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№ Бөлім  Ұзақ мерзімді 

жоспарлаудағы тарау 

Сабақ тақырыбы Оқыту мақсаттары 

I тоқсан 

1 8.1A Тірі ағзалардың 

жіктелуі 

Тірі ағзалардың классификациясы 

(жүйелеу) 

8.1.1.1 тірі ағзалардың систематикалық орнын анықтау 

Зертханалық жұмыс №1 «Өсімдіктер 

бөлімдеріндегі ерекшелік белгілерді 

анықтау. Балдырлар, мүктәрізділер, 

қырықжапырақтәрізділер, 

ашықтұқымдылар және 

жабықтұқымдылар. 

8.1.1.2 балдырлар, мүктер, қырықжапырақ тәріздестер, ашық және 

жабықтұқымдыл ар мысалында өсімдіктердің ерекшеліктерін 

сипаттау 

Саңырауқұлақтардың ерекше белгілері 

 

8.1.1.3 саңырауқұлақтардың негізгі белгілерін сипаттау 

Омыртқасыз және омыртқалы 

жануарлардың салыстырмалы 

сипаттамасы  

 

8.1.1.4 омыртқасыз және омыртқалы жануарлар өкілдерінің 

ерекше белгілерін сипаттау 

2 8.1В Микробиология 

және биотехнология 

Зертханалық жұмыс №2 

 «Пішен таяқшасының сыртқы пішінін 

қарастыру». 

8.4.3.1 бактериялардың түрлі формаларын сипаттау 

Жұқпалы аурулар  8.4.3.2 жұқпалы аурулардың ерекшеліктерін  және олардың алдын 

алу шаралары сипаттау. 

Зертханалық жұмыс №3 

«Йогурт және ірімшік өндірісін 

зерттеу».  

8.4.3.3 йогурт және ірімшік өндірісін зерттеу 

3  8.1С Жасушалық 

биология 

БЖБ  1 

Тірі ағзалардың құрылымының 

иерархиясы 

8.4.2.1 «жасуша», «ұлпа», «мүше», «мүшелер жүйесі» ұғымдаран 

түсіндіру  

Зертханалық жұмыс №4, 5 «Өсімдік 

және жануарлар ұлпаларын жіктеу». 

 

 

8.4.2.2 өсімдік және жануар ұлпаларын жіктеу 



 

4 

8.1D  Молекулалық 

биология 

Мономерлер мен полимерлер  

 

8.4.1.1 биологиялық мысалдарды пайдаланып полимерлер мен 

мономерлер арасындағы айырмашылықты сипаттау 

Судың қасиеттері 

 

8.4.1.2 судың қасиеті мен оның биологиялық үрдістердегі 

маңызын түсіндіру 

Микро-  және макроэлементтердің 

маңызы.  

8.4.1.3 тірі ағзалар тіршілік әрекеттері үшін микро- және 

макроэлементтердің рөлін сипаттау 

5 8.1Е  Өсімдіктердегі 

қоректену  

 

БЖБ  2 

Жапырақтың құрылысы мен қызметі. 
8.1.2.1 жапырақтың құрылысын сипаттау және құрылымы мен 

оның қызметі арасындағы өзара байланысты сипаттау 

Зертханалық жұмыс №6 

 «Қағаз хроматография әдісімен 

пигменттерді бөлу». 

8.1.2.2  өсімдіктерде бар әр түрлі пигменттерді болуын зерттеу 

Фотосинтез  

Зертханалық жұмыс№7 

 «Фотосинтез үрдісіне қажетті 

жағдайларды зерттеу». 

8.1.2.3 фотосинтез үрдісінің теңдеуін сипаттау 

8.1.2.4 фотосинтез үрдісіне қажетті жағдайларды зерттеу 

 Тыңайтқыштардың маңызы 8.1.2.5 минералды тыңайтқыштардағы азот, калий және 

фосфордың өсімдіктер үшін маңызын танып білу 

Өсімдіктерде минералдық заттардың 

жетіспеушілігіне байланысты  

туындайтын аурулар 

8.4.1.4 өсімдіктерде минералдық заттардың жетіспеушілігіне 

байланысты  туындайтын ауруларды сипаттау 

6 Тоқсандық жиынтық  бағалау- 80 минут 

II тоқсан 

1 8.2А  Қанайналым 

жүйесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жануарлардың қанайналым жүйесінің 

маңызы. 

8.1.3.1 жануарлардың қанайналым жүйесінің маңызын түсіндіру 

Қанайналым жүйесінің түрлері.  8.1.3.2 жануарлардың қантамырлар жүйелерінің түрлерін 

сипаттау 

Тірі ағзалардың жүрегі мен 

қантамырларының құрылысы және 

қызметі.  

 8.1.3.3 жануарлардың жүрегі мен қантамырларының құрылысын 

сипаттау 

 

(М) «Сүтқоректілердің жүрегінің 

құрылысын танып білу» 

 

Қантамырлардың құрылысы мен 8.1.3.4 қантамырлар қабырғасының құрылысы мен олардың 



 

 

  

қызметінің ерекшеліктері. қызметі арасындағы байланысты орнату 

Зертханалық жұмыс №8 

«Дене жаттығуларының жүрек 

жұмысына әсерін зерттеу»  

8.1.3.5 дене жаттығуларының жүрек жұмысына әсерін және оның 

қайта қалпына келуін зерттеу 

Жүрек-қантамырлар жүйесінің 

аурулары 

8.1.3.6 қантамыр жүйесінің ауруларының себептері мен ауру 

белгілерін сипаттау  

 

2 8.2В Бұлшықет БЖБ  1 

Адамның тірек – қимыл жүйесінің 

қызметі 

8.1.6.1 тірек – қимыл жүйесінің қызметтерін сипаттау 

Зертханалық жұмыс №9 

 «Бұлшықет ұлпаларының құрылысын 

зерттеу»  

8.1.6.2 бұлшықет ұлпасының қызметтері мен олардың 

құрылымдық бөліктерін (компонент) сипаттау 

Бұлшықеттің құрылысы және оның 

орналасуы 

8.1.6.3 бұлшықеттің құрылысы мен қаңқа бұлшықеттерінің 

орналасуын сипаттау 

 

Гиподинамия 8.1.6.4 гиподинамия салдарын атау 

Сымбаттың бұзылуы және 

жалпақтабандылықтың пайда болу 

себептері 

8.1.6.5 сымбаттың бұзылуы және жалпақ жалпақтабандылықтың 

пайда болу себептерін анықтау 

Қаңқа зақымданғанда көрсетілетін 

дәрігерге дейінгі алғашқы көмек. 

8.1.6.6 қаңқа зақымданғанда көрсетілетін алғашқы медициналық 

көмектің тәсілдерін түсіндіру 

3 8.2С Тыныс алу және 

бөліп шығару 

БЖБ  2 

Омыртқасыз және омыртқалы 

жануарлардың тыныс алу мүшелері  

 

8.1.4.1 Адам, балық, бунақденелілердің  

тынысалу мүшелерінің құрылыс ерекшеліктерін танып білу 

(М) «Омыртқалы және омыртқасыз 

жануарлардың тыныс алу жүйесінің 

құрылымын салыстыру» 

8.1.4.1 Адам, балық, бунақденелілердің  

тынысалу мүшелерінің құрылыс ерекшеліктерін танып білу 

Тынысалу түрлері 

 

8.1.4.2 анаэробты және аэробты тынысалу түрлерін ажырату 

Аэробты тынысалу үрдісінің 8.1.4.3 тынысалу үрдісінің ауызша химиялық реакция теңдеуін 



ерекшеліктері пайдаланып аэробты тынысалуды сипаттау 

Зертханалық жұмыс №10, 11 

«Өсімдіктердің тынысалуын  және 

бөліп шығаруын ерекшеліктерін 

зерттеу». 

8.1.4.4 өсімдіктердің тыныс алуды зерттеу 

 

Өсімдіктердегі бөліп шығару өнімдері 

 

8.1.5.1 өсімдіктердегі бөліп шығару ерекшеліктерін зерттеу 

4 Тоқсандық жиынтық  бағалау-80 минут 

III тоқсан 

1 

  

8.3A Координация 

және реттелу 
Көруді қабылдаудың ерекшеліктері 8.1.7.2 көруді қабылдаудың ерекшеліктерін зерттеу 

Дыбысты қабылдаудың ерекшеліктері 8.1.7.2 естуді қабылдаудың ерекшеліктерін зерттеу 

Зертханалық жұмыс №12,13 

 «Көру және дыбысты қабылдаудың 

ерекшеліктерін зерттеу» 

8.1.7.2 көру және дыбысты қабылдаудың ерекшеліктерін зерттеу 

Зертханалық жұмыс №14 

«Соқыр дақты анықтау» (Мариотт 

тәжірибесі) 

8.1.7.1 таяқша мен құтышаның және түкті жасушалардың 

құрылымы мен қызметін сәйкестендіру 

 

Көру мен есту мүшесінің гигиенасы. 8.1.7.3 көру және есту гигиенасының ережелерін сипаттау 

Гомеостаз және оның ағзаға 

таралуының мүмкін жолдары 

 

8.1.7.4 гомеостаздың реттелу жолдарын сипаттау 

 

Адамның эндокринді жүйесі 8.1.7.5 эндокринді, экзокринді және аралас бездердің орналасқан 

жерлерін анықтау  

 

 

Адам ағзасындағы бездер: рөлі мен 

маңызы.  
8.1.7.6 бездердің негізгі қызметтерін түсіндіру 

Эндокринді бездер қызметінің 

бұзылуынан туындаған аурулар  

8.1.7.7 эндкриндік  ұйқы безі мен қалқанша бездер қызметінің 

бұзылуынан туындаған ауруларды атау  



Тері: оның құрылысы мен қызметі.  8.1.5.2 терінің құрылысын сипаттау 

Терінің бөліп шығарудағы маңызы.  8.1.5.3 терінің құрылысы мен оның бөліп шығарудағы маңызын 

сипаттау 

Тері ауруларының алдын алу 

шаралары 

8.1.5.4 тері ауруларының алдын алу шараларын түсіндіру 

Зертханалық жұмыс №15 

 «Тері сезімталдығын зерттеу». 

8.1.7.8 тері сезімталдығын зерттеу 

Жылықанды жануарлардың тұрақты 

температураны сақтауындағы терінің 

ролі.  

8.1.7.9 жылықанды жануарлардың дене температураны 

сақтаудағы терінің ролін сипаттау 

Жылықанды жануарлардың әр түрлі 

климаттық ортаға бейімделуі.  

8.1.7.10 жылықанды жануарлардың әр түрлі климаттық ораға 

бейімделу түрлерін зерттеу. 

Фотопериодизмнің маңызы 8.2.3.2 өсімдіктердегі фотопериодизм рөлін сиаттау 

2 8.3В Көбею БЖБ  1 

Омыртқалы жануарлардың 

репродуктивті (жыныс) жүйесі 

8.2.1.1 Омыртқалы жануарлардың жыныс мүшелерін салыстыру 

Өсімдіктің ұзыннан және жуандап  

өсуі  

 Зертханалық жұмыс № 16 

«Жылдық сақинаны санау» 

8.2.3.1 өсімдіктердің ұзыннан және жуандап өсу үдерісін зерттеу 

 Гүл құрылысының манызы және 

өсімдіктің тозаңдануы 

8.2.1.2 гүл құрылысының өсімдіктердің тозаңданудағы маңызын 

сипаттау 

 

Тозаңдану түрлері. Гүлдеу және 

тозаңдану 

8.2.1.3 өсімдіктердің тозаңдану тәсілдерін салыстыру 

Өсімдіктердегі қосарлы ұрықтану 

 

8.2.1.4 гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын 

сипаттау 

3 8.3C Генетикалық 

материал 

БЖБ 2 

ДНҚ-ның маңызы 
8.2.2.1 Генетикалық материал ДНҚ-ның хромосомадағы ролін 

түсіндіру. 

Белгілерді анықтаудағы геннің рөлі  

 

8.2.2.2 белгілерді анықтауда геннің рөлін түсіндіру. 

Гаплоидті және диплоидті 

хромосомалар жиыны.  

8.2.2.3 әртүрлі ағзалар түрлеріндегі хромосомалардың санын 

салыстыру. 



 

 

 

8.2.2.4 сомалық және жыныс жасушаларындағы хромосомалар 

санындағы айырмашылықтарды түсіндіру. 

4 Тоқсандық жиынтық  бағалау- 80 минут 

 

IV тоқсан 

1 8.4А Тұқым 

қуалаушылық пен 

өзгергіштік 

заңдылықтары  

Тұқым қуалаушылық пен 

өзгергіштіктің эволюциядағы маңызы.  

8.2.4.1 тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің эволюциядағы 

ролін дәлелдеу 

Үздікті (дискретная) және үздіксіз 

өзгергіштік 

8.2.4.2 үздікті  және үздіксіз өзгергіштікті ажырату 

(М) «Адам ағзасындағы тұқым 

қуалайтын және тұқым қуаламайтын 

белгілерді зерттеу». 

8.2.4.3 адам ағзасындағы тұқым қуалайтын және тұқым 

қуаламайтын өзгерістерді зерттеу 

Қолдан сұрыптаудың маңызы.  8.2.4.4 ағзалар селекциясы үшін қолдан сұрыптаудың маңызын 

сипаттау 

Мәдени өсімдіктер мен үй 

жануарларының шығу орталықтары. 

8.2.4.5 мәдени өсімдіктер мен үй жануарларының шығу тегінің 

орталықтарын оқып білу 

Қазақстан территориясында кездесетін 

дақылдар мен үй жануарларының 

қолтұқымдары.  

8.2.4.6 маңызды мәдени өсімдіктер іріктемелері мен үй 

жануарлардың қолтұқымын зерттеу 

2  8.4B Биосфера, 

экожүйе, популяция 

БЖБ 1 

Популяцияның құрылымы 
8.3.1.1 биологиялық популяцияның негізгі қасиеттері мен 

құрылымдық ерекшеліктерін сипаттау 

Ағзалардың тіршілікке қабілеттілігінің 

әртүрлі тәсілдері (стратегиялары) 

 

8.3.1.2 ағзалардың тіршілікке қабілеттілігінің әртүрлі 

стратегияларын зерттеу 

 



Ағзалардың тіршілікке қабілеттілік 

стратегияларының артықшылықтары 

мен кемшіліктері 

8.3.1.3 ағзалардың тіршілікке қабілеттілік стратегияларының 

артықшылықтары мен кемшіліктерін зерттеу 

Экологиялық сукцессияның түрлері 8.3.1.6 экологиялық сукцессия үдерісін сипаттау 

 

Экожүйенің негізгі ерекшелігі мен 

айырмашылығы 

8.3.1.4 экожүйенің негізгі ерекшелігі мен айырмашылығын 

көрсету 

Экожүйені модельдеу  8.3.1.5 экожүйе құрылымының жалпы сызбасын құру 

Су және құрлық экожүйелері. 

 

8.3.1.7 су және құрлық экожүйелерін салыстыру 

 

Қорек тізбек түрлері 8.3.1.8 табиғи қорек тізбегін салыстыру  

(М) «Қорек тізбегі мен қорек торын 

құру» 

8.3.1.8 табиғи қорек тізбегін салыстыру 

3 8.4С Адам қызметінің 

қоршаған ортаға әсері 

БЖБ  2 

Қазақстан Республикасының 

экологиялық мәселелері 

8.3.2.1 жергілікті өлкенің және Қазақстан Республикасының 

негізгі экологиялық мәселелерін атау 

Жергілікті өлкенің  экологиялық 

мәселелері 

8.3.2.1 жергілікті өлкенің және Қазақстан Республикасының 

негізгі экологиялық мәселелерін атау 

Қызыл кітаптың ролі. 8.3.2.2 сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерді 

сақтаудағы Қызыл кітптың ролін түсіндіру 

Биоаулантүрлілікті сақтаудың 

себептері 

8.3.2.3 биологиялық әртүрлілікті сақтаудың және қолдауды 

қажеттіктің себептерін талқылау 

Дүниежүзілік тұқым қоры 8.3.2.4 Дүниежүзілік Тұқым қорының маңызын бағалау 

  

4 Тоқсандық жиынтық  бағалау- 80 минут 

 

 



 

 


