция, сірлі қабық, медиа 

С) интима, медиа, адвентиция 

Д) интима, медиа, сірлі қабық 

Е) интима, медиа, капсула 

9. Жамбас қуысында орналасқан мүшелерді қай вегетативті жүйке жүйкелендіреді? 



А) жапқыш 

В) жамбас 

С) кіші іш жүйкесі 

Д) кезеген 

Е) үлкен  іш жүйкесі 

10. Сирақ сүйектері 

А) тілерсек, артқы жіліншік 

В) шыбық, артқы жіліншік 

С) асықты жілік, ортан жілік 

Д) асықты жілік, шыбық 

Е) шыбық, мықын 

11. Көкірек омыртқасының денесемен байланысатын  байланыс түрін көрсетеңіз 

А) буын 

В) шеміршек 

С) етті 

Д) сүйекті 

Е) дәнекерұлпалық 

12. Иық буынының алыстатқышы 

А) үлкен жұмыр, кішкентай жұмыр, тоқпан жіліктің екі басты бұлшық еті 

В) кішкентай жұмыр, жауырынасты, құстұмсықша-тоқпан жілік 

С) үлкен жұмыр, дельташа, кіші жұмыр 

Д) дельташа, қыралды, жауырынасты 

Е) жауырынасты, қыралды, тоқпан жілік 

13. Жылқы азу тістерінің түрі 

А) қысқа сауытты бұдырлы 

В) ұзынсауытты айшықты 

С) ұзынсауытты қатпарланған 

Д) қысқа сауытты қатпарланған 

Е) ұзынсауытты тісті 

14. Қойдың жұмыршақ қарнын астарлайтын эпителий 

А) көпқабатты ауыспалы 

В) көпқабатты жалпақ 

С) бірқабатты кірпікшелі 

Д) бірқабатты жалпақ 

Е) бірқабатты призма тәрізді 

15. Өзіндік ауыз қуысының мүшелері 

А) тіл, ұрт, қатты таңдай, ауыз қуысының түбі 

В) қатты таңдай, жұмсақ таңдай, тістер, тіл, ауыз қуысының түбі 

С) еріндер, қатты таңдай, жұмсақ таңдай, тістер, тіл 

Д) жұмсақ таңдай, қатты таңдай, тістер, еріндер 

Е) ұрт, тістер, ауыз қуысының түбі, тіл 

16.Тыныс алудың мәні:    

A) көкірек қуысы көлемінің өзгеруінде 

B) Оттегіні сіңіруде 

C) көмір қышқыл газын денеден бөлуде 

D) оттегіні сіңіріп, көмір қышқыл газын бөлуде 

E) өкпенің оттегін сіңіріп, көмір қышқыл газын бөлуінде   

 

17.Сыртқы тыныс деп: 

A) дененің терісі арқылы жүретін газ алмасуды айтады 

B) кеңірдек арқылы жүретін газ алмасуды айтады  

C) желбезек арқылы жүретін газ алмасуды айтады  



D) тірі организм мен сыртқы орта арасындағы газ алмасуды айтады  

E) оттегіні сіңіріп, көмір қышқыл газын бөлуді айтады  

 

18.Дем алу актысы: 

A) өкпенің кеңеюінің арқасында атқарылады 

B) өкпенің серпімді талшығының арқасында атқарылады  

C) көкірек қуысының кеңеюінің нәтижесінде атқарылады  

D) көкірек қуысының тарылуының арқасында атқарылады      

E) серпімді талшықтардың жиырылып, өкпенің кеңеюінің арқасында атқарылады  

 

19.Дем шығару актысы: 

A) өкпенің кеңеюінің арқасында атқарылады 

B) өкпенің серпімді талшығының арқасында атқарылады  

C) көкірек қуысының кеңеюінің нәтижесінде атқарылады  

D) көкірек қуысының тарылуының нәтижесінде атқарылады      

E) серпімді талшықтардың жиырылып, өкпенің кеңеюінің арқасында атқарылады  

 

20.Өкпе көпіршіктері қабырғасын жабысып қалудан қорғайтын зат: 

A) лецитин 

B) мукополисахаридтер 

C) шырыш 

D) лизоцим 

E) сурфактант  

 

21.Тыныстық, қосымша және қордағы ауаның қосындысы қалай аталады? 

A) өкпенің жалпы сиымдылығы 

B) өкпенің тіршіліктік сиымдылығы  

C) өкпенің минимальды сиымдылығы  

D) өкпенің максимальды сиымдылығы  

E) өкпенің желдетілуі 

 

22.Тыныстық, қосымша, қордағы және қалдық ауаның қосындысы қалай аталады? 

A) өкпенің жалпы сиымдылығы 

B) өкпенің тіршіліктік сиымдылығы  

C) өкпенің минимальды сиымдылығы  

D) өкпенің максимальды сиымдылығы  

E) өкпенің желдетілуі 

23.Сілекей бөлу: 

A) рефлекторлы жолмен атқарылады  

B) ырықты атқарылады  

C) ырықсыз атқарылады 

D) ас қорытуға жауап ретінде бөлінеді 

E) нерв арқылы атқарылады 

 

24.Сілекей ферменттері:  

A) муцин мен ингибан  

B) муцин мен лизоцин 

C) муцин мен птиалин  

D) муцин мен мальтаза  

E) птиалин мен мальтаза  

25.Күйіс қайыратын малдың қарны мына бөлімдерден тұрады: 

A) безді, безсіз және секреторлық 



B) кардиальды, түпкі, месқарын, жұмыршақ 

C) мес қарын, қатпаршақ 

D) мес қарын, жұмыршақ,  қатпаршақ, ұлтабардан 

E) барлық аталған бөлімдерден тұрады 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

«Ветеринария» пәндер біллестігі 
(цк атауы) 

«Жануарлар анатомиясы және физиологиясы» 
(пән атауы) 

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс бағыты 

 

Пәнді оқытуда қолданылатын 

құрал-жабдықтар 

1 2 3 4 

1 10-корпус, 04-
аудитория 

10-корпус, 04-аудитория Жануарлар қанқалары, сүйек 
бөлімдері. 

2    

 

 

Бағдарлама жетекшісі  ________________             оқытушы Ильяс З.К. 
                                              (қолы)                                             (аты-жөні, тегі, лауазымы) 
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