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«Оқу пәкінің мақсаттары мен міндеттері, оның оку процесіндегі орны».
Курстың мақсаты студенттерді өз мемлекетімізбен шет

мемлекеттердегі ірі қара шаруашылығының жағдаымен, ірі караның
биологиялық жэне шаруашылықтык ерешеліктерімен таныстырып, одан аз
шығын шығарып, экологиялық таза өнім алу үшін үгымды пайдалануды
үйрету
студенттерге
ірі
қараның
экстерьерлікконституционалдық жэне ингерьерлік ерекшеліктері, өнімділігі (сүт, ет және
т.б.), эртүрлі өнім бағытындағы ірі кара түкымдары, асылдандыру
жұмыстары, ірі қара табынын толықтырудың зоотехникалық негіздері мен
сүт жэне ет өндіру технологиясы жайлы толыккүнды білім беру болып
табылады
Студент ipi кара шаруашылығы саласының негізгі бағыттарын, ірі қара
түқымдары мен аудандастырылуын, экстерьері мен конституциясының
ерешеліктерін жэне олардың типтерін, онімділіктерінің негізгі корсеткіштері
мен белгілерін, осіру эдістерін жэне селекциялык асылдандыру жұмысгарын,
ірі кара мал шаруашылығында жас малдарды осіру технологиясын, отанымыз
бен шет елдердің ipi кара онімдерін ондірудегі азык тэжірибелерін, онімділік
багытына байлынысты түкымдардың стандарттарын, онімді қалыптастыру
жэне сатуды есепке алу мәселерін білуі тиіс
•

Курстың

міндеті

Өз бетімен ірі қара кәсіпорындарының (асыл түкымды зауыттар мен
тауарлы сүт фермаларының) технологиялық параметрлерін есептеуді, ірі
қараларды бонитировкалауды, сүт фермаларына жоғары онімді сауын
сиырларды сүрыптауды, ірі каралардың жасы мен кондылыгын ажырата
білуді зоотехникалық есеп жүргізуді, табының сүт және ет өнімділігін
жоспарлау мен талдауды, малдың жасы мен жынысына байланысты
азыктандыру рациондарын жасауды, малдың онімділік касиеттерін
бағалауды, сүт пен ет ондіруді жосгіарлауды жэне ірі қараны
бонитировкалауды білу тиіс
Студент істей білу керекгсуықпен карып немесе ытсықпен күйдіріп

белгі салу, сиырларды машинамен жэне қолмен сауу, қиды тазалау мен жою,
азыктандыру мен азык үлестіру технологияларын меңгерген болуы тиіс
Пререквизиттер; Жануарлар мофологиясы, жануарлар физиологиясы,

жануарлар биохимиясы, мал акушерлігі және кобею биотехнологиясы,
зоогигиена жэне мал объектілерін жобалау негіздері ветеринарлық
саладағы пәндермен озара байланыста окытылады.
Постреквизнттер экономика

Т ақ ы р ы п ты ң ж оспары

П ән н ін гақырыптық жоспары
Cat ат саны

№ п/п

IIон такырыбыныи атаулары
1

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Дәріс
сабақ.

Т әжір.
Сабак.

3

4

1
1
1

1
1
1

1

1

Ө ід ік

жүмысы
5

2
1
Тайыншалардың өсіру технологиясы мен
олармен сиыр табынын толыктыруы
Сүт өндірісінің агынды-цехтық жүйесі
Сиырларлың саууыи үйымдастыру және сүт
өнімділігін жоғарлату' тәсілдері
С \іті санитарлы бақылау
Сиырлардың саууын үйымдасгыру жэне сүт
өнімділігін жогарлату тәсілдері
Фсрмерлік шар\ашылыктарда с\т жэне ет
өндіру технологиясы
Сутті ірі қара шаруашылыгында ет өндіру
технологиясы
Етгі ірі кара шаруашылыгында ет өндіру
технологиясы
Сүт жане ет әндірісініңтехнологиялық
жобалау ерекшеліктері
Сут және ет ендірудің технологиялық
Сүт және ет өндірудің технологиялық
ерекшеліктері
С\тгі және етті ірі кара малды өсіру әдістері
жэне сүрыпта\дың генетикалык негіздері
С^гті мат шар> ашылығындагы асылдандыру
жүліыстарын үйымдастыру мен негізгі
багыттары
Етті мал шар> шылыктарындагы сүрыптауасы.іланлыр> жұмыстары
Мал шар\ашылыгындағы үйымдастырушызоотехникалык жэне сүрыптау шаралары
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АУДИТОРИАЛЫҚ БӨЛІМНЩ МАЗМҮНЫ

Пэіініц теориялық болімініц мазмүны
Мазмүны
Тақырып
I
2
Сиырларды бұзаулауга жэне төл алу. Түмса
Тайыншалардың
Толдің өсуін
сиырларды
онімділігі
жэне
желіндерінің
жоспарлау
өсіру

морфофункционалдық қасиеггер бойынша багалау.
Жака туган бұзаулар үшін уыздық кезецнің маңызы.
Сүггі жэне етті ірі кара шаруашылықтарында тол
I өсіру тәсілдері. Толдің осуін жоспарлау. Алгаш рет
кашырылатын тайыншалардың жасы мен тірі
салмағы. Сиыр табынын жас толмсн толықтырудың
негізі. Арнайы шаруашылықтардагы тол осіру
технологиясының
ерекшеліктері.
Гол өсірудегі
жайылымның маңызы.
•
Сүт өндірісінің Сауын сиырларды кыскы жэне жазгы уақыттарда
ұстау тәсілі мал азыгымен қамтамасыз етуді аныктау.
ағындыМал азығын дайындау мен тарату, табиги жэне екпе
цсхтык жүйесі
жайылымдарды пайдалану Dpi екгіе кок мйсамен
Сиырлардың
қамтамасыз ету.
саууын
Сумей қамтамасыз ету жолы. Мал киын
үйымдастыру
тазалау,
сақгау жэне әзірлеу. Сауу тәсілдері. Сауылган
жэне сүт
сүтті тазалау, дайындау эрі өткізу жолдары.
онімділігін
Малдарды байлап немесе бос үстау үніін бірнеше
жогарлату
топқа болу тәсілдері. Табынның құрылымы жоне жеке
тэсілдері
жеке маманданған шаруашылыктағы олардын
Сиырлардың
ерекшеліктері. Сүтті өндірістік
негізде ондіру
саууын
технологиясы,
оныц
зоотехникалык
жэне
үйымдастыру
экономикалык
негіздері,
осы
тэсілдердін
жэне сүт
артықшылыгы
мен
кемшліктері.
онімділігін
Циклограмма жәніндегі түсінік. Сүт өндіру
жоғарлату
технологиясынын цехтары, эр цехта болу мезглі, сиыр
тәсілдері
орындарын есептеу. Сүтті басқа шаруашылықтарда,
Сүтті
жекелеген жылдық жэне малдәрігерлік болімдерде
санитарлы
ондіру ерекшеліктері.
бакылау
Сиырлардың
саууын
үйымдастыру
және сүт
енімділігін
жогарлату
тәсілдері
Фермсрлік
шаруаиіылыкт
арда сүт жэне
ет ондіру
технологиясы

технологиясы
мен олармен
сиыр табынын
толыктыруы

Сүт ондіру
технологиясы

Малды
бордақылау

Сүтті ірі қара
шаруашылыгы

Малды осіру, жетілдіру жэне бордақылау жөніндегі

нда ет өндіру
технологиясы
Етті ірі кара
шаруашылығы
нда ет өндіру
технологиясы
Сүт жане ет
өндірісінің
технологиялық
жобалау
ерекшеліктері
Сүт жэне ет
өндірудің
технологиялык
ерекшеліктері

түсініктер. Бордақылау шаруашылыктарының түрлері
жэне
оларды
төлдермен
қамтамасыз
ету
ерекшелікгері:
дайындау,
сүрыптау,
тасу.
Циклограмма туралы түсінік.
Бордакыланатын
малдарды
басу
технологиясыиың операциясы жэне оны экологиялык
негізде бағалау.
Малды
жем
жэне
барда
азықтармен
бордакылаудын
ерекшеліктері.
Сака
малдарды
бордақылау ерекшеліктері. Малды жайып семірту.
Мамандандырылган
етті
ірі
кара
шаруашылықтарындагы
«сиыр-бүзау»
гехнологиясының
ерекшеліктері.
Бордакыланған
малдарды өгкізу.
Фермерлік шаруашылықтарда
малдарды өсіру және бордакылау ерекшеліктері.

Сутті жэне етті
ірі кара малды
өсіру эдістері
және
сүрыптаудың
генетикалық
негіздері
Сүтті мал
шаруашылыгы
ндагы
асылдандыру
жүмыстарын
уйымдастыру
мен негізгі
бағыттары
Етті мал
Сүтті және етті
шарушылыктар
ірі қараны
бонитировкалау ындагы
сұрыптауасылдандыру
жүмыстары
Мал
Селекциялық
асылдаыру
шаруашылығы
ндағы
жүмысы
үйымдастыру
Компыотерлік
шыбагдарлама
«СЕЛЭКС»
зоотехникалык
жэне сүрыптау
шаралары.

Ірі кара селекциасын зертеу
Асылдандыру жүмысының ірі кара мат өнімін
көбейтудегі әсері. Асылдандыру жүмысының өз
елімізде жэне шет мем лекеттерде дамуы.
Мал өсіроу тәсілдері мен оньщ асыл түқымды
жэне тауарлы шаруашылыктарда қолданылуы.
Сүгті, сүтті-етті және етті багьптағы бүкалар
мен сиырлардың негізі және косымша селекциялык
белгілері. Селекциялык белгілердің өзгергіштігі,
қуалаушылығы.
қайталауы
жэне
өзара
байланыстылығы. өнімі жогары көрсеткіштердің
селекциялык маңызы. Бүкалар мен сиырларды
сүрыптау схемасы: фенотип бойынша (шығу 'тегі,.
жабайы туыстары, үрпақ сапасы).
Сүтті жэне етті ірі караны таңбалау. Бұқаларды
ұрпак сапасы бойынша бағалау. Жүп таңдау тәсілдері.
Бұқалардыц ага із желісі мен анатык үяларының
жұмысы. Инбридинг пен гетерозисті қолданылуы. Ірі
аукымды
селекция
жэне
оның
қолданылуы.Бонитировка молочного и мясного скота
подбора.

•

Мал өсіру
эдістсрі

Асылдандыру жумыстарыныц эр түрлі
шаруашылыктардагы ерекшеліктері. Асылдандыру
есебі. Ipi кара тұқымы мен табынның селекциялык
жүмыстарып жоспарлау. Асыл тұқымды малдардыц
көрмесі. Селекциялык жетістіктерді бекіту. элемдік
генофондты ipi кара мал тұкымдарын асылдандыру
үшін пайдалану.
.
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Тақырып
Тақыр
1
ып
болімд
ері
Тайынишіардын өсіру технологиясы
1
мен олармен сиыр табынын
толыктыруы

2

Тапсмрмалар
2

Тайыншалардың өсіп жетілуін
жоспарлау. Тайыншалардың өсіп
жетілу каркындылыгы және олардың
келешектегі сүт өнімділігі.

Сут өндіру технологиясы
Сүт ондірісінін агынды-цехтык
жүесі
Сиырлардын саууын үйымдастыру
жэне сүт өнімділігін жоғарлату
тәсілдері
Жоғарысапалық сүтті өндіру
гигиенасы
Сүтті санитарлы бакылау
Фермерлік шаруашылықтарда сүт
жэне ет өндіру технологиясы

3
4
5

6

Сүт кешеніндегі технологиялык
операциялар. Накты шаруашылықтағы
сүг өндіру технологиясымен танысу
Сүгің сапасын анықгау
Сүтін технологиялык қасиеттін анықтау

7
8

9

. 10

'

Сүтті ірі қара шаруашылыгында ет
ондіру технологиясы
Етті ірі кара шаруашылыгында ет
ондіру технологиясы
Сүт
жане
ет
өндірісініц
технологиялық
жобалау
ерекшеліктері
Сүт жане ет ондіру
технологиясының жобалау
ерекшеліктері

Ірі кара етін өндіретін кешендердегі
технологиялык операциялар.

Технологиялык жэне ұйымдық технологиялык карталардыц кұрастыру
эдістемесі

11
12

Сутті жэне етгі ірі кара малды өсіру
эдістері жэне сүрыптаудын
генетикалык негіздері
Сүтті мал шаруашылыгындагы
асылдандыру жұмыстарын
үйымдастыру мен негізгі багыттары

13

14

Етті мал шарушылықтарындагы

Сүтті ipi кара малдың
селекциялық-генетикалық
параметрлерін есептеу.
.
Сү гті жэне сүтгі-erri багыттагы ірі
қараларды бонитировкалау гехникасы
мен оны үйымдастыру.
Сүтті багыттагы ірі карамен
жүргізілген асылдандыру жұмысының
нэтижелері жөніндегі есепті күрастыру
(бонитировкалау есебі)..
Сүтті жэне сүтті-етті багыттагы
түкымдық бұкаларды үрпагының
сапасы бойынша багалау
Етті багыттагы ipi караларды багалау
Сүтті жэне сүтті-етті багыттагы ipi
караларды бонитировкалау техникасы

15

СӨЖ- дің түрі

№
1

2

3

4

сұрыптау-асылдандыру жұмыстары
Мал шаруашылыгындагы
үйымдастырушы-зоотехникалык
жэне сүрыптау піаралары.
Компьютерлік бағдарлама
«СЕЛЭКС»

мен оны үйымдастыру.
Т абынд ағы
ас ылдандыру
жұмысынын жоспарымен танысу.
Ipi кара шаруашылығындағы
өндірістік жэне асыл түкымдык
есепті ұйымдастыру жэне оның
принциптері. Малдын өнімділік жэне
асыл тұкымдык сапасын багалау..

СӨЖ ОРЫНДАУ МАЗМҮНЫ
Бсептік
Бақылау түрі
формасы

Дэріс сабақка даиындалу

Тәжірибелік сабакка
даиындалу

Семестрлік тапсырмаларды
орындау (Жұмыс дэптері
курстык жоба жасау)

Оку
жетістіктерін
тіркеу журналы
Жұмыс дәптері

Жүмыс
дэптері.курстык
жұмыстың
болімдері
бойынша жазба
жүмысы

Бакылау шараларына
дайындалу

Саға г саны

Сабақтарга
қатысу
Тэжірибелік
жұмыстарды
істеу жэне
қоргау
Жазбаша

7,5 (0,5 * 15)

7,5 (0.5* 15)

40

1 МБ.2 МБ
Барлыгы

5
60

Үсынылатын курстық жобалардыц такырыіітарыпын тізімі
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тауарлық, кооперативтік, қожалық шаруашылықтардағы сүт ондіру технологиясы.
Фермада сүт ондіру
Асыл тұқымды зауыттарда сүт өндіру технологиясы
Жасмалдыөсіру технологиясы
Ipi кара манды бордакылау жэне жайып семірту
Профилактика кезіндебұзауларды ocipy технологиясы
Сүт ондіру кешенді жобалау негіздері
Сүт ондіру технологиясын жетілдіру
Табынды озтолімен осіру жэне сиырлармен қашарларды колмен үрықтандыруға
қойылатын талаптар
10. Жас мапды өсіру әдісін аныктау
11. Табынның сүт өнімін талдау
12. Сүт фермасында сиырларды азықтандыру технологиялык процестерін жобалау
13. Фермада қиды шыгару технологиялык процестерін жобалау
14. Сүт ондірудегі малдарды күтіп багу зоогигиеналык жағдайларын жетілдіру
15. Сүтті алу жэне оңдеу технологиясы
16. Сүтгі тұкым сиырларының сырт пішінін зерттеу жэне онімі мен дене олшемдерінің
байл ан ыстылыгы

СӨЖ ОРЫНДАУ МАЗМҮНЬІ
Сырттай оқу
№

СӨЖ- дің турі

1

Дәріс сабақка даиындалу

2

Тәжірибелік сабакка
даиындалу

'3

4

Семестрлік тапсырмаларды
орьгндау (Жүмыс дәгттері
курстык жоба жасау)

Бақылау шараларга
даиындалу

Есептік
формасы

Бакылау түрі

Оқу
жетістіктерін
тіркеу журналы
Жұмыс дәптері

Сабақтарга
катысу

6

Тэжірибелік
жұмыстарды
істеу жэне
қоргау
Жазбаша

6

Жұмыс
дэптері.курстық
жүмысгың
бөлімдері
бойынша жазба
жұмысы
Оқу
жетістіктерін
тіркеу журналы
Варлыгы

Сагат саны

136

8

156 саг

