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№ 

п/п 

Ұзақ мерзімді жоспарлаудағы 

тарау 

Сабақ тақырыбы Оқыту мақсаттары 

1 тоқсан  

1 9.1А – Биологиялық 

молекулалар (Молекулалық 

биология) 

Көмірсулардың биологиялық 

қызметтері және қасиеттері 

9.4.1.1 көмірсулардың биологиялық қызметтерін және 

қасиеттерін сипаттау 

Зертханалық жұмыс №1 

Биологиялық нысандардағы 

көмірсуларды анықтау 

9.4.1.2 биологиялық нысандардағы көмірсуларды анықтау 

Майлардың биологиялық 

қызметтері және қасиеттері 

9.4.1.3 липидтердің биологиялық қызметтері және қасиеттерін 

сипаттау 

Зертханалық жұмыс №2 

Биологиялық нысандардағы 

майларды анықтау  

9.4.1.4 биологиялық нысандардағы майларды анықтау 

 

Нәруыздар мен ферменттердің  

құрлысы мен қызметі.   

9.4.1.5 ферменттер және нәруыздардың қызметтері мен 

қасиеттерін сипаттау  

Зертханалық жұмыс №3 

Биологиялық нысандардағы 

нәруыздарды анықтау 

9.4.1.6 Биологиялық нысандардағы нәруыздарды анықтау 

2 9.1B – Асқорыту Адамның асқорыту жүйесінің 

құрылысы мен қызметтері 

9.1.2.1 адамның асқорыту жүйесінің құрылысы мен қызметтері 

арасындағы өзара байланысты анықтайды 

Асқорыту  үдерістері 

 

 

9.1.2.3 қорыту, абсорбция, ассимиляция және ішек  

арқылы бөліп шығару үдерісін сипаттайды 

Асқорытуүдерісіндегі 

ферменттердің рөлі 

9.1.2.4 асқорыту үдерісіндегі органикалық заттар мен тиісті 

ферменттердің арасында байланысты орнату 

Зертханалық жұмыс №4 

«Ферменттердің белсенділігіне 

әр түрлі жағдайлардың 

(температура, pH)  әсері» 

9.1.2.2 ферменттердің белсенділігіне әр түрлі жағдайлардың 

(температура, pH) әсерін зерттеу 

Өттің майларды 

эмульгациялаудағы рөлі 

Зертханалық жұмыс №5 

«Өттің майларды 

9.1.2.5 өттің майларды эмульгациялау қасиетін зерттеу 



эмульгациялау  қасиетін 

зерттеу» 

Асқорыту жолы аурулары. 

Себептері мен белгілері. 

9.1.2.6 асқорыту жолы ауруларының себептерін және астан 

улану белгілерін білу  

Дәрумендердің маңызы.  

 

9.1.2.7 дәрумендердердің маңызын сипаттау  

 

Дәрумендерге бай азық-

түліктер 

9.1.2.8 құрамында дәрумендердің қажетті мөлшері бар азық-

түліктердің тізімін жасау 

Дәрумендердің 

жеткіліксіздігінен ағзада 

туындайтын аурулар 

9.1.2.9 ағзада дәрумендер жеткіліксіздігінен туындайтын 

ауруларды сипаттау 

3 

 

9.1C – Бөліп шығару Адамның зәр шығару жүйесі 

мүшелерінің құрылысы мен 

қызметтері  

Жануарлардың бөліп шығару 

жүйесін зерттеу 

9.1.5.2 адамның зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы мен 

қызметтерін сипаттау 

Омыртқасыз және омыртқалы 

жануарлардың бөліп шығару 

жүйелерінің құрылысы 

9.1.5.1 омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың бөліп 

шығару жүйелерінің құрылысын салыстыру 

Зәр шығару жүйесінің 

ауруларының алдын алу 

шаралары 

9.1.5.3 зәр шығару жүйесі, бүйрек ауруларының алдын алу 

шараларын түсіндіру 

4 9.1D – Тыныс алу Ұлпалар және өкпедегі газ 

алмасу  

 

9.1.4.1 ұлпалардағы және өкпедегі газ алмасу механизмін 

сипаттау 

Тыныс алу мүшелерінің 

аурулары, себептері мен алдын 

алу жолдары 

9.1.4.3 тыныс алу мүшелерінің ауруларының себептері мен 

алдын алу жолдарын түсіндіру 

 

Аэробты және анаэробты тыныс 

алу. 

 

9.1.4.2 тынысалудың химиялық реакция теңдеуін қолдану 

арқылы аэробты және анаэробты тыныс алу үдерістерін 

салыстыру 

Тоқсандық жиынтық  бағалау- 80 минут 

2 тоқсан  

 



1 9.2A – Қан мен оның 

иммунитеттегі рөлі 
Қан құрамы мен қызметі.  
Қан  жасушаларының 

пішіндерін зерттеу  

9.1.3.1 қан құрамы мен қызметін сипаттайды  

9.1.3.2 дайын микропрепараттар арқылы түрлі ағзалардың қан 

құрамы жасушасының пішіндеріндегі ерекшеліктерді зерттейді 

Лейкоциттердің түрлі  

топтарының қызметтері.  

9.1.3.3  лейкоциттердің түрлі типтерінің қызметтерін сипаттайды 

Қан ұю үдерісінің механизмі 9.1.3.5 қанның ұю процесінің механизмін түсіндіреді  

 

Агглютинация және резус-

конфликт механизмдері 

9.1.3.4 агглютинация және резус-конфликт механизмдерін 

түсіндіреді 
Лимфа жүйесінің ерекшеліктері 9.1.3.8 лимфа жүйелерін сипаттау және қан, ұлпалық сұйықтық, 

лимфа арасындағы өзара байланысты сипаттайды 

Иммунитет механизмі 9.1.3.6 гуморальді және жасушалық иммунитетті салыстырады 

Вакцинаның түрлері және 

аурулардың алдын алуындағы 

вакцинацияның ролі 

9.1.3.7 аурулардың алдын алуындағы вакцинацияның ролін 

бағалайды 

Иммундық жүйе аурулары және 

олардың алдын алу жолдары. 

9.1.3.9 иммундық жүйенің ауру ерекшеліктерін және олардың 

алдын алу шараларын сипаттайды 

2 9.2В – Қозғалыс Сүйектің құрылысы мен 

қызметі 

 

9.1.6.1 сүйек құрылысы мен қызметінің арасындағы байланысын 

анықтайды 

 Сүйектің микроскопиялық 
құрылысы 
Сүйектің микроскопиялық 
құрылысын зерттеу 

9.1.6.2 сүйектің микроскопиялық құрылысын зерттейді 

Сүйектердің химиялық 

құрылысын зерттеу 

9.1.6.3 сүйектердің химиялық құрамын зерттейді 

Сүйектердің байланысының 

түрлері 

Тауықтың синовиальды  

9.1.6.4 сүйектердің байланыс түрлерін салыстырады 

 

буынын зерттеу. Буынның 

түрлері  

 

9.1.6.5 буынның әр түрлі типтерінің құрылысы мен олардың 

қызметтерінің арасындағы байланысты анықтайды 

 



3 9.2С – Координация және 
реттелу 

Жүйке жүйесінің маңызы 
 

9.1.7.1 жүйке жүйесінің маңызын түсіндіреді 

Шартты және шартсыз рефлекс 
 
 

9.1.7.3 адам мен жануарлардың тітіркендіргіштерге жауап 

реакциясын зерттейді 

Рефлекторлық доғаның 
бөлімдері 

9.1.7.2 рефлекторлық доғаны зерттейді 

Шартты және шартсыз 

рефлексінің пайда болу 

механизмі 

9.1.7.7 мінез -құлықтың рефлекторлық табиғатын түсіндіреді 

Адамның  жүйке жүйесінің 

бөлімдері  

9.1.7.4 орталық жүйке жүйесі бөлімдерінің құрылысы мен 

қызметтерін салыстырады 

Вегетативті жүйке жүйесі. 9.1.7.5 вегетативті жүйке жүйесінің қызметін сипаттайды 

 

Адамның орталық және 

перифериялық жүйке жүйесінің 

бөлімдері 

9.1.7.6 адамның орталық және шеткі жүйке жүйелерін 

салыстырады 

 

Алкоголь, шылым шегу және 

есірткінің жүйке жүйесіне әсері. 

 

9.1.7.8 алкоголь, шылым шегу және есірткінің жүйке жүйесіне 

әсерін түсіндіреді 

  Тоқсандық жиынтық  бағалау- 80 минут 

3 тоқсан  

 

1 9.3А – Жасушалық биология 

және жасушалық цикл     

Жасушаның  компоненттерінің 

құрылысы және қызметтері. 

 

9.4.2.1 жарық микроскобы арқылы көрінетін өсімдік және 

жануар жасушаларының құрылымдарының негізгі қызметін 

сипаттайды 

Микрофотографияларды 
пайдаланып жасушалардың 
сызықтық ұлғаюын есептеу 

9.4.2.2 микрофотографияны пайдалана отырып, жасушалардың 

сызықтық ұлғаюын есептейді 

Жасушалық айналымның 
кезеңдері.  

9.2.2.1 жасушалық айналымның кезеңдерін сипаттайды 

Митоз және мейоздың  
биологиялық маңызы. 
 

9.2.2.2 тірі ағзалардың өсуі және дамуы үшін митоздың маңызын 
түсіндіреді 
 



9.2.2.3 мейоз арқылы гаметалардың түзілуін сипаттайды 

Гаплоидты  және  диплоидты 

хромосома жиынтығының 

маңызы. 

9.2.2.4 хромосомалар жиынтығының «гаплоидті» және 
«диплоидті» түсініктерін негіздейді 

2 9.3В – Көбею   Адамның жыныс жүйесінің 
құрылысы 

9.2.1.1 адамның жыныс жүйесінің құрылысын сипаттайды 

 

Зертханалық жұмыс №6 
 «Аталық және аналық 
гаметалардың құрылымдық 
ерекшеліктерін салыстыру». 

9.2.1.6 микропрепараттарды пайдалана отырып, ерлер мен 

әйелдердің жыныс жасушаларының құрылыс ерекшеліктерін 

зерттейді 

Екінші реттік жыныстық 
белгілерінің  жетілуі. 

9.2.1.2 жыныстық жетілу кезеңіндегі екінші реттік жыныстық 

белгілердің дамуын сипаттайды  

 
Менструалдық циклдегі 
гормондардың ролі 

9.2.1.3 менструалдық цикл мен эстроген және прогестерон 

маңызын сипаттайды 
Контрацепияның түрлері және 
оның маңызы, қолданылуы 

9.2.1.4 контрацепияның маңызы мен түрлерін түсіндіреді 

Жыныстық жолмен таралатын 

аурулар. Алдын-алу шаралары 

9.2.1.5 жыныстық жолмен таралатын аурулардың салдары мен 

алдын алу шараларын түсіндіреді 

3 9.3С – Өсу және даму   Эмбриондық дамудың 
кезеңдері. Плацента рөлі.  

9.2.3.1 эмбриондық даму кезеңдерін және ұрықтың дамуындағы 

ұрықжолдастың (плацентаның) маңызын түсіндіреді 
Эмбрион мен ұрықтың дамуын 
зерттеу 

9.2.3.2 ұрық пен эмбрионның дамуын салыстырады 

Адамның даму кезеңдері мен 

жас ерекшеліктері. 

9.2.3.3 адамның даму кезеңдерінің ерекшеліктерін сипаттайды 

Шылым шегу, есірткі мен 

ішімдіктің адам ұрығының 

дамуына тигізетін әсері. 

9.2.3.4 адам ұрығының дамуына шылым шегу, алкоголь мен 

есірткілер әсерінің салдарын түсіндіреді 

4 9.3D – Тұқым қуалаушылық 

пен  өзгергіштік 

заңдылықтары     

Негізгі генетикалық түсініктер, 

символдар және терминдер 

9.2.4.2 Негізгі генетикалық түсініктер, символдар және 

терминдер 

Г. Мендель ашқан белгілердің 

тұқымқуалау заңдылықтарының 

манызы. 

9.2.4.1генетиканың дамуындағы Г.Мендельдің зерттеулерінің 

үлесін бағалайды 

 

Моногибридті будандастыру.  
 

9.2.4.3 моногибридті будандастыруды көрсету үшін генетикалық 



сызба жасайды 

Аллельді гендердің өзара 

байланысы 

Толымды  және толымсыз 

доминанттылық. 

9.2.4.4 толымды және толымсыз доминаттылықты салыстырады 
 

Жынысты анықтаудың 

баланстық теориясы. 

9.2.4.5 жынысты анықтаудың баланстық теориясын сипаттау  

Жынысты анықтаудағы 

хромосома рөлі. 

9.2.4.6 жынысты анықтаудағы хромосомалардың рөлін 

түсіндіретін сызба жасайды 

5 9.3Е – Эволюциялық даму      Ж.Б. Ламарк, К.Линней  
еңбектерінің негізгі қағидалары 

9.2.5.1К.Линнея, Ж.Б.Ламарк еңбектерінің негізгі қағидаларын 

оқып зерттейді 

Дарвиннің эволюциялық 

теориядағы  негізгі 

қағидаларың қалыптастырудағы 

манызы 

9.2.5.2 эволюциялық ілімде Ч. Дарвин еңбектерінің маңызын 
зерттейді 

Эволюцияның қозғаушы 
күштері. 

9.2.5.3 эволюцияның қозғаушы күштерін сипаттайды 

Табиғи сұрыпталу 

нәтижесіндегі бейімделушілікті 

зерттеу (көбелек).  

9.2.5.4 табиғи сұрыпталудың ағзалардың бейімделуіндегі 

маңызын сипаттайды  

Тоқсандық жиынтық  бағалау- 80 минут 

4 тоқсан  

 

1 9.4А – Популяциялар, 

экожүйелер және биосфера 

Зертханалық жұмыс №7 
Популяция санына әсер ететін 
факторлар 

9.3.1.1 популяцияның санына әсер ететін факторларды 
анықтайды 

Популяцияның өсуінің 

экспоненциалды және 

сигмоидты қисығы. 

9.3.1.2 популяция санының өсуінің графигін талдайды 

9.3.1.3 популяция санының өзгеруін талдайды 
 

Тірі ағзалардың өзара қарым-
қатынас типтері. 

9.3.1.4 тірі ағзалардың өзара қарым-қатынас түрлерін сипаттау  

Популяция санының өзгеру 

себептері 

9.3.1.5 жыртқыш-құрбан қарым-қатынасы мысалында популяция 

санының өзгеру себептерін анықтайды 
Қоректік торларды құру 9.3.1.6 қоректік торларды құрады 



 

Қоректік тізбектегі зат 
айналымы мен энергия ағыны. 

9.3.1.7 қоректік тізбектегі энергия ағымы мен заттардың 

айналымын сипаттайды 
Экологиялық пирамиданың 
түрлері 

9.3.1.8 экожүйе арқылы энергия ағыны тұрғысынан экологиялық 

пирамиданы сипаттайды 

Экологиялық пирамиданың 
ұқсастығы мен айырмашылығы. 

9.3.1.9 сандар, биомасса мен энергия пирамидаларын 
салыстырады 

2 9.4В – Тірі ағзалардың 

алуантүрлілігі 

Бинарлы номенклатура. 
 

9.1.1.1 әр түрлі түрлерді сипаттаудағы бинарлы номенклатураны 
негіздейді 

Дара жарнақты және 
қосжарнақты кластардың 
ерекше белгілері.  

9.1.1.2 даражарнақты және қосжарнақты өсімдіктерді 
ерекшелейтін белгілеріне қарай ажыратады 

Буынаяқтылар кластарының 
айырмашылық белгілері  

9.1.1.3 буынаяқтылар мен хордалы жануарлардың өкілдерін 
класс ерекшеліктеріне қарай анықтау 

Хордалы жануарлар 
кластарының айырмашылық 
белгілері 

9.1.1.3 буынаяқтылар мен хордалы жануарлардың өкілдерін 
класс ерекшеліктеріне қарай анықтау 

3 9.4С – Адам әрекетінің 

қоршаған ортаға тигізетін 

әсері 

Жылу эффектісінің тірі 

ағзаларға әсері 

9.3.2.1 жылыжай әсерінің тірі ағзаларға әсерін түсіндіреді 

 

 

Озон қабатының жұқару 

себептері мен салдары 

9.3.2.3 озон қабатының бұзылу себептері мен салдарларын 

түсіндіреді 
Қазақстан Республикасының 
экологиялық мәселелерінің 
себептері 

9.3.2.4 Қазақстан аумағындағы экологиялық проблемалардың 
туындау себептерін түсіндіреді 

Мұнай мен басқа минералдық 
ресурстарды игерудің қоршаған 
ортаға  және адам 
денсаулығына тигізетін әсері 

9.3.2.2 мұнай мен басқа минералдық ресурстарды игерудің 

қоршаған ортаға тигізетін әсерін талдайды 

4 9.4D – Микробиология және 

биотехнология 

Прокариоттық жасушаның 

құрылысы.  

  

9.4.3.2 прокориоттық жасушаның құрылысын сипаттайды  

 



Прокариот және эукариот 
жасушаларының құрылысын 
салыстыру 

9.4.3.3 эукариоттық және прокариоттық жасушалардың 

құрылысын салыстырады  
 

Микробиологияның түрлі 
салалардағы маңызы 

9.4.3.1 микробиологияның медицинада, ауыл шаруашылық пен 

өнеркәсіпте, минералды ресурстарды өндірудегі маңызы 

Қоғам үшін биотехнологияның 
негізгі бағыттары және маңызы  

9.4.3.4 қоғам үшін биотехнология маңызын түсіндіру 

Биотехнологияның өнімдері 9.4.3.5 биотехнологияда өндірілетін өнімдерге мысал келтіреді  

 

Тоқсандық жиынтық  бағалау- 80 минут 

 

 


