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«Оқу пәнінің мақсаты мен міндеті, оның оқу
үрдісіндегі орны»
Мақсаты:
Студенттерді малшаруашылығындағы қазіргі заманға сай селекциялық
бағыттармен таныстыру.
Міндеттер: Студенттерге қазіргі заман талаптар және перспективті
селекциялық бағыттар туралы толық білім беру
Пререквизиттер:
- мамандыққа кіріспе
- морфология
- зоология
- азық өндіру
Постреквизиттер
- генетика и биометрия
- селекциионно-генетические методы селекции
- разведение и селекция животных
- племенное дело

Пән мазмұны
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптың аты
Сағат саны
№
СӨЖ
п/п
Дәріс
сарам-қ
1
2
3
4
5
1 Кіріспе. Жалпы қағидалар
1
2 Сұрыптау белгілерінің қазіргі
1
2
10
жіктелуі
3 Сұрыптау тиімділігіне әсер
2
2
10
ететін факторлар
4 Шығұ тегі бойынша бағалау
3,5
10
және сұрыптау
3,5
5 Ұрпақ сапасы бойынша бағалау
3,5
3,5
10
және сұрыптау
6 Өндірушілердің препотентілігі
2
2
10
7 Сұрыптау бойынша
2
2
10
ұйымдастыру шаралары
Барлығы :
15
15
60
Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны
1Тақырып. Кіріспе. Жалпы қағидалар. Сұрыптау жөнінде сұрыптау.
Табиғи және жасанды сұрыптау.
2 Тақырып. Сұрыптау белгілерінің қазіргі жіктелуі.
Тұрақтандырушы,
бағытталған,
дизруптивті,
жаппай,
жеке,
технологиялық және т.б. сұрыптау.
3 Тақырып. Сұрыптау тиімділігіне әсер ететін факторлар. Сыртқы
ауа жағдайы. Табындағы малдын саңы. Ұрпақ ауысыу және қөбеюшілігі.
Жылдамдық сиппатамасы, белгілер саңы.
4 Тақырып. Шығұ тегі бойынша бағалау және сұрыптау. Шежіре
және шежіре түрлері.
5 Тақырып. Ұрпақ сапасы бойынша бағалау және сұрыптау. Ұрпақ
сапасы бойынша бағлау әдістері. Ұрпақтың орта сапасына өндірушідің әсері.
Енелерінің сапасы.
6 Тақырып. Өндірушілердің препотентілігі. Өндірушілерді
препотентілігі бойынша бағалау.
7 Тақырып. Сұрыптау бойынша ұйымдастыру шаралары.
Зоотехникалық және асылтұқымды есебі.
Тәжіриебелік жұмыстардың мазмұны

№
п/
п
1
1
2
3
4
5

6

Тақырыптың
аттауы
2
2 Сұрыптау
белгілерінің
қазіргі жіктелуі
2 Сұрыптау
тиімділігіне әсер
ететін факторлар
3 Шығұ тегі
бойынша бағалау
және сұрыптау
Ұрпақ сапасы
бойынша бағалау
және сұрыптау
Өндірушілердің
препотентілігі
Сұрыптау
бойынша
ұйымдастыру
шаралары

Мазмұны

Жасаңды
таңысу

3
сұрыптау

Бақылау
түрі
4
түрлерімен жазбаша

Сұрыптау тиімділігіне әсер ететін жазбаша
факторларды зерттеу
Шежіре және
құрастыру

шежіре

түрлерін жазбаша

Ұрпақ сапасы бойынша бағалау және жазбаша
сұрыптау әдістері
Өндірушілердің препотентілігі
бойынша бағалау
Зоотехникалық
есебін
техникасымен таңысу

жазбаша

жүргізу жазбаша

Барлығы

СӨЖ ОРЫНДАУ МАЗМҰНЫ
№
СӨЖ- дің түрі
Есептік
Бақылау
формасы
түрі
1 Дәріс сабаққа
Оқу
Сабақтарғ
дайындалу
жетістіктерін а қатысу
тіркеу
журналы
3 Тәжірибелік сабаққа
Жұмыс
Жазбаша
дайындалу
дәптері
4 Аудиториялық
конспект
Жазбаша
сабақтың мазмұнына
кірмейтін
тақырыптарды оқу
6 Бақылау шараларға
Оқу
РК 1, РК 2,
дайындалу
жетістіктерін

15

Сағат
саны
10
10
20

20

тіркеу
журналы
Барлығы

1.
2.
3.
4.

60

Әдебеттер:
Негізгі әдебиеттер:
Садыкулов Т.С. Мал өсіру және селекция, 2003.
Садыкулов Т.С., Ким Г.Л. Мал өсіру және селекция
практикумы,2000г.
Қосымша әдебиеттер:
Борисенко Е.Я. А/ш малдарын өсіру М. 2001
Борисенко Е.Я. А/ш малдарын өсіру практикумы М. 2000

Оқу жұмыс жоспарынан
көшірме
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Жануарларды генотип бойынша бағалау пәнінің оқу жұмыс
жоспарынан көшірме
Пәннің көп еңбекті
қажет етуі
академиялық
Оқу
сағат
кренысаны
дит- БарСӨ
тер лығ ауд
Ж
ы
қүндізгі 2
90 30 60

Семестр бойынша студенттердің жұмыс
Семестр
көлемі
бойынша
бақылау
Аудиториялық сабақ
СӨЖ
Сем
нысандары
(ак. сағат)
(ак. САғат)
кре
естр
дит
К К
бар
ем сы
бартер
Ж- Ждәр пр. зерт лығ ОСӨЖ
т н
лығы
а с
ы
6
6
2
30
15 15
60

Каф. меңгерушісі _____ Бурамбаева Н.Б. а/ш.ғ.к, профессор
«___» ____2013г.

