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1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 
Пәнді оқытатын оқытушылар туралы мәлімет: 

 Манукян А.Р. – арнайы пәндердің оқытушысы, санатсыз 
 

Байланыс ақпараты: ((№314 анатомия кабинеті, сабақтар мен консультациялар 
өткізетін уақыты– бейсенбі, 11.00-16.00). 

 
Пәннің саясаты: 
Студенттер міндетті: 

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында бекітілген міндеттерді 
орындауға; 

2. студенттер қызметінің ішкі тәртіп ережесі; 
3. теориялық білімдерді және практикалық дағдыларды меңгеруге; 
4. оқу жоспары мен бағдарламасында қарастырылған барлық тапсырмаларды 

уақытында орындауға және оқу сабақтарына қатысуға, берешектерін 
уақытында жабуға; 

5. студенттердің сабаққа кешуге құқықтары жоқ; 
6. еңбек қорғанысы, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, еңбек 

гигиенасы және өртке қарсы қорғаныс бойынша талаптарды сақтау.  
 

Оқу уақытының бөлінуі 
 
Барлық сағат 
Всего часов 

118 

Теориялық сабақтар 
Теоретические занятия 

34 

Лабораториялық практикалық сабақтар 
Лабораторные, практические занятия 

84 

Модулдердің саны 
Количество модулей 

3 

Дифференциялдық сынақ 
Дифференцированный зачет (указать 
семестр) 

 

Емтихан 
Экзамен (указать семестр) 

2  

Мемлекеттік емтихан 
Государственный экзамен 

 

Семестрлер бойынша / По семестрам Барлығы 
Всего 

Теор. Прак. 

I  семестр 30 10 20 
II семестр 88 24 64 
III семестр    
IV семестр    
V семестр    
VI семестр    
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2. БАҒДАРЛАМА  
 
2.1 Кіріспе 

Адамның анатомиясы – адам денесінің құрылысы мен формасын және оның 
органдарымен байланысты қызметтер мен дамуды зерттейтін ғылым.   

Анатомия пәні медициналық білімнің негізі болып табылады, бұл пәнді 
меңгермесе студенттер келесі қолданбалы клиникалық пәндерді оқуды бастай 
алмайды, кәсіби қызметтегі барлық санаттағы практикалық медициналық 
қызметкерлерді дайындаудағы міндетті шарт болып табылатын, клиникалық 
ойлаудың негізін қалыптастырады.  
 

2.2 Пәннің мақсаты  

студенттердің заманауи макро және микроскопиялық анатомияның жетістіктерінің 

негізі адам денесінің құрылысы жөнінде, ағзалардың және ағзалар жүйесінің 

құрылысы, олардың топографиясы және дамуын оқып білу, сонымен қатар  ағзаның 

қызметтерінің негізгі процестерін құрылымдылық ұйымдастыру сұрақтары 

бойынша кәсбіи дәрігерге дейінгі құзыреттіліктерді қалыптастыру.   

 

2.3. Оқытудың міндеттері 

 ағзалардың жастық, жыныстық, жекелей ерекшеліктерін,      арақатынасын 
ескере    отырып, олардың  құрылысын, пішінін,  орналасуын оқып үйреніп 
және сипаттау;  

 ағзалардың құрлысының олардың  пішіндерін  арақатынасын  қызметімен 
оқып үйрену; 

 дененің құрылысын тұтастай және оның құрылым бөліктерінің 
заңдылықтарын анықтау. 

 

2.4 Оқытудың нәтижелері. Пәнді оқытудың соңында студенттер білу қажет: 

 бассүйектің, дененің және аяқ қолдардың айырмашылық ерекшеліктерін және 
олардың құрылымдық элементтерін анықтай білу;  

 бастың, дененің, аяқ қолдардың бөлек бұлшықет топтарын ажырата білу; 
 адам денесінің ішкі органдарының орналасу жерлері мен құрылысының 

ерекшеліктерін анықтай білу. 
 

2.5 Пәнаралық байланыстар 
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-ретроспективті: медициналық  биология  генетикамен, латын тілі, физиология 
-перспективті: педиатриядағы мейірбике ісі, терапиядағы мейірбике ісі, 
неврологиядағы мейірбике ісі, мейірбике ісінің негіздері, фармакология негіздері, 
микробиология. 
 
2.6 Пәннің қысқаша сипаттамасы 

№1 сабақ (теория) Анатомия – адам ағзасының құрылысы туралы ғылым. 

Анатомияның даму тарихы. 

Оқу ақпараты: Анатомия – адам организмнің құрылысы мен пішіні (оны 

құрайтын ағзалар мен жүйелерді), түрлі заңдылықтарды және оның қызметіне 

байланысты құрылысының дамуын және сыртқы ортамен байланысын зерттейтін 

ғылым. Анатомияның міндеттері және ғылыми зерттеу әдістері. Даму тарихы. 

Адамның дене құрылысының негізгі принциптері. Қалып туралы түсінік және оның 

нұсқалары. Адам денесінің аймақтары. Голотопия. Топография. Скелетотопия. Адам 

денесінің біліктері және жазықтықтары. Адам денесінің қуыстықтары. Кеуде 

торының сызықтары. Ішкі аймақтар. Ішкі ағзалар туралы түсінік. Ағза. Ағзалар 

жүйесі және аппараттар. Организмнің біртұтастығы, нейрогуморольдық регуляция.  

 

№2сабақ (теория) Сүйек ағза ретінде. Сүйек қосылыс түрлері. 

Оқу ақпараты: Тірек-қимыл аппаратының жалпы анатомиясы. Сүйек – ағза 

ретінде. Сүйек құрылысы. Сүйек пішіндері. Сүйектің химиялық құрамы. Сүйектің 

қосылыс түрлері: үздіксіз-синартроздар (синдесмоз, синхондроз, синостоз), үздікті-

диартроздар (буындар) және гемиартроздар (жартылай буындар). Буындардың 

жіктелуі (классификациясы). Буындардағы қимыл түрлері.  

 

№3 сабақ (практика) Қаңқа, оның бөлімдері. Омыртқа бағаны. 

Қабырғалардың құрылысы, түрлері. Төс сүйегінің құрылысы. 

Оқу ақпараты: Қаңқа, оның бөлімдері. Омыртқа бағаны. Омыртқа бағанының түрлі 

бөлімдері, омыртқалардың құрылыс ерекшеліктері. Қабырғалардың құрылысы, 

түрлері (нағыз, жалған, бос қабырғалар). Төс сүйегінің құрылысы. Бұғана, жауырын 

құрылысы. 

 

№4 сабақ (практика) Аяқ қол сүйектерінің құрылысы, олардың 

байланыстары.  

Оқу ақпараты: Қол сүйектерінің құрылысы. Бос қолдардың ірі буындары. Аяқ 

сүйектерінің құрылысы. Жамбас сүйегінің жасқа байланысты және жыныстық 

ерекшеліктері. Жамбастың өлшемдері. Аяқ сүйектерінің құрылысыү. Бос аяқтардың 

ірі буындары.  
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№5 сабақ (практика) Бас сүйегі, құрылысы. Ми сауыты және бет сүйектері. Бас 

сүйектерінің байланыс түрлері. Топография. Бас сүйегінің  жасқа байланысты 

ерекшеліктері. 

Оқу ақпараты: Бас сүйегі, құрылысы. Ми сауыты және бет сүйектері. Бас 

сүйектерінің негізгі құрылым элементтерін: құрылысын, орналасуын, және 

сипаттамасын анықтай отыра үйрену. Бас сүйектерінің байланыс түрлері. Бас 

сүйегінің топографиясы. Жасқа байланысты ерекшеліктері.   

 

№6 сабақ (теория) Бұлшық ет ағза ретінде. Бұлшық еттердің жалпы 

құрылысы. Бұлшық еттердің қосымша аппараттары. 

Оқу ақпараты: Бұлшық ет ағза ретінде. Бұлшық еттердің жалпы құрылысы. 

Бұлшық еттердің топтары, құрылысы, пішіні, қызметіне қарай түрлері. Бұлшық 

еттердің қосымша аппараттары. 

 

№7 сабақ (практика) Адам денесінің бұлшық еттері және фасциялары. 

Оқу ақпараты: Арқаның беткей және терең бұлшық еттері. Кеуденің бұлшық 

еттері және фасциялары. Көкет. Кеуде бұлшық еттерінің тыныс алу актісіне 

қатысуы. Іштің бұлшық еттері және фасциялары. Шат каналы, іштің ақ сызығы, 

кіндік сақинасы. Құрсақ прессі. 

 

№8 сабақ (практика) Арқа және кеуде бұлшық еттері мен фасциялары. Мойын 

бұлшық еттері, фасциялары, мойын үшбұрышы. Ымдау және шайнау бұлшық 

еттері. 

Оқу ақпараты: Арқаның беткей және терең бұлшық еттері. Кеуденің бұлшық 

еттері және фасциялары. Диафрагма. Кеуде бұлшық еттерінің тыныс алу актісіне 

қатысуы. Іштің бұлшық еттері. Шат каналы, іштің ақ сызығы, кіндік сақинасы. 

Құрсақ прессі. Мойын бұлшық еттері, фасциялары, мойын үш бұрышы. Ымдау және 

шайнау бұлшық еттері. Ымдау бұлшық еттерінің құрылыс ерекшеліктері.  

 

№9 сабақ (практика) Аяқ қолдардың бұлшық еттері және фасциялары. 

Оқу ақпараты: Арқаның беткей және терең бұлшық еттері. Кеуденің бұлшық 

еттері және фвсциялары. Көкет. Кеуде бұлшық еттерінің тыныс алу актісіне 

қатысуы. Іштің бұлшық еттері және фасциялары. Шат каналы, іштің ақ сызығы, 

кіндік сақинасы. Құрсақ прессі. Мойын бұлшық еттері, фасциялары, мойын 

үшбұрышы, ымдау және шайнау бұлшық еттері. Ымдау бұлшық еттерінің құрылыс 

ерекшеліктері.  

 

№10 сабақ (теория) №1 модуль бойынша бақылау 

-тестілеу бақылау; 

-латын эквиваленті; 
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-мылқау суреттер. 

 

№11 сабақ (теория) Асқорыту ағзалары жүйесінің жалпы сипаттамасы. Ауыз 

қуысының және оның ішіндегі ағзалардың құрылысы. Жұтқыншақ, өңеш 

және асқазанның құрылысы. 

Оқу ақпараты: Ас қорыту жүйесінің бөлімдері. Ас қорыту түтігінің жалпы 

құрылысы. Ауыз қуысының шекаралары, бөлімдері. Тістің құрылысы. Сүт тістер 

және тұрақты тістер. Тістердің анатомиялық формуласы. Тіл құрылысы, қызметі. 

Пирогов-Вальдейер лимфойдты сақинасы. Сілекей бездері: жақарты, жақасты, 

тіласты. Жұтқыншақ, бөлімдері, топографиясы, тесіктері, құрылысы. Өңеш 

қабырғасының құрылысы, тар жерлері, бөлімдері, топографиясы. Асқазан, 

құрылысы, қызметі, бөлімдері, топографиясы, құрылысы, қызметі. 

 

№12 сабақ (теория). Жіңішке және тоқ ішектің құрылысы. Топография. 

Бауырдың, өт қапшығының, ұйқы безінің құрылысы. Іш астар және оның 

пайда болуы.  

Оқу ақпараты: Аш ішек, бөлімдері, топографиясы, құрылысы, қызметі. Ішек 

бүрлері. Тоқ ішек, бөлімдері, топографиясы, құрылысы, қызметі. Бауырдың 

орналасуы, пішіні, құрылысы, қызметі. Бауырдың қан айналым жүйесінің құрылыс 

ерекшелігі. Өт қапшығы, құрылысы, қызметі. Ұйқы безі, топографиясы, құрылысы, 

қызметі. Ішастар құрсақ қуысы және ішастар қуысы, ішастар арты кеңістігі. 

Ішастардың туындылары-шажырқайлар, шарбылар. 

 

№13 сабақ (практика) Асқорыту жүйесі. 

Оқу ақпараты: Асқорыту жүйесінің бөлімдері. Асқорыту түтігінің жалпы 

құрылысы. Ауыз қуысының шекралары, бөлімдері. Тістердің құрылысы. Сүт тістер 

және тұрақты тістер. Тістердің анатомиялық формуласы. Тіл құрылысы, қызметі. 

Пирогов-Вальдейер лимфойдты сақинасы. Сілекей бездері: жақарты, жақасты, 

тіласты. Жұтқыншақ, бөлімдері, топографиясы, тесіктері, құрылысы. Өңеш 

қабырғасының құрылысы, тар жерлері, бөлімдері, топографиясы. Асқазан, 

құрылысы, қызметі, бөлімдері, топографиясы, құрылысы, қызметі. Аш ішек, 

бөлімдері, топографиясы, құрылысы, қызметі. Ішек бүрлері. Тоқ ішек, бөлімдері, 

топографиясы, құрылысы, қызметі. Бауырдың орналасуы, пішіні, құрылысы, 

қызметі. Бауырдың қан айналым жүйесінің құрылыс ерекшелігі. Өт қапшығы, 

құрылысы, қызметі. Ұйқы безі, топографиясы, құрылысы, қызметі. Ішастар құрсақ 

қуысы және ішастар қуысы, ішастар арты кеңістігі. Ішастардың туындылары-

шажырқайлар, шарбылар. 

 

№14 сабақ (теория) Тыныс алу жүйесінің жалпы құрылысы жайында ақпарат. 

Мұрын қуысы, көмей, кеңірдек, бронхтар құрылыстары. Көкірек аралық.  
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Оқу ақпараты: Тыныс алу жүйесінің жалпы құрылыс жоспары. Мұрын қуысы. 

Көмей, кеңірдек, бронхы. Көкірекаралық-оның шекаралары, бөлімдері. 

Көкірекаралықтағы ағзалардың топографиясы. 

 

№15 сабақ (практика) Тыныс алу жүйесі. 

Оқу ақпараты: Тыныс алу жүйесінің жалпы құрылысы. Мұрын қуысы - 

шекаралары, кілегей қабаттың құрылыс ерекшеліктері.көмей, кеңірдек, бронхар 

құрылыстары, орналасауы және қызметтері. Бронх талы. Өкпе құрылысы және 

қызметі. Бронх тармағы. Ацинус –өкпенің құрылым-қызметтік бірлігі.Өкпеқап, 

құрылысы. Өкпеқап қуыстығы. Өкпеқап қойнаулары. Көкірекаралық-оның 

шекаралары, бөлімдері. Көкірекаралықтағы ағзалардың топографиясы. 

 

№16 сабақ (теория) Зәр шығару жүйесі,  бүйректің құрылысы. Нефрон. 

Несепағардың, несеп қуығының, несеп каналының құрылысы. 

Оқу ақпараты: Зәр шығару жүйесінің жалпы құрылыс жоспары. Бүйрек, оның 

орналасуы, дамуы, құрылысы, қызметі. Нефрон- бүйректің функционалдық 

құрылым бірлігі.  Несепағар,  жолы, бөлімдері, құрылысы. Қуық, орналасуы,  

құрылысы. Несеп каналы:  әйелдердің, еркектердің несеп каналы, құрылысы, 

ерекшеліктері, қызметі. 

 

№17 сабақ (теория) Жыныс жүйесі ағзаларының жалпы құрылысы. Ер 

адамның жыныс мүшелері. Әйел адамның жыныс мүшелері. 

Оқу ақпараты: Жыныс жүйесі ағзаларының жалпы құрылысы. Ер адамның жыныс 

мүшелері. Әйел адамның жыныс мүшелері.  

 

№18 сабақ (практика) Зәр шығару жүйесі.  

Оқу ақпараты: Зәр шығару жүйесінің жалпы құрылыс жоспары. Бүйрек, несепағар, 

қуық, несеп шығару түтігі. 

 

№19 сабақ (практика) Жыныс жүйесі  

Оқу ақпараты: Жыныс жүйесі ағзаларының жалпы құрылысы. Ер адамның жыныс 

мүшелері. Ер адамның сыртқы және ішкі жыныс ағзаларының құрылысы. Әйел 

адамның сыртқы және ішкі жыныс ағзаларының құрылысы. Овариальды-етеккір 

циклы. Овогенез.  

 

№20 сабақ (практика) №2 модуль бойынша бақылау 

-билеттер  

-ауызша сұрау 
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№21 сабақ (теория) Жүрек қан-тамыр жүйесінің жалпы анатомиясы және 

қызметі. Микроқанайналым туралы түсінік. Жүректің құрылысы. Үлкен және 

кіші қанайналым шеңбері. 

Оқу ақпараты: Жүрек қан-тамыр жүйесінің жалпы анатомиясы. Артериялар:  

түрлері, қабырға құрылысы. Веналар: түрлері, артериядан айырмашылықтары, 

құрылысы. Микроқанайналым туралы түсінік. Қосымша тамырлар: анастомоздар, 

коллатеральдар. Жүрек: орналасуы, шекаралары, құрылысы (қабаттары, 

қақпақшалары, қызметі). Үлкен және кіші қан айналым шеңберлері. Кіші қан 

айналым шеңберінің артерия, веналары. Үлкен қан айналым шеңберінің 

артериялары.  

 

№22 сабақ (теория) Адам денесінің артериялары. 

Оқу ақпараты: Бас пен мойынның артериялары. Жалпы ұйқы артериясы, сыртқы 

және ішкі ұйқы артериясы, тармақтары, қанмен қамтамасыз ету аймақтары. 

Бұғанаасты артериясы, тармақтары. Бас пен мойынның артериялары тармақтары 

арасындағы анастамоздар. Қол артериялары. Қолтықасты, тоқпан жілік, шынтақ 

жілік және кәрі жілік артериялары. Алақанның артериальды доғалары, саусақ 

артериялары. Қолқаның төмендеу бөлігі: көкірек және құрсақ қолқасы. Париетальды 

және висцеральды тармақтары. Қолқаның төмендеу бөлігінің тармақтары 

арасындағы анастомоздар. Жалпы мықын артериясы. Сыртқы және ішкі мықын 

артериялары, олардың париетальды және висцеральды тармақтары. Аяқ 

артериялары. Сан артериясы, тақымасты, алдыңғы асықты жілік және артқы асықты 

жілік артериялары, шыбық жілік артериясы. Аяқ басы артериальды доғасы, аяқ басы 

артериялары. 

 

№23 сабақ (теория) Адам денесінің тамырлары. Лимфа жүйесі.  

Оқу ақпараты: Үлкен қан айналым шеңберінің веналары. Жоғарғы қуысты вена. 

Төменгі қуысты вена, түзілу көздері. Қақпа венасы, топографиясы, ағымдары. 

Лимфа жүйесі. Лимфа капилиярлары, тамырлары, бағандары, өзектері. Кеуде және 

оң лимфа өзектері, түзілу көздері. Лимфа түйіндері, түрлері, құрылысы, 

қызметі.Беткей және терең лимфа түйіндерінің топтары. 

 

№ 24 сабақ (практика) Жүрек: орналасуы, шекаралары, құрылысы, қызметі.  

Үлкен және кіші қанайналым шеңберлері.  

Оқу ақпараты: Жүрек: орналасуы, шекаралары, құрылысы (камералар, 

қабықшалары, клапандары), қызметі. Үлкен және кіші қанайналым шеңберлері. Кіші 

қанайналым шеңберінің артериялары және веналары. Үлкен қайайналым шеңберінің 

артериялары. 
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№25 сабақ (практика). Адам денесінің артериялары. Адам денесінің 

тамырлары. 

Оқу ақпараты: Бас пен мойынның артериялары. Жалпы ұйқы артериясы, сыртқы 

және ішкі ұйқы артериясы, тармақтары, қанмен қамтамасыз ету аймақтары. 

Бұғанаасты артериясы, тармақтары. Бас пен мойынның артериялары тармақтары 

арасындағы анастамоздар. Қол артериялары. Қолтықасты, тоқпан жілік, шынтақ 

жілік және кәрі жілік артериялары. Алақанның артериальды доғалары, саусақ 

артериялары. Қолқаның төмендеу бөлігі: көкірек және құрсақ қолқасы. Париетальды 

және висцеральды тармақтары. Қолқаның төмендеу бөлігінің тармақтары 

арасындағы анастомоздар. Жалпы мықын артериясы. Сыртқы және ішкі мықын 

артериялары, олардың париетальды және висцеральды тармақтары. Аяқ 

артериялары. Сан артериясы, тақымасты, алдыңғы асықты жілік және артқы асықты 

жілік артериялары, шыбық жілік артериясы. Аяқ басы артериальды доғасы, аяқ басы 

артериялары.  

 

№26 сабақ (практика). Адам денесінің тамырлары. 

Оқу ақпараты:Үлкен қанайналым шеңберінің веналары. Жоғарғы қуысты вена, 

оның түзілу көздері. Төменгі қуысты вена, түзілу көздері. Қақпа венасы, 

топографиясы, ағымдары. 

 

№27 сабақ  (практика). Қан өндірілу және иммундық жүйесінің мүшелері. 

Оқу ақпарат: Қан өндірілу және иммундық жүйесінің мүшелері туралы жалпы 

түсінік. Сүйек миы, тимус, бадамшабездер, аппендикс. Асқорыту, тыныс алу 

жүйесінің және зәр шығару жыныстық аппараты қабырғаларының лимфоидты 

түйіндері. Жіңішке ішегінің лимфоидты шытыралары. Лимфа түйіндері. Көкбауыр. 

Құрылысы, орналасуы, қызметі, иннервация. 

 

№28  сабақ (практика). Адамның лимфа жүйесі. 

Оқу ақпарат: Лимфа жүйесінің қызметі және құрылысы туралы жалпы түсінік. 

Лимфа тамырлары және аяқтардың түйіндері. Лимфа тамырлары және сыртқы 

жыныс мүшелердің, ішперде қуыс мүшелерінің, кіші жамбастың түйіндері. Лимфа 

тамырлары және кеуде қуысының түйіндері. Лимфв тамырлары және қолдардың 

түйіндері. Лимфа тамырлары және бас пен мойынның түйіндері. Кеуде түтігі. 

 

№29 сабақ (теория)  Жүйке жүйесінің құрылысы туралы жалпы мәлімет. ОЖЖ 

құрылысы. Жұлын. 

Оқу ақпараты: орталық жүйке жүйесінің құрылысы туралы жалпы мәлімет. 

Жұлынның құрылысы және қызметі.  
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№30 сабақ (теория) Ми, бөлімдері. Ми бағанасы.  Соңғы ми. Мидың 

қабаттары. 

Оқу ақпараты: Ми, оның бөлімдері. Ми бағанасы. Сопақша ми. Артқы ми – мишық 

және көпір. Ортаңғы ми – аяқшалары және күмбезі. Ретикулярлық формация туралы 

түсінік. Аралық ми: таламус, эпиталамус, метаталамус, гипоталамус. Соңғы ми. 

Мидың жарты шарлары үлкент мидың бөлімдері. Ми қыртысы (цито және 

миелоархитектоникасы). Мидың қабаттары. 

 

№31 сабақ  (практика) Орталық жүйке жүйесі. Жұлын. Ми. Орталық жүйке 

жүйесінің өткізгіш жолдары. 

Оқу ақпараты: Жұлын – топографиясы, құрылысы, қабаттары, функциялары. Ми, 

оның бөлімдері. Ми бағаны. Сопақша ми. Артқы ми: мишық, көпір. Ортаңғы ми: 

аяқшалары және ми күмбезі.Ретикулярлық формация туралы түсінік. Аралық ми: 

таламус, эпиталамус, метаталамус, гипоталамус. Соңғы ми. Мидың жарты шарлары 

үлкент мидың бөлімдері. Үлкен мидың қабаттары. Ми қыртысы. Мидың қабаттары. 

Орталық жүйке жүйесінің өткізгіш жолдары. Рефлекс, рефлекторлық доға туралы 

түсінік. Орталық жүйке жүйесінің өткізгіш жолдарының анатомиялық-

функционалдық сипаттамасы. 

 

№32 сабақ (практика) Перифериялық жүйке жүйесі. ЖН. БМН. 

Оқу ақпараты: Перифериялық жүйке жүйесі. Жұлын нервтерінің жалпы 

анатомиясы және түзілуі. Мойын, иық, бел, сегізкөз өрімдері, кеуде нервтері, 

нервтендіру аймақтары. Бас-ми нервтері, құрылысы.  

 

№33 сабақ (практика) Вегетативтік жүйке жүйесі. 

Оқу ақпараты: Вегетативтік жүйке жүйесі: бөлімдері, құрылыс заңдылықтары, 

қызметі. Симпатикалық және парасимпатикалық  жүйке жүйесінің орталықтары. 

 

34 сабақ (практика) Эндокринді бездері 

Оқу ақпараты: Бездердің жіктелуі. Эндокринді жүйенің орталық және 

перифериялық бездері. Ішкі секрециялық бездердің жалпы құрылысы. Олардың ағза 

үшін маңызы. Эпифиз, гипофиз, қалқанша без, қалқан серік безі, тимус, бүйрекүсті 

безі, құрылысы. Ұйқы безі мен жыныс бездерінің эндокринді және экзокринді 

бөлімдері 

 

№35 сабақ (теория) Сезім ағзалары. 

Оқу ақпараты: Сезім ағзаларының анатомиялық-функционалдық сипаттамасы. Көз 

алмасы. Көз алмасының қабаттары және ішкі ядросы. Көздің қосымша аппараттары. 

Көз жас аппараты. Көру анализаторының өткізгіш жолдары. Сыртқы, ортаңғы, ішкі 

құлақтың құрылысы. Есту және тепе-теңдік сақтау ағзаларының өткізгіш жолдары. 
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Мұрынның кілегей қабатының иіс сезу аймағы. Иіс сезу ағзасының өткізгіш 

жолдары. Дәм сезу ағзасы. Тілдің дәм сезу бүртіктері, орналасуы. Дәм сезу 

ағзасының өткізгіш жолдары. Тері, құрылысы, қызметі.  

 

36 сабақ (практика) Эндокринді бездері 

Оқу ақпараты: Бездердің жіктелуі. Эндокринді жүйенің орталық және 

перифериялық бездері. Ішкі секрециялық бездердің жалпы құрылысы. Олардың ағза 

үшін маңызы. Эпифиз, гипофиз, қалқанша без, қалқан серік безі, тимус, бүйрекүсті 

безі, құрылысы. Ұйқы безі мен жыныс бездерінің эндокринді және экзокринді 

бөлімдері 

 

№37 сабақ (теория) Сезім мүшелері. 

Оқу ақпараты: Сезім мүшелерінің анатомиялық-функционалдық сипаттамасы. Көз 

алмасы. Көз алмасының қабаттары және ішкі ядросы. Көздің қосымша аппараттары. 

Көз жас аппараты. Көру анализаторының өткізгіш жолдары. Сыртқы, ортаңғы, ішкі 

құлақтың құрылысы. Есту және тепе-теңдік сақтау ағзаларының өткізгіш жолдары. 

Мұрынның кілегей қабатының иіс сезу аймағы. Иіс сезу ағзасының өткізгіш 

жолдары. Дәм сезу ағзасы. Тілдің дәм сезу бүртіктері, орналасуы. Дәм сезу 

ағзасының өткізгіш жолдары. Тері, құрылысы, қызметі.  

Тері, оның құрылысы. Сүт безі. 

 

№38 сабақ (практика) Прозектура. 

 

№39 сабақ (практика) №3 модуль бойынша бақылау 

 

2.7 Тақырыптық жоспар 

№ Сабақтың тақырыбы Сағат 

саны 

1 Анатомия – адам ағзасының құрылысы туралы ғылым. 
Анатомияның даму тарихы. 

2 

2 Сүйек – ағза ретінде. Сүйек байланыстарының түрлері. 2 

3 Қаңқа, оның бөлімдері. Омыртқа бағаны. Қабырғалардың 
құрылысы, түрлері. Төс сүйегінің құрылысы. 

4 

4 Аяқ-қол сүйектерінің құрылысы, олардың байланысуы. 4 

5 Бас сүйегі мен жақ сүйегінің құрылысы.Бас сүйегінің 
байланысы. Топография. Бас сүйегінің жасқа байланысты 
ерекшеліктері. 

4 

6 Бұлшықет ағза ретінде. Бұлшықеттердің жалпы құрылысы. 
Бұлшықеттердің қосымша аппараттары. 

2 



Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 
Ф КМК 705-21-15 Силлабус.Четвертое издание. 

 

7 Адамның бұлшық еттері және фасциялары. 2 

8 Арқа, кеуде және қарын бұлшықеттері мен фасциялары. Мойын 
бұлшықеті мен фасциясы, мойын үшбұрышы.  Ымдау және 
шайнау бұлшықеттері. 

4 

9 Аяқ-қол бұлшықеттері мен фасциялары. 4 

10 № 1 модуль бойынша бақылау 2 

11 Асқорыту жүйесінің жалпы мінездемесі. Ауыз қуысы мен оған 
жататын ағзалардың құрылысы. Жұтқыншақтың, асқазанның 
өңештің құрылысы 

2 

12 Аш ішек пен тоқ ішек құрылысы. Топография. 
Бауырдың, ұйқыбезінің, өт қапшығының құрылысы. Ішастар 
және оның пайда болуы. 

2 

13 Асқорыту жүйесі 4  

14 Тыныс алу жүйесінің жалпы құрылысы. Көмей (көмекей), 
кеңірдек (трахел), бронхтар, өкпенің орналасуы. Көкірекаралық. 

2 

15 Тыныс алу жүйесі. 4 

16 Зәр шығару жүйесі,  бүйректің орналасуы. Нефрон. Несепағар, 
қуық, несеп каналының құрылысы.  

2 

17 Жыныстық жүйе ағзаларының жалпы құрылысы. Аталық жыныс 
ағзалары. Аналық жыныс ағзалары. 

2 

18 Зәр шығару жүйесі.  4 

19 Жыныстық жүйе. 4 

20 №2 модуль бойынша бақылау 2 

21 Жүрек-қантамыр жүйесінің жалпы анатомиясы мен 
функциялары. Микроциркуляциялық айналымының түсінігі. 
Жүрек құрылысы. Үлкен және кіші қан айналым шеңберлері. 

2 

22 Адам денесінің артериялары. 2 

23 Адам денесінің тамырлары. Лимфа жүйесі.  2 

24 Жүрек: орналасуы, шекаралары, құрылысы, функциялары. Үлкен 
және кіші қан айналым шеңберлері. 

4 

25 Адам денесінің артериялары.  4 

26 Адам денесінің тамырлары. 4 

27 Қан өндіру және иммундық жүйенің органдары. 4 

28 Адамның лимфалық жүйесі. 4 

29 Жүйке жүйесінің құрылысы туралы жалпы мәлімет. Орталық 
жүйке жүйесінің құрылысы. Жұлын. 

2 
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30 Ми, бөлімдері. Ми бағанасы.  Соңғы ми. Мидың қабаттары.  2 

31 Орталық жүйке жүйесі. Жұлын. Бас миы. Орталық жүйке 
жүйесінің өткізгіш жолдары. 

4 

32 Перифериялық жүйке жүйесі. ЖМЖ. БМЖ.  4 

33 Вегетативтік жүйке жүйесі. 4 

34 Эндокринді жүйе.  2 

35 Сезім ағзалары. 2 

36 Эндокринді бездер. 4 

37 Сезім ағзалары. 4 

38 Прозектура. 2 

39 №2 модуль бойынша бақылау 4 

 Емтихан   
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2.9 Бақылау түрлері: №1, 2 модуль бойынша бақылау; емтихан 

2.10 Студенттердің білімдерін бағалау шарттары 

 
Білім алушыларға теориялық және практикалық сабақтарда қойылатын 

бағалар белгісі 

5 «үздік» теориялық материалды жан-жақты және терең түсіне білген, материалды 

толық меңгерген, барлық тапсырмаларды толық көлемде дұрыс және өз бетінше 

орындай білген студентке қойылады.  

4 «жақсы» оқу-бағдарламалық материал бойынша жақсы білім көрсеткен, 

бағдарламадағы көрсетілген тапсырмаларды табысты орындаған, пән бойынша 

жүйелі білім көрсете білген, бірақ өз бетінше толықтыра алатын кемшіліктері бар 

студенттерге қойылады.  

3 «қанағаттанарлық» пәнді оқуға қажетті негізгі оқу-бағдарламалық материалды 

толық көлемде меңгерген, бірақ жауап беру барысында бірнеше қателіктер жіберген 

студенттерге қойылады. Бұл студент көрсетілген қателіктерді оқытушының 

басшылығымен түзете алады және әрі қарай өз бетінше тапсырманы орындайды.  

2  «нашар» бағасы білім алушыда негізгі оқу-бағдарламалық материалды меңгеруде 

кемшіліктер анықталғанда, бағдарламада қарастырылған тапсырмаларды орындау 

барысында өрескел қателіктер жіберген кезде қойылады. «Нашар» бағасы 

студенттің оқытушының басшылығымен пән бойынша қосымша жұмыссыз  

(қосымша сабақтар, консультациялар) пәнді оқуға жарамайтындығын білдіреді.  

 
Практикалық манипуляцияларды орындау бағасының белгісі  

 
5 «үздік» – практикалық манипуляцияларды орындау үшін жұмыс орны барлық 
талаптарға сәйкес жабдықталады; практикалық іс-әрекеттер манипуляцияларды 
орындау алгоритіміне сәйкес бірізділікпен орындалады; науқас пен медперсоналдың 
қауіпсіздігіне байланысты барлық талаптарды сақталады; іс-әрекет алгоритіміне 
сәйкес уақыт регламенті сақталады; жұмыс орны санэпидемиологиялық тәртібінің 
талаптарына сәйкес жинастырылады; барлық іс-әрекеттер дәлелденеді. 
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4 «жақсы» – практикалық манипуляцияларды орындау үшін жұмыс орны  өздігімен 
толық жабдықталмайды; практикалық манипуляциялар бірізділікпен, бірақ сенімсіз 
орындалады; науқас пен медперсоналдың қауіпсіздігіне байланысты барлық 
талаптарды сақталады; іс-әрекет алгоритіміне сәйкес уақыт регламенті бұзылады; 
жұмыс орны санэпидемиологиялық тәртібінің талаптарына сәйкес жинастырылады; 
оқытушының нақтылаушы сұрақтарымен барлық іс-әрекеттер дәлелденеді. 
3 «қанағаттанарлық» – практикалық манипуляцияларды орындау үшін жұмыс 
орны толық жабдықталмайды; орындаудың бірізділігі бұзылған; іс-әрекет сенімсіз, 
іс-әрекеттерді дәлелдеу үшін оқытушының жетекші сұрақтары және түсініктемесі 
қажет; науқас пен медперсоналдың қауіпсіздігіне байланысты барлық талаптарды 
сақталады; жұмыс орны санэпидемиологиялық тәртібінің талаптарына сәйкес 
жинастырылады. 
2 «нашар» – жұмыс орнын дайындаудағы қиыншылықтар, практикалық 
манипуляцияларды өз бетінше орындай алмау мүмкіндігі; науқас пен 
медперсоналдың қауіпсізідігі бұзылатын іс-әрекеттер жасалынады, 
санэпидемиологиялық талаптар, материалдарды қолданылатын аппаратурамен 
жұмыс барысында қауіпсіздік техникасы бұзылады. 
 
 

Тестілеу кезіндегі бағалау шкаласы ( % қатынаста)  
(ҚР БҒМ м.а. 2008 жылдың 5 наурызында 

№109 бұйрығымен бекітілген білім беру ұйымдарында  
мемлекеттік аттестацияны ұйымдастыру мен өткізу  

жөніндегі Нұсқаулықтың негізінде) 
   
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Баға  

 
 

Бақылау материалындағы сұрақтың 
санынан (%) дұрыс жауаптардың 

саны  
 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

88-100% 
75-87% 
60-74% 
60% аз 


