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2. Жалпы биология 

Эволюциялық биология пәні, оның міндеттері, объектілері, заттар, әдiстерi. 

Тірінің жүйелiлік ұйымдасуы. Тірінің ұйымдасуының деңгейлерi. Түрдің және 

түр түзілудің қазiргi кездегі концепциялары. Эволюцияның теориялары, 

эволюцияның молекулалы-генетикалық негiздерi. Популяциялар 

эволюциясының бағыттаушы факторы ретіндегі табиғи  сұрыптаудың процессі. 

Гендер және эволюция. Прокариоттардағы және эукариоттардағы энергетикалық 

процесстердiң эволюциясы. Метаболизмнің эволюциясы.  Эволюциялық 

биохимия. Көбею тәсілдерінің эволюциясы. Өсімдіктердің эволюциясы. 

Жануарлардың эволюциясы. Адам эволюциясы. Биосфера тұрақтылығының 

эволюциясы. Эволюция ілімінің негізгі мәселелері биологиядан жүргізілетін 

мемлекеттік емтихан бағдарламасына енгізілген. Бағдарламада Дарвинге 

дейінгі және кейінгі кезеңге айтарлықтай келеңді орын берілген. Бұл кезеңдерді 

зерттеп-білу, эволюцияның синтетикалық теориясы деп аталатын қазіргі заман 

эволюция ілімі логикасының қалыптасуын түсінуге мүмкіндік береді. Тарихи 

принцип, ғылым салаларының негізін салушы ғұлама ғалымдардың 

еңбектерімен танысуға мүмкіндік жасайды. Бағдарламада қарастырылатын 

негізгі мәселелер: Дамудың тарихи жалпы заңдылықтары. Эволюцияның негізгі 

кезеңдері. Органикалық эволюцияның негізгі ерекшеліктері. Эволюция 

құбылысын зерттеу принциптері мен әдістері. Биология ғылымдары жүйесінде 

ілімнің алатын орны және оның философиясымен байланыстылығы. Эволюция  

ілімінің негізгі мәселелері. 

 

 

3. Зоология, Ботаника және биологиялық әртүрлілікті сақтау 

 Экология және биоәртүрлілік. Ішкі экожүйелердің биоценоздық қарым-

қатынастарының жалпы теориялық негізі және биологиялық әртүрлілікті сақтау. 

Өсімдіктер, микроорганизмдер және жануарлар экожүйенің компонеті ретінде. 

Атмосфера, гидросфера және литосфера экожүйенің компонеті ретінде. 

Экожүйелердің тұрақтылығын және динамикалығы. Экожүйелердің 

тұрақтылығын зерттеу және биологиялық әртүрлілікті сақтаудағы мониторинг 

зерттеулерін  жүргізу принциптері. Адамның іс-әрекеті және биоәртүрлілік. 



Биологиялық әртүрлілікті тиімді пайдалану жөніндегі ұлттық стратегия. Қорғау 

аймақтары және биоәртүрлілік. Биологиялық әртүрлілік жөніндегі конвенция. 

Биоәртүрлілікті қорғау туралы заң шығарудың негіздері. Тіршілік жоғары 

ұйымдасқан материя қозғалысының формалары. Прокариоттар мен эукариоттар. 

Эукариотты организмдер дүниесі: саңырауқұлақтар, өсімдіктер мен жануарлар. 

Жануарлардың басқа организмдерден айырмашылығы мен ұқсастықтары. 

Зоология жануарлар дүниесінің көп түрлілігін, оның эволюциялық дамуын 

тіршілік жағдайларымен байланысты және табиғаттағы, әрі адам өміріндегі 

маңызын зерттейтін комплексті ғылым екендігі. Жануарларды зерттейтін негізгі 

пәндер: морфология, систематика, физиология, эмбриология, онтогенетика, 

экология, зоогеография, палеонтология, филогенетика. Жануарлардың әртүрлі 

топтарын зерттейтін зоология тараулары: протистология, гельминтология, 

орнитология, териология т.б. Зоологияның жаратылыстанудың басқа 

салаларымен байланысы. 
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 Заманауи биологияның методологиялық проблемалары 

 

Ғылыми түсініктің негізгі деңгейлері. Классикалық биологияда методологиялық 

қағидалар. Заманауи биологияның методологиялық қағидалары. Ертедегі әлемде 

биологиялық көзқарастары (VІ ғғ.б.э.).  Орта ғасырдағы биология (V-XVғғ.). 

Қайта өрлеу кезеңіндегі биологиялық ілімдерді жүйелеу. ХV-ХІІІ ғғ. 

биологияның дамуы. Органикалық дүниенің эволюциялық концепциялары: 

ламаркизм. Органикалық дүниенің эволюциясының концепциясы: дарвинизм 

және антидарвинизм. ХІХ-ХХ ғғ. ботаника. ХІХ-ХХ ғғ. биологияның ерекшелігі. 

Генетика және эволюциялық ілім. Заманауи эволюционизм.  

 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Ағелеуов Е.А., Дөненбаева К.Д., Агитова К.А., Иманкулова С.К. 

Өсімідіктер анатомиясы мен морфологиясы    Алматы,1993, 368 бет 

2. Комарницкий Н.А., Кудряшов А.В., Уранов А.А., Ботаника. Систематика 

растений. Учебник. М. Просвещение. 1975, 608 с 

3. Қожантаева Ж.Ж. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы 

2004. 430с. 

4. Назарбекова С.Т. Краткий курс лекций по систематике низших растений. – 

Алматы, 1999. 130с 

5. Абдрахманов О.А., Абдрахманова А.О., Ержанов Т.Н., Назарбекова С.Т. 

Практические работы по систематике низших  растений. Часть 2. 

Лабораторный практикум по грибам и лишайникам. Караганда: Изд-во 

КарГУ. 2001. 144с 

6. Ботаника: в 4 т. Т. 1: Водоросли и грибы. Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., 

Тарасов К.Л. — М: Академия, 2006. — 320 с.  

7.  Ботаника: в 4 т. Т.2:Водоросли и грибы Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., 

Тарасов К.Л. — М: Академия, 2006. — 320 с.  

8.  Ботаника: в 4 т. Т. 3: Высшие растения. Тимонин А.К. — М: Академия, 

2007. -352 с.  

9.  Ботаника. В4 т. Т.3. Эволюция и систематика. Зитте П.., Вайлер Э.В., 

Кадерайт И.В.и др./под ред. А.К. Тимонина, И.И.Сидоровой — М: 

Академия, 2007. -576 с.  



10. Курс низших растений. (Под. Ред. М.В. Горленко. М. высшая школа, 1981, 

-520 стр. 

11. Гордеева Т.Н. Практический курс систематики растений. М. Просвещение. 

1971, -319с 

12. Шостаковский С.А. Систематика высших растений. М. Высшая школа. 

1971, -352 с. 

13. Абдрахманов О Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы, 

1972, 2003. -248 бет 

14. Әметов Ә.Ә., Мырзақұлов П.М. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер 

систематикасы. Архегониялы өсімдіктер.  І бөлім, Алматы «Қазақ 

Университеті» 2000. -206 бет 

15. Бурко Л.Д. Зоология позвоночных : курс лекций. Мн., БГУ, 2006, 100 стр 

16. Зоология позвоночных : Практикум для студентов.Сост. Л.Д.Бурко, 

А.В.Балаш, Н.Е. Бурко  Мн., БГУ, 2004, 203 стр 

17. Демеуов Ж.Д. Қазақстан фаунасы. Абай атындағы АлМУ, 1995, 213 бет 

18. Константинов В.М., Шаталова С.П. Зоология позвоночных. 2-е изд., М., 

2004,  

19. Константинов В.М. и др. Практикум по зоологии позвоночных. 2-е изд., 

М., 2004 

20. Махмутов С.М. Зоология. Алматы, 2006, -225 бет 

21. Олжабекова Қ.Б., Есжанов Б.Е.Омыртқалылар зоологиясы. 1,2 бөлім. 

Алматы, 2007, -280 бет  

22. Демеуов Ж.Д., Батырова К.И., Жақсыбаев М.Б., Демеуова Л.Н., Сексенова 

Д.У., Майматаева А.Д. Омыртқалылар зоологиясының лабораториялық 

жұмыстары. Оқу құралы. Алматы, ҚазҰПУ, 2010, -90 бет 

 

4. Адам мен жануарлар физиологиясы 

Адам мен жануарлар  физиологиясы  пәнінің негізгі мақсаты – тұтас  

организмнің, физиологиялық жүйелердің, ағзалар мен клеткалардың және жеке 

клеткалық  құрылымдардың тіршілік  әрекеттерін зерттеу, олардың  

қызметтерінің  қалай және  не үшін іске асатыны мен қандай физиологиялық  

механизмдердің көмегімен орындалатынын көрсету ерекшелігі. Бірінші   және 

екінші сигналдық жүйелердің бір – бірімен байланысы. Ес және оның түрлері. 

Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді еске сақтау механизмдері. 

Сенсорлық жүйелер ( анализаторлар) физиологиясы. Анализаторлар 

қызметінің  жалпы заңдылықтары.  Анализаторлар  тітіркендіргіштерге  

талдауды қамтамасыз  ететін бірыңғай жүйе.  Анализаторларды зерттеудің 

обьективті  және субьективті  әдістері.  Сезім мүшелері – ағзаның  сыртқы  және 

ішкі  орта тітіркендіргіштері туралы  ақпарат көзі ретінде. Рецепторлардың 

классификациясы, оның  мамандануы. Рецепторлардың  қозу механизмі. 

Генераторлық және рецепторлық потенциалдар. Тітіркендіргіштердің  орталық 

және шеткі талдалуы. Көру жүйесі. Көздің құрылысы және оның қызметі. Көздің 

оптикалық орталықтарында сәуленің сынуы. Торлы қабықта бейненің тууы. 

Көздің аккомодациясы.  Көздің   өткірлігі. 



Ішкі секрециялық бездер. Гипофиз. Аденогипофиз, гипофиздің аралық 

бөлігі, нейрогипофиз. Гипоталамус – гипофизарлық  жүйе. Бүйрекүсті бездері. 

Бүйрекүсті бездерінің  милы заты. Адреналин. Оның табиғаты және 

физиологиялық маңызы. Бүйрекүсті бездерінің  қыртысты қабаты. 

Кортикостероидтар, оның табиғаты және физиологиялық маңызы. Қарынасты  

безі. Оның ішкі секрециялық қызметі. Лангерганс  аралшалары және оның 

гармондары. 

Нервтік және гуморальдық реттелу. Гомеостаз. Стресс, стресстің 

механизмі. 

Қан денешіктері және олардың қызметі. Иммунитет туралы ұғым. 

Иммунитеттің түрлері. Иммунитет  туралы  ілімнің  даму тарихы.  И.И. 

Мечниковтің  фагацитоз және ағзаның қорғаныс реакциясы туралы ілім. П. 

Эрлихтің иммунитеттің гуморальдық  факторы туралы ілімі. Иммунологияның 

заманауи анықтамасы. Клеткалық және гуморальдық иммунитет. Т- және В – 

лимфоциттердің бастапқы пайда болуы. Т – лимфоциттердің  қалыптасуындағы 

тимустің рөлі. Иммуноглобулиндердің типтері, оның құрылымы. Адамның қан 

тобының иммуногенетикасы. АВО жүйесінің  антигені. Резус – факторлар. Қан 

құю. 

Жүрек етінің физиологиялық қасиеттері. Жүрек етінің қозуы және 

қозғыштығы. Жүрек автоматиясы. Жүректің жиырылуының автоматизмі және 

оның табиғаты.  

Ас қорытудың  маңызы және зерттеу әдістері. Ас қорытудың маңызы. 

Клеткаішілік және клетка сыртындағы ас  қорыту. Секреторлық процесс. Ас 

қорыту ағзаларының қызметі. Ас қорыту физиологиясын жасаудағы И.П. 

Павловтың және оның мектебінің еңбектерінің маңызы. Ас қорыту қызметтерін 

зерттеу әдістері. Он екі елі ішектегі ас қорыту. Қарынасты сөлінің құрамы және 

қасиеті. Түрлі тағамға қарынасты безінің реакциясы. Қарынасты безі 

секрециясының реттелуі. Өттің құрамы және қасиеті. 

Биоэлектрлік құбылыстар механизмі. Биоэлектрлік құбылыстардың  

тіркелуі. Қозғыш құрылымдары клеткаларының мембранасының морфологиялық 

және қызметтік ұйымдастырылуы. Мембраналық тыныштық потенциалын 

анықтайтын мембрана өткізгіштігінің ерекшеліктері  мен оны сақтаудың 

белсенді механизмдерінің рөлі. Түрлі қозғыш ұлпалар үшін мембраналық 

тыныштық потенциалының шамасы,  әрекет потенциалы. 

Нерв ұлпасының негізгі құрылымдары. Нейрон – жүйке жүйесінің 

құрылымдық  және функционалдық бірлігі. Рефлекс – жүйке әрекетінің негізі 

ретінде. Рефлекстің анықтамасы. Рефлекторлық доғаның жалпы схемасы. 

Моносинапстық және полисинапстық рефлекторлық доға. Рефлекс – бүкіл 

ағзаның реакциясы ретінде. Рефлекстердің жіктелуі. 

Автономды жүйке жүйесі. Парасимпатикалық және симпатикалық жүйке 

жүйелері. Рефлекторлық доғаның  ерекшеліктері. Вегетативті түйіндерде  

қозудың  өту механизмі. Вегетативті талшықтардың  функциясы мен 

құрылымдарының ерекшеліктері. Симпатикалық нерв жүйесінің бейімдеушілік – 

трофикалық рөлі ( Л.А. Орбели). Метасимпатикалық жүйке жүйесі. 



Шартты рефлекс туралы  И.П.Павловтың ілімі. Жоғары жүйке әрекеті 

туралы материалистік ілімнің дамуындағы  И.П.Павлов пен И.М. Сеченовтың 

еңбектерінің маңызы. Жануарлар әлемінің   бейімделушілік  эволюциясындағы  

уақытша байланыстың жалпы  биологиялық  маңызы. Шартты байланыстың  

жасалу  механизмі. И.П.Павлов бойынша уақытша байланыстың  пайда болуы. 

Шартты рефлекстердің тежелуі. Қыртысты нейрондардың шартсыз        ( 

сыртқы) тежелуі.  Индукциялық және шектен асатын тежелу. Шартты (ішкі) 

тежелу. Функционалдық жүйенің теориясы  және оның маңызы. 

Адамның жоғары жүйке әрекеті. Жануарлар әлемінің  эволюция 

процесінде  сигналдық  реакциялардың қиындауы. Адамға тән екінші сигналдық 

жүйенің  пайда болуы – жоғары жүйке әрекетінің  сапалы  ақуыздары, олардың  

табиғаты және физиологиялық маңызы.  

Сіңімділік қатынастағы толық және толық емес  ақуыздар. 

Ауыстырылмайтын амин қышқылдары және оның ағзадағы  ақуыз 

биосинтезіндегі маңызы. Ақуыздық оптимум және азоттық тепе – теңдік. 

Ақуыздың пластикалық және калориялық құндылығы. 

Сыртқа  шығару  процестерінің маңызы. Зат алмасудың соңғы өнімдері. 

Бүйректер, олардың құрылысы  мен қызметі. Нефрон  және  оның ерекшеліктері. 

Зат түзілу процесі. 

Тыныс алудың маңызы. Сыртқы және ішкі тыныс алу. Қандағы газдың 

алмасуы. Газдың алмасуындағы физикалық және химиялық факторлардың 

маңызы. 

 

«Адам мен жануарлар физиологиясы» пәні бойынша ұсынылатын  
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         5.Генетика 

Тұқым қуалаушылықтың материалдық негіздері. Клетка – тіршіліктің 

элементарлық бөлшегі. Клетканың морфологиясы мен химиялық құрылымы. 

ДНК-ның тұқым қуалайтын информацияны алып жүретін негізгі зат екендігі. 

ДНК-ның құрылысы мен репликациялану механизмі. ДНК репликациясындағы  

ферменттердің рөлі. ДНК-ның генетикалық құрылымы. ДНК молекуласындағы 

қос нуклеотидтер тізбегінің тұқым қуалайтын информацияның кодалануының 

негізгі екендігі. Генетикалық кода. Белок биосинтезінің генетикалық бақылануы. 

Транскрипция, транскрипция процестері. РНК-ның құрылымы мен қызметі, 

оның түрлері: Р-РНК, иРНК, тРНК. Кодон мен антикоданың арақатынасы. 

Клеткалық цикл. Митоз эукариоттардың жыныссыз көбеюінің механизмі 

екендігі. Митоздың фазалары. Хромосомалар, хроматидтер. Клетканың бөлінуі 

кезіндегі хромосомалардың (хроматидтердің) таралу ерекшеліктері. Клетканың 

бөліну процесінде цитоплазмалық органоидтарының түзілуі мен таралу 

ерекшеліктері. Эндомитоз. 

Белгілердің тұқым қуалауының заңдылықтары мен тұқым 

қуалаушылықтың принциптері. Клеткалар мен организмдердің жыныссыз 

көбеюіндегі тұқым қуалау ерекшеліктері. Клоналардағы тұқым 

қуалау.Гибридологиялық әдіс генетикалық анализдің негізгі екендігі. Г.Мендель 

қалыптастырған жекелеген альтернативті жұп белгілердің тұқым қуалауына 

анализ жасаудағы, таза линиялы константты ата-аналық формаларды 

пайдаланудың, гибрид ұрпақтарға жеке анализ жүргізудің және 

будандастырудың нетижелеріне сандық баға берудегі генетикалық анализ 

әдісінің принципиялды маңызы. 

Генетикалық символика. Будандастыру жолдарын жазу ережелері.  

Моно және полигибридті будандастыру кезіндегі тұқым қуалау. 

Реципрокты будандастыру туралы түсінік. Мендельдің І заңы – бірінші 

ұрпақ гибридтерінің біркелкі болу заңы. Гендер мен аллелдер туралы түсінік. 

Аллелизм. Көп аллелділік. Аллелді гендердің әрекеттесуі (доминанттылық, 

толымсыз доминанттылық және кодоминанттылық). Доминаттықты меңгеру 

мүмкіндігі. Екінші және үшінші буындарда фенотип және генотип бойынша 

ажырау. Гомозиготалылық пен гетерозиготалылық. Қайыра және анализдік 

будандастыру кезіндегі ажырау. Анализдік будандастырудың маңызы. 

Мендельдің ІІ заңы – ажырау немесе гаметалар тазалығы заңы. Ажыраудың 

цитологиялық механизмі. Тіршілік циклының гаплофазасындағы ажырауға 

анализ жасау. Тетрадалық анализ.  

Ажырау заңының көрінісіне ықпал ететін және оны тежейтін жағдайлар. 

Ажыраудың статистикалық сипаты. 

Дигибридті будандастыру кезіндегі тұқым қуалау. Дигибридті 

будандастырудағы фенотип пен генотип бойынша ажырау. Кейбір жұп 

белгілердің тәуелсіз тұқым қуалауы, Мендельдің ІІІ заңы. Белгілердің, гендердің 

тәуелсіз комбинациялануының цитологиялық негіздері. Полигибридті 



будандастыру заңдылықтары. Комбинативті өзгергіштік, оның эволюция мен 

селекциядағы маңызы. Полигибридті будандастыру кезіндегі ажыраудың жалпы 

формулалары. 

Гендердің өзара әрекеттесу типтері: комплементарлы, эпистаз, полимерия, 

модификация. Гендердің өзара әрекеттесу типіне қарай фенотип бойынша 

ажыраудың өзгеруі. Сандық белгілердің тұқым қуалау ерекшеліктері. Сыртқы 

орта факторларының генотиптің қалыптасуына тигізетін әсері. 

Гибридологиялық. 

Жыныспен тіркескен белгілердің тұқым қуалауы. «креске-кресті» (крисс 

кросс) жолымен тұқым қуалау. Жыныстық  хромосомалар ажырамаған кездегі 

тұқым қуалау. 

Гендердің тіркесу құбылысы. Тіркесіп тұқым қуалау кезіндегі тұқым 

қуалаудың ерекшеліктері. 

Өзгергіштік, оның себептері мен зерттеу әдістері. Өзгергіштіктің 

классификациясы. Тұқым қуалайтын геотиптік (комбинативтік және 

мутациялық) өзгергіштік пен тұқым қуаламайтын фенотиптік (модификациялық, 

онтогенетикалық) өзгергіштер туралы түсікітер. Тұқым қуалайтын 

өзгергіштіктің эволюцияның негізі екендігі. Модификациялық өзгергіштіктің 

организмдердің адаптациясындағы рөлі және оның эволюция мен селекциядағы 

маңызы. Мутациялық өзгергіштік. Мутациялар классификациясының 

принциптері. Генератиптік және сомалық мутацилар. Мутацияны фенотиптің 

өзгеруіне қарай классификациялау – морфологиялық, биохимиялық, 

физиологиялық. Мутациялардың өздерінің адаптивтік маңызына байланысты 

айырмашылықтары: летальды және жартылай летальды, нейтральды және 

пайдалы мутациялар, мутациялардың адаптивтік маңызына қарай әр түрлі 

болуының салыстырмалы сипаты. Белгінің мутациялық өзгерісінің биологиялық 

және шаруашылық тиімділігі туралы түсінік, мутантты формалардың 

генетикалық коллекциясы және оларды өсімдіктер, жануарлар және 

микроорганизмдердің жеке салаларына да қолдану. Мутацияның әр түрлі 

биологиялық процестерге генетикалық анализ жасаудағы маңызы. 

Модификациялық өзгергіштік. Өзгергіштіктің реакция нормасы туралы 

түсінік. Модификациялық өзгергіштікті зерттеудің математикалық әдісі. 

Вариациялық қатардың константалары және оларды реакция нормасын 

анықтаудағы генотиптің рөлін білу үшін пайдалану. 

Молекулалық генетиканың негіздері. Генетикалық инженерия 

Ген туралы түсініктің дамуы мен қалыптасуы. Вирустар мен 

бактериалардың молекулалық генетиканың қолайлы объектісі екендігі. 

Вирустық инфекцияның механизимі. Бактериядағы трансформация және 

трансдукция құбылыстарының ДНК-ның тұқым қуалаушылық пен тұқым 

қуалайтын өзгергіштікті анықтайтындығының тікелей дәлелі екендігі. 

Плазмидтер мен эписамалар. 

Тұқым қуалайтын информацияны жүзеге асырудың молекулалық 

механизмдері. ДНК-ның генетикалық құрылымы және нуклеотидтік жұптардың 

бірізділігі – тұқым қуалайтын информацияның кодпен хабарлануының негізі 

екендігі. 



Популяциялар генетикасы және эволюцияның генетикалық негіздері. 

Популяция және оның генетикалық құрылымы. өздігінен ұрықтанатын және 

айқас ұрықтанатын организмдер популяциясы. Популяциялар мен таза линиялар 

туралы В.Иогансен ілімі. Популяциялардағы тұқым қуалау. Панмиксиялық 

мендельдік популяциядағы генетикалық тепе-теңдік және оның Гарди-Вайнберг 

заңына теориялық тұрғыда сәйкес келуі.  
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