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Сабақ 

№ 

Тақырыпты

оқытудыңк

үнтізбелікм

ерзімі 

Бөлім, тақырыпатауы Сағаттар 

саны 

Сабақтипі Үйтапсырмасы Ескерту 

1  Жалпы цитология  2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

2  Микроскоптың құрылысы 2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

3  Ядро.Кариолемма.Кариоплазма 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

4  Плазмолемма 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

5  Жасушаның гистологиялық құрылымдары 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

6  Жануарлар клеткасынын ультрақұрылымы 2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

7  Симпласт,синцитии, клеткааралық зат 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

8  Жалпы органеллалар 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

9  Арнайы органелалар 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

10  Жасуша қосындылары 2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 



11 

 

 Клетка айналымы 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

12 

 

 Клетка бөлінуінің түрлері 2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

13  Митоз.Амитоз 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

14  Жалпы эмбриология 2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

15  Гаметогенез 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

16  Жыныс клеткалары 2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

17  Құстар эмбриогенезі 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

18  Сүрқоректілер эмбриогенезі 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

19  Жалпы гистология  2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

20  Эпителий  ұлпасы. Бірқабатты эпителий. 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

21  Копқабатты эпителий 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

22  Безді эпителий жіктелуі 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 



23  Дәнекер ұлпалары 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

24  Құстар мен сүтқоректілер қаны 2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

25  Борпылдақ дәнекер ұлпасы 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

26  Тығыз дәнекер ұлпасы 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

27  Тығыз дәнекер қалыптасқан ұлпасы 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

28  Тығыз дәнекер қалыптаспаған ұлпасы 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

29  Арнайы қасиеттері бар дәнекер ұлпасы 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

30  Сүйек ұлпасы 2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

31  Гиалинді және талшықты шеміршек ұлпасы 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

32  Эластинді шеміршек ұлпасы 2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

33  Ет ұлпаларының жіктелуі 2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

34  Бірыңғай салалы және көлденен жолақты ет 

ұлпасы 

2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 



35  Көлденен жолақты қанқа ет ұлпасы 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

36  Көлденен жолақты жүрек ет ұлпасы 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

37  Жүйке ұлпасы 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

38  Нейроциттер 2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

39  Жүйке талшықтары 2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

40  Нейроглия 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

41  Рефлекторлы доға  2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

42  Жүйке ұштары 2 практика Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

43  Цитология бөліміне шолу сабағы 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

44  Эмбриология  бөліміне шолу сабағы 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

45  Гистология  бөліміне шолу сабағы 2 Дәріс Конспект жазу, 

Сурет салу 

 

  Барлығы 90    



 

 

 

Сағаттың бөлінуі 

 

№ 

р/

с Оқууақытыныңбөлінісі 

Барлықсағат 

саны 

оныңішінде 

Теориялықсабақтар 

Практикалық және 

зертханалық сабақтар Курстықжоба/жұмыс 

1 Барлықсағат  90  62  28   

2 

Семестрге 

жоспарланған         

3 Бұрынөткізілгенсағат         

4 

Келесіоқужылынақалға

н         
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                   Еуразия аграрлық колледжі 

                                  Сабақ жоспары 
 
Сабақтың тақырыбы: Борпылдақ дәнекер ұлпалары  

Модуль / пән атауы: Цитология, гистология және эмбриология  

1. Жалпы мәліметтер 

Курс-2, топтар -214 

Сабақтың типі  Дәріс 

2. Сабақтың мақсаты:  Жыныс клеткаларының құрылысымен және олардың 

даму процестерімен, сондай-ақ, жануарлар ұрығы эмбриондық дамуының 

негізгі кезендерімен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жыныс клеткаларының  құрылысымен  және олардың 

даму процестерімен, сондай-ақ, жануарлар ұрығы эмбриондық дамуының 

негізгі кезендерін дамыту, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Үлестірмелі материалдар, микроскоп, гистологиялық препараттар, түрлі түсті 

кестелер мен сызбалар, атластар. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка, халат. 

 

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:   Борпылдақ дәнекер ұлпа  қандай мүшелерде 

кездеседі?  преколлогенді (ретикулярлы) талшықтар?  Коллогенді талшық?   

Эластикалық талшық?  Серпімді талшықтар? 

 

6. Үйге тапсырма:  Гистологиялық плакаттан  сурет салу, лекция 

жұмыстарын  толық аяқтау. 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.Қ. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



 

Борпылдақ дәнекер ұлпа - барлық мүшелерде кездеседі, себебі ол қан және 

лимфа тамырларын жанамалайды және көп мүшелерде тірек кұрылымын 

түзейді. Борпылдақ дәнекер ұлпа жасушадан және жасуша аралық заттардан 

тұрады. 

Дәнекер ұлпаның бұл түрі сүткоректілердің ағзасында кен тараған - тері 

астында, жасуша, ұлпа, мүшелер арасын толтырып. тамыр, жүйке 

жолдарында кездеседі. 

Борпылдақ дәнекер ұлпада түрлі бағытта тәртіпсіз орналасқан қоллогендік 

және эластиндік талшықтар болады. Олардын арасында жасушалар 

орналасқан. Сонымен бірге бұл жерде қан жасушалары да кездеседі 

лимфоциттер, плазмоциттер және мокрофаттар. Борпылдақ дәнекер 

ұлпасынын жасуша аралық заты талшықтар аморфты заттан тұрады. 

Талшықтар ұлпаға мықтылық пен серпімділікті қамтамасыз етеді. 

Талшықтардың көбісі коллоген ақуызынан түзілген. Коллогенді 

талшықтардың қасиеттері: 

1.Коллогенді талшықтардың құрамына жұқа талшық шоғыры — фибрилдер 

кіреді. Ал бұлар өзі көп майда протофибриллдердің - коллогенді белокты 

молекуладан құралған. 

Жас коллогенді талшықтар- преколлогенді (ретикулярлы) талшықтар 

дейді,олар мукополисахариттерге бай болып келеді. Борпылдақ 

қалыптаспаған дәнекер ұлпада коллоген талшықтар түрлі бағытта және бір - 

бірімен байланыспай орналасқан. Бұл талшықтар өте жіңішке, қысқа 

жиналған кезде тор түзеді. 

2.Коллогенді талшық берік келеді және тармақталмайды. Қайнатқан кезде 

олар ісініп,желімге айналады. Осы жібу қасиетіне байланысты коллогендік 

деген. 

3.Эластикалық талшықтар эластин бөлігінен түзілген, физикалық қасиетіне 

қарай бұларды эластикалык немесе серпімді талшықтар дейді. Ссрпімді 

талшықтардың қасиеттері коллогендік талшықтарға қарама - қарсы келеді. 

Олар өте созылмалы және оңай үзіледі. 

 

 
                                Еуразия аграрлық колледжі 



                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Қанқа сүйектерінің байланысы: буынды байланыс. 

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. 

 

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: Буын дегеніміз, буынның құрылысы, буынның 

көмекші мүшелері. 

 

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

құрылысы) 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  



орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 
Еуразия аграрлық колледжі 

                                  Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Гаметогенез 

Модуль / пән атауы: Цитология, гистология және эмбриология  

1. Жалпы мәліметтер 

Курс-2, топтар -214 

Сабақтың типі  Дәріс 

2. Сабақтың мақсаты:  Жыныс клеткаларының құрылысымен және олардың 

даму процестерімен, сондай-ақ, жануарлар ұрығы эмбриондық дамуының 

негізгі кезендерімен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жыныс клеткаларының  құрылысымен  және олардың 

даму процестерімен, сондай-ақ, жануарлар ұрығы эмбриондық дамуының 

негізгі кезендерін дамыту, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Үлестірмелі материалдар, микроскоп, гистологиялық препараттар, түрлі түсті 

кестелер мен сызбалар, атластар. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка, халат. 

 

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:  эмбриологияның сонғы жетістіктері? Прогенез 

даму сатысы?Гаметобластар? 

 

6. Үйге тапсырма:  Гистологиялық плакаттан  сурет салу, лекция 

жұмыстарын  толық аяқтау. 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.Қ. 

 



Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаметогенез (gametogenesis; грек, gametos  

 — жыныс, жыныс клеткасы; genesis — шығу тегі) — жыныс 

жасушаларының жыныс бездеріндегі (ен, жүмыртқалық) даму процесі. 

Аталық жыныс жасушалары — сперматозоидтардың даму 

процесін сперматогенез (спермиогенез), ал аналық жыныс жасушалары — 

овоциттердің дамуын ''овогенез'' деп атайды. 

Сперматогенез процесі аталық жыныс безінің (ен) ирек тұқымдық 

өзекшелері қабырғаларында жүреді. Ол 

төрт: көбею, өсу, жетілу және қалыптасу кезендерінен тұрады. 

Көбею кезеңінде жас жыныс клеткалары үздіксіз митоздық бөліну арқылы 

көбейіп, сперматогониялар (алғашқы аталық жыныс жасушалары) 

түзіледі. Олардың біраз бөлігі митоз арқылы бөлініп, одан әрі көбейе 

береді. Ал қалған бөлігі бөлінуін тоқтатып, сперматогенездің келесі өсу 

кезеңіне өтеді. 

Өсу кезеңінде сперматогониялар келесі кезеңдердегі бөліну процестеріне 

қажетті заттармен (ДНҚ, протеиндермен) қорланып, үлкейіп өседі де, 

біріншілік 

сперматоциттерге айналады. 

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%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%27%27%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%27%27&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D2%9A
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8&action=edit&redlink=1


Жетілу кезеңі жыныс жасушаларының қатарынан екі рет бөлінуімен 

ерекшеленеді. 

Бірінші бөліну нәтижесінде екіншілік сперматоциттер, ал екінші рет 

бөлінуден соң, екіншілік сперматоцитерден ядроларында хромосомалардың 

гаплоидты (сыңар хромосомалар) жиынтығы болатын сперматидалар пайда 

болады. 

Қалыптасу кезеңінде сперматидалардан сперматозоидтар түзіледі. Әрбір 

біріншілік сперматоциттен төрт сперматозоид жетіледі. 

Овогенез аналық жыныс безінің (жұмыртқалықтың) фолликулды аймағында 

(жыныс жасушаларының даму процесі жүретін жұмыртқалықтың аймағы) 

жүреді. Овогенез процесінде овоциттер үш даму кезендерінен: көбею, өсу 

және жетілу кезеңдерінен өтеді. Аталған кезендерде кезегімен әртүрлі даму 

сатыларындағы аналық жыныс жасушалары: овогониялар, біріншілік 

овоциттер, екіншілік овоциттер және пісіп жетілген овоциттер (жүмыртқа 

жасушалары) дамиды. Әрбір біріншілік овоциттен тек бір ғана жүмыртқа 

жасушасы (овоцит) пісіп жетіледі. Овоцитпен қатар, кейіннен кері ыдырап 

кететін 3 бағыттауыш денешіктер де пайда болады.  

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 
                                  Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Дәнекер ұлпалары 

Модуль / пән атауы: Цитология, гистология және эмбриология  

1. Жалпы мәліметтер 

Курс-2, топтар -214 

Сабақтың типі  Дәріс 

2. Сабақтың мақсаты:  Жыныс клеткаларының құрылысымен және олардың 

даму процестерімен, сондай-ақ, жануарлар ұрығы эмбриондық дамуының 

негізгі кезендерімен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жыныс клеткаларының  құрылысымен  және олардың 

даму процестерімен, сондай-ақ, жануарлар ұрығы эмбриондық дамуының 

негізгі кезендерін дамыту, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Үлестірмелі материалдар, микроскоп, гистологиялық препараттар, түрлі түсті 

кестелер мен сызбалар, атластар. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка, халат. 



 

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:  Дәнекер ұлпасы  жануарлар организмдерінің 

қандай мүшелер құрамына кіреді?  Денедегі ең көп тараған ұлпа?  

Тығызталшықты дәнекер ұлпасы?   Шеміршекті дәнекер ұлпа?  Сүйекті 

дәнекер ұлпа?  Қан - дәнекер ұлпа? 

 

6. Үйге тапсырма:  Гистологиялық плакаттан  сурет салу, лекция 

жұмыстарын  толық аяқтау. 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.Қ. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәнекер ұлпасы (textus соп- nectivus; лат. textus — ұлпа, connectivus — дәнекер) —

 жануарлар организмдерінің барлық мүшелері құрамына кіретін, денедегі ең көп тараған 

ұлпа. Дәнекер ұлпасы — мезенхимадан дамып, организмнің ішкі ортасын құрайды. 

Құрылысы жағынан дәнекер ұлпасы жасушалардан және жасушааралық заттан 

тұрады Оның кейбір түрлерінде жасушалар басым болады, ал басқа өкілдерінде керісінше 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80


жасушааралық заттар көбірек болады. Дәнекер ұлпасының атқаратын қызметі жасушалар 

мен жасушааралық заттың арақатнасына тікелей байланысты. Сұйық дәнекер 

ұлпасы қан мен лимфада қоректік (трофикалық) және қорғаныс қызметтері басымырақ, ал 

жасушааралық заттары тығыз, қатты ұлпаларда (шеміршек, сүйек ұлпалары) тіректік және 

механикалық қызметтер жақсы жетілген. Дәнекер ұлпасы жасушалары құрылысында 

полярлық айырмашылықтар (эндотелиоциттерден басқаларында) болмайды. 

Жасушааралық заттар ұлпа жасушаларының туынды өнімдері болғанымен, массасы мен 

мөлшері жағынан жасушаларға қарағанда әлдеқайда мол болады. Сондықтан, 

жасушааралық заттар дәнекер ұлпаларының маңызды, атап айтқанда, қоректендіру 

(трофикалық), қорғаныс, тіректік, механикалық т.б. қызметтерді атқаруға қатысады 

1.Тығызталшықты дәнекер ұлпасының жасушалары бірімен-бірі тығыз тор тәрізді 

жанасқан. Жасушааралық заттар аз, талшықтары көп болады. Теріде, сіңірдеі артериялық 

қантамырлардың қабырғасында орналасқан. Жасушалары бірімен-бірі тығыз орналасып, 

ұлпаның біркелкі беріктігін қамтамассыз етеді. 

2.Шеміршекті дәнекер ұлпа жасушалары домалақ пішінді, әр жерде топтанып тұрады. 

Жасушааралық заттары мөлдір болады. Омыртқалардың бірімен - бірі байланысқан жері, 

көмей қақпағы, кеңірдек пен құлақ қалқаны шеміршекті дәнекер ұлпасынан түзілген. 

Мұрынның, жіліктердің, қабырғалардың ұштары да шеміршекті ұлпа. Шеміршектер қатты 

болғанымен серпінділік қасиеті бар. 

3. Сүйекті дәнекер ұлпа құрамында кальций тұзы бар, бірімен-бірі байланысқан сүйек 

тақташаларынан түзіген. 

4.Борпылдақ талшықты дәнекер ұлпасының талшықтары бірімен-бірі өріліп, жасушалары 

тығыз орналасқан. 

5.Қан - дәнекер ұлпа. Қан мен дәнекер ұлпаларының жасушалары ұқсас болғандықтан, 

қанды дәнекер ұлпасына жатқызады. 

 

 

 

                Еуразия аграрлық колледжі 

                 Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жалпы эмбриология 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80


Модуль / пән атауы: Цитология, гистология және эмбриология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс-2, топтар -214 

Сабақтың типі  практика 

2. Сабақтың мақсаты:  Жыныс клеткаларының құрылысымен және олардың 

даму процестерімен, сондай-ақ, жануарлар ұрығы эмбриондық дамуының 

негізгі кезендерімен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жыныс клеткаларының  құрылысымен  және олардың 

даму процестерімен, сондай-ақ, жануарлар ұрығы эмбриондық дамуының 

негізгі кезендерін дамыту, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Үлестірмелі материалдар, микроскоп, гистологиялық препараттар, түрлі түсті 

кестелер мен сызбалар, атластар. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка, халат. 

4. Сабақтың барысы: 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

1.1 Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

1.2 Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

2. Жана сабақты түсіндіру 

3. Үйге тапсырма беру 

4. Үй тапсырмасын тексеру 

5. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия:  эмбриологияның сонғы жетістіктері? Прогенез 

даму сатысы?Гаметобластар? 

 

6. Үйге тапсырма:  Гистологиялық плакаттан  сурет салу, лекция 

жұмыстарын  толық аяқтау. 

 



Педагог ________ Ильяс З.Қ. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

                Еуразия аграрлық колледжі 

                 Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Клетка айналымы 

Модуль / пән атауы: Цитология, гистология және эмбриология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс-2, топтар -214 

Сабақтың типі  практика 

2. Сабақтың мақсаты: Жасушаның бөлінуіне дейінгі жасушадағы жүретін 

процесстерді білу. Аутосомалар, жасуша кариотипі, эухроматин, 

гетерохроматин терминдері бойынша түсінік беру. Оптикалық эәне 

электрондық микроскоптардың көмегімен ядроның құрылысын зерттеу. 

Торша бөлінуінің түрлері. 

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: 

Үлестірмелі материалдар, микроскоп, гистологиялық препараттар, түрлі түсті 

кестелер мен сызбалар, атластар. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка, халат. 

4. Сабақтың барысы: 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

1.1 Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

1.2 Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

2. Жана сабақты түсіндіру 



3. Үйге тапсырма беру 

4. Үй тапсырмасын тексеру 

5. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Клетка айналымы дегеніміз не? Торша циклі 

дегенімізді қалай түсінеміз. 

 

6. Үйге тапсырма:  Гистологиялық плакаттан  сурет салу, лекция 

жұмыстарын  толық аяқтау. 

 

Педагог ________ Ильяс З.Қ. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

                Еуразия аграрлық колледжі 

                 Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Клетка бөлінуінің түрлері 

Модуль / пән атауы: Цитология, гистология және эмбриология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс-2, топтар -214 

Сабақтың типі  практика 

2. Сабақтың мақсаты: Жасушаның бөлінуіне дейінгі жасушадағы жүретін 

процесстерді білу.  Оптикалық және электрондық микроскоптардың 

көмегімен ядроның құрылысын зерттеу. Торша бөлінуінің түрлері. Митоз, 

меиоз. 

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: 



Үлестірмелі материалдар, микроскоп, гистологиялық препараттар, түрлі түсті 

кестелер мен сызбалар, атластар. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка, халат. 

4. Сабақтың барысы: 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

1.1 Білім алушыларды тізім бойынша белгілеу 

1.2 Білім алушылардың сырт көрінісін тексеру 

2. Жана сабақты түсіндіру 

3. Үйге тапсырма беру 

4. Үй тапсырмасын тексеру 

5. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия:  Торша бөлінуінің түрлері. Торшаның тіршілік 

айналымы. 

 

6. Үйге тапсырма:  Гистологиялық плакаттан  сурет салу, лекция 

жұмыстарын  толық аяқтау. 

 

Педагог ________ Ильяс З.Қ. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

                                Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Қанқа сүйектерінің байланысы:тұтаса байланыс. 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Практика 

2. Мақсаттар, міндеттері:  Омыртқа бағанының белімдерімен және оларды 

құрайтын омыртқалардың жалпы құрылысымен танысу. Көкірек керегесі, 

оны құрайтың сүйектердің құрылысын зерттеу. 

 

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, көкірек омыртқалары, қабырғалар, төссүйектер, осы аталған 

сүйектердің түрлі-түсті сызбанұсқалары мен кестедері. 

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, омыртқаның құрылысы, 

жоталық өсінді, көлденен өсінді, емізікше өсінді, көкірек керегесі, көкірек 

омыртқалары. 

 

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

көкірек омыртқасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

                   Еуразия аграрлық колледжі 
                                  Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Құстар мен сүтқоректілер 

Модуль / пән атауы: Цитология, гистология және эмбриология  

1. Жалпы мәліметтер 

Курс-2, топтар -214 

Сабақтың типі  Практика 



2. Сабақтың мақсаты:  Жыныс клеткаларының құрылысымен және олардың 

даму процестерімен, сондай-ақ, жануарлар ұрығы эмбриондық дамуының 

негізгі кезендерімен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жыныс клеткаларының  құрылысымен  және олардың 

даму процестерімен, сондай-ақ, жануарлар ұрығы эмбриондық дамуының 

негізгі кезендерін дамыту, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Үлестірмелі материалдар, микроскоп, гистологиялық препараттар, түрлі түсті 

кестелер мен сызбалар, атластар. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка, халат. 

 

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:   Құстардың эвалюциясы?  Орнитология?  

Құрылысы? Жоғары және төменгi жақтарының үстi азды-көптi болсын 

мүйiзденген қабыршақпен қапталып, тұмсықты құрайды? 

 

6. Үйге тапсырма:  Гистологиялық плакаттан  сурет салу, лекция 

жұмыстарын  толық аяқтау. 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.Қ. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Құстар омыртқалы жануарлардың iшiндегi жоғары сатыдағы дамығандардың бiрi. Денесi 

қауырсынмен жабылып, алдыңғы аяқтары қанатқа айналған. құстардың ұшуы 

эволюциялық дамудың жемiсi, юра дәуiрiнiң басында бауырымен жорғалаушылардан 

құстар келiп шыққан. Эволюцияның ұзақ жылдар дамуының нәтижесiнде олар ағаштан 

ағашқа қалықтап барып қонады. Дамудың келесi сатысында құстардың ұшу қабiлетi дүние 

жүзiнде кең таралуына мүмкiндiк бердi. Сөйтiп құстар генетикалық жағынан бауырымен 

жорғалаушыларға жақын, оның прогрессивтi бiр бұтағы. Құстардың ұшуы оның денесiне 

көптеген өзгерiстер тудырады. Дүние жүзiнде құстардың 8500 түрi тiршiлiк етедi. 

Құстарды жан-жақты зерттейтiн зоологияның бөлiмiн орнитология деп атайды. Құстар 

барлық географиялық аймақтарда таралған. Сыртқы пiшiнi мен тұрқы әр алуан. Ең 

кiшкентай құс колибри дене тұрқы арадай, ең үлкен құс африка түйеқұсы биiктiгi 275 см. 

Құрылысы. Құстардың денесi бас, дене, қозғалмалы мойын, қанатқа айналған аяқтары 

және жақсы дамыған аяқтардан тұрады. Кеудесiнiң алдыңғы жағы жұмыр келiп, ауада 

ұшуға жақсы икемделген. Құстардың ұшу кезiнде салмағын жеңiлдетуге себепшi болатын 

бiрқатар бейiмделушiлiктер бар. Алдыңғы аяқтары қанатқа айналған, сүйектерi (қаңқасы) 

iшiне ауа толған қуыс болады, өкпелерiмен байланысты ауа қапшығы болады, қысқа тоқ 

iшегiнде қорытылмаған тамақ қалдықтары тоқталмайды, қуығы болмайды, тiс жоқ. Осы 

ерекшелiктер құстардың ұшуына және жерде жүруiне толық мүмкiндiк бередi. Терiсi 

жұқа, оның сыртқы эпидермис қабаты нашар жетiлген. Терiсiнде ешқандай терi бездерi 

болмайды, тек қана құйрық түбiрiнiң үстiңгi жағында құйымшақ безi болады. Оның 

шығарған секрет заттары қауырсындары майлап, оған су жұққызбайды, сынбайтын 

майысқақтық қасиет бередi, құйымшақ безi барлық құстарда бiрдей дамымаған, ал 

құрылықта тiршiлiк ететiн құстарда нашар дамыған, әйтпесе болмайды. Мысалы, 

түйеқұстарда, дуадақ пен безгелдекте, көгершiндерде т.б. құйымшақ безi жоқ. 

Жоғары және төменгi жақтарының үстi азды-көптi болсын мүйiзденген қабыршақпен 

қапталып, тұмсықты құрайды. Тырнақтары мен сирақтарының сыртын мүйiздi 

қабыршақтар қаптаған. Осылардың бәрi эпидермис қабатының туындылары. Құстардың 

денесi қауырсын мен қапталған. Олар құрылысына және атқаратын қызметiне қарай 

түрлiше болады. Денесiнiң сыртын жауып тұратын қауырсынды жамылғы қауырсын 

(контурный) дейдi. Қалыпты қауырсын терiге енiп тұратын (очин) қалам қауырсын 

бөлiмiнен және сабағы (ствол) деп аталатын екi бөлiнен тұрады. Сабақ пен желпуiштен 

тұратын жамылған қауырсын жеңiл, серпiмдi пластинка тәрiздi. Қауырсындардың 

сабақтарының iшi қуыс болады және ол ауаға толып тұрады. Құстардың көпшiлiгi 

түрлерiнiң денесi бiр тегiс жамылғы қауырсынмен қапталып тұрмайды. Қауырсыны бар 

жерiн птерилия, ал денесiнiң қауырсыны жоқ жерiн немесе сирек кездесетiн жерiн атерия 

деп атайды. Құйрығындағы ұзын қанаттарын бағыттаушы (руль) қауырсындар. Қалыпты 

қауырсындардың астыңғы жағында ұсақ мамық қауырсындар орналасады. Мамық және 

нағыз мамық қауырсындар су құстарында және салқын жақта тiршiлiк ететiн құстарда 

көбiрек болады. Қалыпты қауырсындар құстың  денесiн сыртқы әсерлерден (ұрып-соғу 

т.б.) сақтайды, ал мамық қауырсындар денедегi жылуды сақтайды (жоғалтпайды). Құстар 

түлейдi. Түлегенде ескi қауырсындары түсiп, жаңадан қауырсындар шығады. Су құстары 

түлегенде ұша алмайды. Құстардың көпшiлiгi бiртiндеп түлейдi де, олар ұшу қабiлетiн 

жоймайды. Көпшiлiк құстар жылына 1-3-ке дейiн түлейдi. Жамылған қауырсындарды 



дұрыс бiр қалыпты сақтау үшiн, құстар құйымшақ безiнен бөлiнген майды тұмсығымен 

алып майлап отырады. 

 

 

 

 

                 Евразийский аграрный колледж 

                          Поурочный план 

 
Тема занятия Митоз Амитоз 

Наименование модуля/дисциплины Цитология, гистология и эмбриология 

1. Общие сведения 

Курс-2, группа-215 

Тип занятия  практика 

 

2. Цели, задачи Изучение строения ядра с помощью оптического и 

электронного микроскопов. Виды сетчатого деления. Развитие митозных, 

амитозных выделений 

2.1 Перечень профессиональных умений, которыми овладеют обучающиеся в 

процессе учебного занятия: осваивать новую тему, писать конспект, отвечать 

на вопросы, проявлять активность. 

3. Оснащение занятия 

3.1 Учебно-методическое оснащение, справочная литература: Раздаточный 

материал, микраскоп, гистологические препараты, цветные таблицы,и  

атласы. 

 

3.2 Техническое оснащение, материалы: маска, перчатки, халат. 

4. Ход занятия 

1. организационный отдел 

 1.1 определение обучающихся по списку  

1.2 проверка внешнего вида обучающихся  

2. объяснение нового урока  

3. задание на дом  

4. проверка домашнего задания 

 5. Оценка 

 

 

5.Рефлексия по занятию Виды деления сетки. Митоз, его фазы профаза, 

метафаза, анафаза, телофаза. 

 

6. Домашнее задание  Рисование с гистологического плаката, полное 

завершение лекционных работ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Заместитель директора по 

 научно-методической работы  ______________ Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Қанқа сүйектерінің байланысы:тұтаса байланыс. 

Модуль / пән атауы Жануарлар анатомиясы және физиологиясы 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 1, топтар  122 

Сабақтың типі Практика 

2. Мақсаттар, міндеттері:  Омыртқа бағанының белімдерімен және оларды 

құрайтын омыртқалардың жалпы құрылысымен танысу. Көкірек керегесі, 

оны құрайтың сүйектердің құрылысын зерттеу. 

 

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, көкірек омыртқалары, қабырғалар, төссүйектер, осы аталған 

сүйектердің түрлі-түсті сызбанұсқалары мен кестедері. 

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, омыртқаның құрылысы, 

жоталық өсінді, көлденен өсінді, емізікше өсінді, көкірек керегесі, көкірек 

омыртқалары. 

 

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

көкірек омыртқасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қанқа сүйектерінің байланысы:тұтаса байланыс. 
 

Қаңқа сүйектерінің байланыс түрлерін зерттейтін морфология ілімінің 

саласын syndesmologia (грек. syn – байланыс, desmos - дәнекер, logos - ілім) 

деп атайды. Сүйектер байланысы (Juncturae ossium, s. Articulationеs) – қаңқа 

сүйектерінің бір-бірімен өзара белгілі заңдылықпен байланысып, сүйектер 

жүйесінің денедегі қимыл, тіректік, қорғаныс қызметтерін атқаруын 

қамтамасыз етеді. Организмдегі атқаратын қызметіне байланысты қаңқа 

сүйектері бір-бірімен түрліше байланысады. Негізінен қаңқа сүйектері 



байланысының екі түрі болады. Олар: сүйектердің тұтаса байланысы 

(synarthrosis) және сүйектердің қозғалмалы байланысы немесе буынды 

байланыс (diarthrosis). Қаңқа сүйектері бір-бірімен түрлі ұлпалар арқылы 

өзара тұтаса байланысады, яғни байланысқан сүйектер аралықтарында қуыс 

қалмайды. Қаңқа сүйектері тұтаса байланысының жануаралар 

организмдерінде, оларды байланыстыратын ұлпаларға байланысты бес түрі 

ажыратылады. Олар:  

1. synsarcosis – қаңқа сүйектерінің бұлшықеттер арқылы байланысы 

(жауырынның тұлғаның көкірек керегесімен байланысы);  

2. synelastosis – қаңқа сүйектерінің серпімді талшықты дәнекер ұлпасы 

(эластинді ұлпа) арқылы байланысы (бассүйек шүйде сүйегінің мойын және 

көкірек омыртқаларымен желке және омыртқалараралық эластинді 

байламдар арқылы арқылы);  

3. syndesmosis - қаңқа сүйектерінің дәнекер ұлпасы арқылы байланысы. 

Синдесмоз өз кезегінде дәнекер ұлпалық аралықтың құрылысына 

байланысты үш түрге бөлінеді:  

                 1) жарғақ (membranа) – қаңқа сүйектерінің коллаген 

талшықтарынан тұратын жұқа жарғақпен байланысы (шүйде-атлант 

буынының жарғағы, құйымшақ пен жамбас сүйектер аралықтарындағы 

жарғақ);    

                 2) байлам (ligamentum) – берік коллаген талшықтары 

шоғырларынан құралған сіңір баламмен сүйектердің байланысы (иттің кәрі 

жілігі мен шынтақ сүйегін жалғастырып тұрған сіңір байлам);   

                 3) жік (sutura) – аралықтарындағы тым жұқа дәнекер ұлпалық 

аралықтар арқылы сүйектердің байланысы. Жіктік байланысқа жас төлдер 

бассүйектерінің өзара жіктермен байланысы жатады. Жіктер – пішініне 

байланысты үш түрге бөлінеді: 1) тегіс жік (sutura plana), тісше жік (sutura 

serrata) және қабыршақша жік (sutura squamosa);          

4. synchondrosis – қаңқа сүйектерінің шеміршек ұлпасы арқылы байланысы 

(омыртқалар денелері арасында, төссүйек бөлікшелері аралығында);  

5. synostosis – қаңқа сүйектерінің сүйек ұлпасы арқылы байланысы немесе 

сүйектену (сақа жануарлар бассүйектерінің, құйымшақ омыртқалардың, 

жамбас сүйектерінің, кейбір тізі және тілермек сүйектерінің сүйектенуі).  

 

                   Еуразия аграрлық колледжі 

                                  Сабақ жоспары 
 
Сабақтың тақырыбы: Тығыз дәнекер ұлпалары  

Модуль / пән атауы: Цитология, гистология және эмбриология  

1. Жалпы мәліметтер 

Курс-2, топтар -214 

Сабақтың типі  Дәріс 



2. Сабақтың мақсаты:  Жыныс клеткаларының құрылысымен және олардың 

даму процестерімен, сондай-ақ, жануарлар ұрығы эмбриондық дамуының 

негізгі кезендерімен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: жыныс клеткаларының  құрылысымен  және олардың 

даму процестерімен, сондай-ақ, жануарлар ұрығы эмбриондық дамуының 

негізгі кезендерін дамыту, конспекті жазу, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Үлестірмелі материалдар, микроскоп, гистологиялық препараттар, түрлі түсті 

кестелер мен сызбалар, атластар. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка, халат. 

 

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:   Борпылдақ дәнекер ұлпа  қандай мүшелерде 

кездеседі?  преколлогенді (ретикулярлы) талшықтар?  Коллогенді талшық?   

Эластикалық талшық?  Серпімді талшықтар? 

 

6. Үйге тапсырма:  Гистологиялық плакаттан  сурет салу, лекция 

жұмыстарын  толық аяқтау. 

 

 

 

Педагог ________ Ильяс З.Қ. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Еуразия аграрлық колледжі 

                                        Сабақ жоспары 
 

Сабақтың тақырыбы Эпителий ұлпасы. Бірқабатты эпителий. 

Модуль / пән атауы Цитология, гистология және эмбриология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс 2, топтар  214 

Сабақтың типі  

2. Мақсаттар, міндеттері:  Эпителий ұлпасы және оның жіктелуімен 

таныстырып, эпителий ұлпасы туралы оларға толық мәлімет беру және  

манызың үйрену. 

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: микроскоп, 

гистологиялық препараттар, түрлі түсті кестелер мен сызбалар, атластар, 

слайд. 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: маска, перчатка, халат. 

 

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:  Эпителийдің жалпы сипаттамасы, шығу тегі. 

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

көкірек омыртқасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагог ________ Ильяс З.К. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпителий ұлпасы (эпителиальная ткань); (textus epithelialis, лат. textus — 

ткань, ұлпа; грек, ері — үстінде, thele — кеуделік 

емізікше) организмді сыртқы жағынан қаптап, ішкі мүшелердін кілегейлі 

және сірлі қабықтарын астарлайтын және әртүрлі бездер паренхимасын 

түзетін ұлпа. Эпителий ұлпасы: жабынды және безді эпителий болып екіге 

бөлінеді. Жабынды эпителий ұлпасы организмді қаптап, оның ішкі ортасын 

қоршаған сыртқы ортадан бөліп тұрады. Эпителий ұлпасы бір-бірімен тығыз 

орналасқан эпителий жасушаларынан (эпителиоциттерден) құралған. 

Эпителий ұлпасы шекаралас борпылдақ дәнекер ұлпасынан негіздік жарғақ 

(базальды мембрана) оқшауланады. Эпителий ұлпасында қан тамырлары 

болмайды, сезімтал жүйке үштарына бай. Бірқабатты эпителий ұлпасы 

эпителиоциттерінде полюстік айырмашылык (апикальды және базальды 

полюстер) болады. Эпителиоциттердің қалпына келу (регенерация) қабілеті 

жақсы жетілген. Жабынды эпителий ұлпасы: бірқабатты және көпқабатты 

эпителий болып екі топқа бөлінеді. Бірқабатты эпителий ұлпасында 

барлық эпителиоциттер негіздік жарғақта орналасады, ал көпқабатты 

эпителийде базальды мембранамен оның тек төменгі қабатта орналасқан 

жасушалары жанасады. Безді эпителий ұлпасы — организмде өздерінен 

арнайы бөліңділер бөлетін бездер паренхимасын құрайды. 

Бездер: экзокринді және эндокринді болып бөлінеді. Эпителий 

ұлпасы организмде қорғаныс қызметін атқарады, зат алмасу, процесіне 

қатысады, сірлі сұйық және түрлі бөлінділер бөледі. 

Эпителий ұлпасы құрылысына қарай бір қабатты, көп қабатты болады. Егер 

жасушалары бірнеше қабат түзіп орналасса - көп қабатты деп аталады. 

Мысалы, терінің сыртқы қабатының жасушалары көп қабатты болғандықта, 

қасаңданып түлеп түседі. Оның орнын терең қабатындағы жасушалар 

толықтырады. Жасушаларының пішіні мен атқаратын қызметіне қарай 

эпителий ұлпалары алты топқа бөлінеді: 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81_%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96_%D1%81%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D2%9B


1. Жалпақ эпителий (көп қабатты) жасушалары көп қырлы, терінің үстіңгі 

қабаты мен ауыз қуысы, өңештің ішкі жағын астарлайды; 

2. Текшелі (кубический) эпителий бүйректің өзекшелерін іш жағынан 

астарлап тұрады; 

3. Бағана тәрізді эпителидің жасушалары ұзынша, қарын мен ішектердің 

ішкі қабатында орналасқан; 

4. Кірпікшелі эпмтелий бағана тәрізді жасушаларының бетінде 

цитоплазмадан түзілген кірпікше тәрізді өсінділері болады. Әсіресе 

тыныс жолдарындағы кірпікшелі эпителилер шаң - тозаң бөлшектерін 

және тағы басқа бөгде заттарды ұстап қалады; 

5. Сезгіш эпителий тітіркенуді қабылдайды, иіс сезу эпителийлері мұрын 

қуысында орналасқан; 

6. Безді эпителий жасушалары сүт, тері , жас, сілекей, құлық бөледі. 
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Тест сұрақтары 

1-вариант 
 

1. Морфологияның бөлімдері 

А) анатомия, гистология 

В) анатомия, физиология 

С) гистология, зоология 

Д) анатомия, биохимия 

Е) анатомия, генетика 

2. Гистологияның бөлімдері 

А) цитология, эмбриология, жалпы гистология, жеке гистология 

В) цитология, жеке гистология 

С) эмбриология, анатомия, жалпы гистология 
Д) цитология, жалпы гистология 

Е) цитология, эмбриология, жалпы гистология 

3. Жыныс клеткаларының түрлері 

А) спермий, соматикалық клетки 

В) спермий, овоцит 

С) овоцит, остеоцит 

Д) спермий, гистиоцит 

Е) овоцит, фибробласт 

4. Спермидің негізгі бөлігі 

А) басы, мойны, денесі, акросома 

В) басы, мойны, денесі, құйрығы 

С) басы, мойны, денесі, ядро 
Д) басы, мойны, құйрығы,  цитоплазма 

Е) басы, құйрығы, ядро, цитоплазма 



5. Организмдегі ұлпалардың түрлері 

А) эпителий, дәнекер ұлпасы, қан, шеміршек ұлпасы 

В) эпителий, дәнекер ұлпасы, ет, жүйке 

С) эпителий, эндотелий, сүйек, шеміршек ұлпасы 

Д) эпителий, қан, ет, жүйке ұлпасы 

Е) эндотелий, мезотелий, сүйек, шеміршек ұлпасы 

6. Организмдегі жабынды эпителийдің орналасу орны 

А) шекаралық 
В) сірлі қабықтардың өзіндік тақташасында 

С) сірлі қабықта 

Д) фибринді-шеміршекті қабықта 

Е) етті қабықта 

7. Өңештің сірлі қабығының эпителиі 

А) бірқабатты жалпақ 

В) бірқабатты куб тәрізді 

С) бірқабатты призма тәрізді 

Д) көпқабатты ауыспалы 

Е) көпқабатты жалпақ 

8. Көмекейдің сыртқы қабығын 

А) адвентиция 
В) фибринді қабық 

С) плевра 

Д) ішперде 

Е) фасция 

9. Протоплазманың тірі заты 

А) клетка, бейклеткалық құрлымдар, клеткааралық зат 

В) клетка, симпласт, синцитий 

С) симпласт, синцитий, клеткааралық зат 

Д)  коллагенді талшық, эластинды талшық, ретикулалы талшық,  симпласт 

Е) клетка, синцитий, коллагенді талшық, эластинді талшық 

10. Клеткааралық заттардың түрлері 
А) коллагенді талшық, эластинді талшық, ретикулалы талшық, аморфты зат 

В) коллагенді талшық, аморфты зат, белок, май 

С) эластинді талшық, аморфты зат 

Д) коллагенді талшық, ретикулалы талшық 

Е) коллагенді талшық, гистиоцит, фиброцит, фибробласт 

11. Сперми басының құрлысы 

А) ядро, плазмолемма, митохондрий, центросома 

В) акросома, плазмолемма, цитоплазма, ядро 

С) центросома, митохондрий, ядро, акросома 

Д) центросома, митохондрий, рибосома, ядро 

Е) акросома, цитоплазма, центросома, рибосома 
12. Сүтқоректілер жұмыртқа клеткасының қызметі 

А) ұрықтану, аналықтан ұрпаққа берілу 

В) қоректену, эмбрионның демалуы 

С) гистиогенез аумағындағы процесс, органогенез 

Д) аналықтан ұрпаққа берілу, эмбрионның қоректенуі 

Е) ұрықтану, гистогенез 

13. Эпители ұлпасының жіктелуі 

А) жабынды, безді эпителий 

В) бірқатарлы, көпқатарлы эпителий 

С) бірқабатты, көпқабатты эпителий 

Д) көпқабатты жалпақ, ауыспалы эпителий 

Е) көпқабатты мүйізделген және мүйізделмеген  эпителий 
 14. Қан клеткалары 

А) фибробласт, эритроцит 

В) эритроцит, лейкоцит 

С) остеоцит, хондроцит 

Д) эритроцит, остеоцит 

Е) лейкоцит, хондроцит 

15. Организмдегі  клеткалардың түрлері 

А) соматикалық, жыныс клеткалары 

В) эпителиоцит, миоцит 



С) гистиоцит, фиброцит 

Д) спермий, овоцит 

Е) остеоцит, хондроцит 

16. Клетка цитоплазмасының құрам бөлігі  

А) плазмолемма, гиалоплазма, қосындылар, органеллалар 

В) плазмолемма, гиалоплазма, ядро, қосындылар 

С) плазмолемма, ядро, қосындылар, гиалоплазма 

Д) клетка қабығы, ядро, органеллалар 
Е) плазмолемма, қосындылар, органеллалар, ядро 

17. Сперми мойнының құрлысы 

А) митохондрий, центросома, цитоплазма, ядро 

В) центросома, цитоплазма, плазмолемма, құйрық 

С) рибосома, центросома, ядро, цитоплазма 

Д) лизосома, рибосома, ядро, центросома 

Е) митохондрий, цитоплазма, құйрықтық жіп, центросома 

18. Ұрық жапырақшаларының түрлері 

А) эктодерма, энтодерма, хорда, мезенхима 

В) эктодерма, энтодерма, мезодерма, хорда 

С) эктодерма, энтодерма, мезодерма, мезенхима 

Д) эктодерма, энтодерма, мезодерма, жүйке түтігі 
Е) эктодерма, энтодерма, мезодерма, дерматом 

19. Жабынды эпителидің түрлері 

А) бірқабатты, көпқабатты эпителий 

В) бірқатарлы, көпқатарлы эпителий 

С) бірқабатты, безді эпителий 

Д) көпқабатты, ауыспалы эпителий 

Е) көпқабатты, безді эпителий 

20. Дәнекер ұлпаға қатысты: 

А) қан, эндотелий 

В) қан, эпителий 

С) шеміршек, бұлшық ет ұлпасы 
Д) сүйек, эпителиальды ұлпа 

Е) лимфа, жүйке ұлпасы 

21. Клетка органелласының жіктелуі  

А) жалпы органеллалар, арнайы органеллалар 

В) митохондрий, центросома 

С) цитоплазмалық тор, центросома 

Д) жалпы органеллалар, тонофибрилла 

Е) миофибрилла, нейрофибрилла 

22. Клетка  рибосомасының құрлысы 

А) белоктар, көмірсулар 

В) белоктар, РНК 
С) белоктар, майлар 

Д) майлар, РНК 

Е) көмірсулар, майлар 

23. Жыныс клеткасының дамуы 

А) сперматогенез 

В) овогенез 

С) гаметогенез 

Д) кариокинез 

Е) эмбриогенез 

24. Сперми денесінің құрлысы 

А) ядро, акросома, центросома, рибосома 

В) митохондрий, цитоплазма, плазмалемма, құйрықтық жіп 
С) ядро, центросома, рибосома, плазмолемма 

Д) акросома, митохондрий, центросома, рибосома 

Е) ядро, митохондрий, рибосома, центросома 

25. Эритроциттің құрамынан шығатын зат 

А) белок 

В) гемоглобин 

С) тимин 

Д) тироксин 

Е) меланин 



 
2-вариант 

1. Қосындылардың түрлері 
А) трофикалық, пигменттік, секреторлық, экскреторлық 

В) трофикалық, секреторлық, көпіршіктер, кариоплазма 

С) пигменттік, секреторлық, экскреторлық, гиалоплазма 

Д) белоктар, көмірсулар, майлар, нуклеин қышқылы 

Е) белоктар, көмірсулар, су, майлар 

2. Сарыуыздың мөлшеріне байланысты түрлері  

А) олецетальды, олиголецитальді, полицитальді 

В) лизолецитальді, олецетальді, телолецитальді 

С) олиголецитальді, полицитальді, лезолецитальді 

Д) полицитальді, изолецитальді, телолецитальді 

Е) олиголецитальді, телолецитальді, олецетальді 

3. Үш түрлі клеткадан тұратын эпителий: базальді қылтанақты және жабынды 
А) көпқабатты ауыспалы 

В) көпқабатты жалпақ мүйізделмеген 

С) көпқабатты жалпақ мүйізделген 

Д) көпқатарлы кірпікшелі 

Е) бірқабатты призма тәрізді 

4. Эндокринді бездер сипатталады: 

А) шығару өзегіне байланысты 

В) шығару өзегінің болмауына байланысты 

С) бөлікше аралық шығару өзегіне байланысты 

Д) шығару өзегі жоқ 

Е) жалпы шығару өзегі бар 
5. Дәнекер ұлпасының қызметі 

А) секреторлық, экскреторлық 

В) тіректік, қорғаныс 

С) секреторлық, трофикалық 

Д) тіректік, экскреторлық 

Е) экскреторлық, қорғаныс 

6. Қанның құрамы 

А) плазма, қан клеткалары 

В) эритроцит, лейкоцит 

С) плазма, эритроцит 

Д) плазма, лейкоцит 

Е) эритроцит, тромбоцит 
7. Арнайы органеллалар 

А) тонофибрилла, миофибрилла, нейрофибрилла 

В) миофибрилла, нейрофибрилла, плазмолемма 

С) тонофибрилла, миофибрилла, митохондрия 

Д) миофибрилла, нейрофибрилла, ядро 

Е) миофибрилла, нейрофибрилла, центросома 

8. Сперматогенездің анықтамасы 

А) спермилердің дамуы 

В) спермилердің көбеюі 

С) спермилердің жетілуі 

Д) спермилердің өсуі 
Е) спермилердің қозғалуы 

9. Эпителий , әртүрлі пішінді клеткадан тұрғанымен негіздік жарғақпен байланысып негіздік жарғақта 

орналасады  

А) бірқабатты жалпақ 

В) бірқабатты куб тәрізді 

С) бірқабатты призма тәрізді 

Д) бірқабатты көпқатарлы кірпікшелі 

Е) көпқабатты жалпақ 

10. Көпқабатты  жалпақ мүйізделмейтін эпителийдің базальды қабаттағы клеткаларының пішіні 

А) жалпақ 

В) жұлдызша 

С) полигональді 
Д) призма тәрізді 

Е) ұршық тәрізді 



11. Эндокринді бездер гормондар бөліді 

А) ауыз қуысына 

В) теріге 

С) қанға 

Д) қарынға 

Е) ішекке 

12. Эритроциттердің құрамынан шығатын зат 

А) белок 
В) гемоглобин 

С) тимин 

Д) тироксин 

Е) меланин 

13.  Пластинкалық кешеннің қызметі 

А) тасымалдау 

В) қорғаныс 

С) тіректік 

Д) секреторлық 

Е) белок синтездеу 

14. Овогенездің анықтамасы 

А) овоциттің дамуы 
В) овоциттің көбеюі 

С) овоциттің өсуі 

Д) овоциттің жетілуі 

Е) овоциттің қалыптасуы 

15. Көпқабатты жалпақ мүйізделмейтін эпителийдің орналасу орны 

А) көмекей 

В) кеңірдек 

С) өңеш 

Д) жатыр 

Е) қуық 

16. Лейкоциттердің жіктелуі 
А) гранулоцит, агранулоцит 

В) гранулоцит, тромбоцит 

С) агранулоцит, эритроцит 

Д) эритроцит, лимфоцит 

Е) эритроцит, моноцит 

17. Біріңғай салалы бұлшық ет ұлпасының дамуы 

А) мезенхима 

В) эктодерма 

С) энтодерма 

Д) мезодерманың сомиті  

Е) хорда 
18. Құрамында гидролаза бар клетка органелласы  

А) митохондрия 

В) центросома 

С) лизосома 

Д) эндоплазмалық тор 

Е) пластинкалық кешен 

19. Сперматогенездің көбею сатысындағы клеткалар: 

А)  бірінші реттік сперматоцит 

В) екінші реттік сперматоцит 

С) спермотогониялар 

Д) сперматидалар 

Е) бағыттағыш денешік 
20. Гранулоциттердің түрлері (түйіршікті лейкоциттер) 

А) базофил, лимфоцит, нейтрофил 

В) базофил, эозинофил, нейтрофил 

С) базофил, лимфоцит, моноцит 

Д) базофил, эозинофил, моноцит  

Е) базофил, эозинофил, лимфоцит 

21. Қан плазмасының құрамы 

А) белоктар, көмірсулар 

В) белоктар, қан клеткасы 



С) эритроцит, лейкоцит 

Д) белоктар, қан сарысуы 

Е) эритроцит, тромбоцит 

22. Жүйке ұлпасының құрамы  

А) нейрон, нейроглия 

В) фибробласт, гистиоцит 

С) эпителиоцит, миоцит 

Д) остеоцит, нейрон 
Е) хондроцит, нейроглия 

23. Миофибрилланың құрамы 

А) актин, миозин 

В) актин, тироксин 

С) остиоцит, миозин 

Д) белоктар, көмірсулар 

Е) актин, көмірсулар 

24. Рибосоманың қызметі  

А) қорғаныс 

В) тіректік 

С) секреторлық 

Д) белок синтездеу 
Е) қоректену 

25. Овогенездің көбею сатысындағы клеткалар: 

А)  бірінші реттік овоцит  

В) овогониялар 

С) овоцит 

Д) екінші реттік овоцит  

Е) бағыттағыш денешік 

 
3-вариант 

1. Көпқабатты ауыспалы эпителидің орналасу орны 

А) бүйрек 

В) бауыр 

С) қуық 

Д) ішек 

Е) кеңірдек 

2. Бірқабатты  көпқатарлы кірпікшелі эпителидің клеткалары  

А) жалпақ 

В) куб тәрізді 
С) құты тәрізді 

Д) гистиоцит 

Е) фибробласт 

3. Ядросы үлкен дөңгелек пішінді қан клеткасы 

А) лимфоцит 

В) моноцит 

С) эритроцит  

Д) нейтрофил 

Е) базофил 

4. Көлденең жолақты жүрек ет ұлпасының клеткасы 

А) моноцит 
В) гистиоцит 

С) кардиомиоцит 

Д) остеоцит 

Е) хондроцит 

5. Май тамшысының құрамындағы қосынды 

А) секреторлық 

В) эксекреторлық 

С) пигментті 

Д) трофикалық 

Е) бөгде бөлік 

6. Бастапқы жыныс клеткасы түзілетін мүше 

А) ен 
В) ен қосымшасы 

С) сарыуыз қапшығы 



Д) жұмыртқалық 

Е) жатыр 

7. Құрлысында торлы құрлымы бар дәнекер ұлпасы 

А) тығыз қалыптасқан дәнекер ұлпасы 

В) тығыз қалыптаспаған дәнекер ұлпасы 

С) торлы ұлпа 

Д) май ұлпасы 

Е) борпылдақ дәнекер ұлпасы 
8. Қан пластинкасының қызметі 

А) тіректік 

В) қорғаныс  

С) ұйыту 

Д) секреторлық 

Е) экскреторлық 

9. Миофибрилланың қызметі 

А) тіректік 

В) трофикалық 

С) жиыру 

Д) қорғаныс 

Е) экскреторлық 
10. Нейронның организмдегі орналасу орны 

А) жұлын 

В) кеңірдек 

С) ішек 

Д) тері 

Е) жатыр 

11. Рибосоманың құрлысы 

А) белоктар, көмірсулар 

В) белоктар, РНК 

С) белоктар, майлар 

Д) көмірсулар, майлар 
Е) майлар, РНК 

12. Бастапқы жыныс клеткасының түізілетін мүшесі: 

А) ен 

В) ен қосымшасы 

С) сарыуыз қапшығы 

Д) жұмыртқалық 

Е) жатыр 

13. Жүйке талшығының сыртқы қабығы 

А) капсула 

В) неврилемма 

С) сарколемма 
Д) плазмолемма 

Е) кариолемма 

14. Көлденең жолақты бұлшық ет ұлпасының құрлысы 

А) симпласт 

В) коллаген талшығы 

С) эластин талшығы 

Д) ретикулалы талшық 

Е) аморфты зат 

15. Түтікті сүйектердің негізгі қабаты 

А) сүйектік 

В) шеміршектік 

С) остеон 
Д) капсула 

Е) трабекула 

16.  Құс эритроцитінің пішіні 

А) дөңгелек 

В) сопақша 

С) ұршық тәрізді 

Д) призма тәрізді 

Е) жалпақ 

17. Ядроның құрамдас бөліктері 



А) кариолемма, хроматин, белок, РНК 

В) кариолемма, хромосома, ДНК, РНК 

С) кариолемма, кариоплазма, белок, РНК 

Д) кариолемма, ядрышық, ДНК, РНК 

Е) кариолемма, ядрышық, хроматин, кариоплазма 

18. Овогенезде болмайтын саты 

А) көбею 

В) өсу 
С) жетілу 

Д) қалыптасу 

Е) бөліну 

19. Жүйке талшығының қабығы 

А) сарколемма 

В) миелинді қабық 

С) кариолемма 

Д) плазмолемма 

Е) капсула 

20. Пластинкалық сүйек ұлпасының клеткааралық заты 

А) хондромукоид 

В) оссемукоид 
С) майлар 

Д) белоктар 

Е) көмірсулар 

21. Көлденең жолақты жүрек ет ұлпасының  организмдегі орналасу орны 

А) кеңірдек 

В) өңеш 

С) миокард 

Д) эндокард 

Е) эпикард 

22. Шеміршек ұлпасының клеткааралық заты 

А) оссемукоид 
В) хондромукоид 

С) белоктар 

Д) көмірсулар 

Е) майлар 

23. Клетка бөлінуінің түрлері 

А) митоз, мейоз, овогенез 

В) сперматогенез, мейоз, амитоз 

С) сперматогенез, митоз, мейоз 

Д) амитоз, митоз, мейоз 

Е) митоз, цитомия, мейоз 

24. Гиалинді шеміршек ұлпасының орналасу орны 
А) өңеш 

В) ішек 

С) кеңірдек 

Д) жатыр 

Е) бүйрек 

25. Тығыз дәнекер ұлпасының клеткасы 

А) гистиоцит 

В) миоцит 

С) фибриоцит 

Д) остеоцит 

 

 
4-вариант 

1. Арнайы органеллалар 
А) тонофибрилла, миофибрилла, нейрофибрилла 

В) миофибрилла, нейрофибрилла, плазмолемма 

С) тонофибрилла, миофибрилла, митохондрия 

Д) миофибрилла, нейрофибрилла, ядро 

Е) миофибрилла, нейрофибрилла, центросома 

2. Сперматогенездің анықтамасы 



А) спермилердің дамуы 

В) спермилердің көбеюі 

С) спермилердің жетілуі 

Д) спермилердің өсуі 

Е) спермилердің қозғалуы 

3. Эпителий , әртүрлі пішінді клеткадан тұрып, негіздік жарғақпен байланысып, негіздік жарғақта 

орналасады  

А) бірқабатты жалпақ 
В) бірқабатты куб тәрізді 

С) бірқабатты призма тәрізді 

Д) бірқабатты көпқатарлы кірпікшелі 

Е) көпқабатты жалпақ 

4. Көпқабатты  жалпақ мүйізделмейтін эпителийдің базальды қабаттағы клеткаларының пішіні 

А) жалпақ 

В) жұлдызша 

С) полигональді 

Д) призма тәрізді 

Е) ұршық тәрізді 

5. Эндокринді бездер гормондар бөледі: 

А) ауыз қуысына 
В) теріге 

С) қанға 

Д) қарынға 

Е) ішекке 

6. Эритроциттердің құрамынан шығатын зат 

А) белок 

В) гемоглобин 

С) тимин 

Д) тироксин 

Е) меланин 

7.  Пластинкалық кешеннің қызметі 
А) тасымалдау 

В) қорғаныс 

С) тіректік 

Д) секреторлық 

Е) белок синтездеу 

8. Овогенездің анықтамасы 

А) овоциттің дамуы 

В) овоциттің көбеюі 

С) овоциттің өсуі 

Д) овоциттің жетілуі 

Е) овоциттің қалыптасуы 
9. Көпқабатты жалпақ мүйізделмейтін эпителийдің орналасу орны 

А) көмекей 

В) кеңірдек 

С) өңеш 

Д) жатыр 

Е) қуық 

10. Лейкоциттердің жіктелуі 

А) гранулоцит, агранулоцит 

В) гранулоцит, тромбоцит 

С) агранулоцит, эритроцит 

Д) эритроцит, лимфоцит 

Е) эритроцит, моноцит 
11. Организмдегі ұлпалардың түрлері 

А) эпителий, дәнекер ұлпасы, қан, шеміршек ұлпасы 

В) эпителий, дәнекер ұлпасы, ет, жүйке 

С) эпителий, эндотелий, сүйек, шеміршек ұлпасы 

Д) эпителий, қан, ет, жүйке ұлпасы 

Е) эндотелий, мезотелий, сүйек, шеміршек ұлпасы 

12. Организмдегі жабынды эпителийдің орналасу орны 

А) шекаралық 

В) сірлі қабықтардың өзіндік тақташасында 



С) сірлі қабықта 

Д) фибринді-шеміршекті қабықта 

Е) етті қабықта 

13. Өңештің сірлі қабығының эпителиі 

А) бірқабатты жалпақ 

В) бірқабатты куб тәрізді 

С) бірқабатты призма тәрізді 

Д) көпқабатты ауыспалы 
Е) көпқабатты жалпақ 

14. Көмекейдің сыртқы қабығын 

А) адвентиция 

В) фибринді қабық 

С) плевра 

Д) ішперде 

Е) фасция 

15. Протоплазманың тірі заты 

А) клетка, бейклеткалық құрлымдар, клеткааралық зат 

В) клетка, симпласт, синцитий 

С) симпласт, синцитий, клеткааралық зат 

Д)  коллагенді талшық, эластинды талшық, ретикулалы талшық,  симпласт 
Е) клетка, синцитий, коллагенді талшық, эластинді талшық 

16. Клеткааралық заттардың түрлері 

А) коллагенді талшық, эластинді талшық, ретикулалы талшық, аморфты зат 

В) коллагенді талшық, аморфты зат, белок, май 

С) эластинді талшық, аморфты зат 

Д) коллагенді талшық, ретикулалы талшық 

Е) коллагенді талшық, гистиоцит, фиброцит, фибробласт 

17. Сперми басының құрлысы 

А) ядро, плазмолемма, митохондрий, центросома 

В) акросома, плазмолемма, цитоплазма, ядро 

С) центросома, митохондрий, ядро, акросома 
Д) центросома, митохондрий, рибосома, ядро 

Е) акросома, цитоплазма, центросома, рибосома 

18. Сүтқоректілер жұмыртқа клеткасының қызметі 

А) ұрықтану, аналықтан ұрпаққа берілу 

В) қоректену, эмбрионның демалуы 

С) гистиогенез аумағындағы процесс, органогенез 

Д) аналықтан ұрпаққа берілу, эмбрионның қоректенуі 

Е) ұрықтану, гистогенез 

19. Эпители ұлпасының жіктелуі 

А) жабынды, безді эпителий 

В) бірқатарлы, көпқатарлы эпителий 
С) бірқабатты, көпқабатты эпителий 

Д) көпқабатты жалпақ, ауыспалы эпителий 

Е) көпқабатты мүйізделген және мүйізделмеген  эпителий 

20. Көлденең жолақты бұлшық ет ұлпасының құрлысы 

А) симпласт 

В) коллаген талшығы 

С) эластин талшығы 

Д) ретикулалы талшық 

Е) аморфты зат 

21.  Құс эритроцитінің пішіні 

А) дөңгелек 

В) сопақша 
С) ұршық тәрізді 

Д) призма тәрізді 

Е) жалпақ 

22. Ядроның құрамдас бөліктері 

А) кариолемма, хроматин, белок, РНК 

В) кариолемма, хромосома, ДНК, РНК 

С) кариолемма, кариоплазма, белок, РНК 

Д) кариолемма, ядрышық, ДНК, РНК 

Е) кариолемма, ядрышық, хроматин, кариоплазма 



23. Овогенезде болмайтын саты 

А) көбею 

В) өсу 

С) жетілу 

Д) қалыптасу 

Е) бөліну 

24. Жүйке талшығының қабығы 

А) сарколемма 
В) миелинді қабық 

С) кариолемма 

Д) плазмолемма 

Е) капсула 

25. Пластинкалық сүйек ұлпасының клеткааралық заты 

А) хондромукоид 

В) оссемукоид 

С) майлар 

Д) белоктар 

Е) көмірсулар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

«Ветеринария» пәндер біллестігі 
(цк атауы) 

«Цитология, гистология және эмбриология» 
(пән атауы) 

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс бағыты 

 

Пәнді оқытуда қолданылатын 

құрал-жабдықтар 

1 2 3 4 

1 10-корпус, 05-
аудитория 

10-корпус, 05-аудитория Гистологиялық препараттар, 
микроскоп, плакаттар. 

2    

 

 

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