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құпталған

1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы Жер өңдеу, агрохимия және өсімдік негіздері әдістемелігі
Пән таңдау бойынша
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Барлық аудиториялық сабақ – 45 сағат
Лекциялар – 30 сағат
Тәжірибелік/ семинарлық сабақтар – 15 сағат
Зертханалық сабақтар – 0 сағат
СРС – 180 сағат
Сонын ішінде ОСӨЖ – 4,50 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 225 сағат
Бақылау формасы
Емтихан - 3 семестр
Пререквизиты: агрохимия негіздері, егіншілік, өсімдік шаруашылығы.
Постреквизиты: кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі.
2. Пәнінің мақсаты мен міндеттері
Пәннің негізі Егіншіліктің ғылыми негіздерін игеру
Пәнді оқытудың мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты - студенттерді жерді
рационалды пайдаланудың және топырақтың құнарлылығын эффективті жоғарылатудың
теориялық және тәжірибелік негіздерін су және жел эрозиясымен күресу жағдайларын
меңгерту
Пәнді оқытудың міндеттері
- егіншіліктің ғылыми негіздері;
- ауылшаруашылық дақылдарын жаңа технологиялар бойынша өңдіруді меңгеру;
- негізгі егістік дақылдарының аймақтық нақты топырақ-климаттық жағдайларына
байланысты технологиялық картасын жасау;
3. Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар
Студент пәнді оқу нәтижесінде келесі жағдайлардан түсінік
алуға міндетті: Жалпы өсімдік шаруашылығы мен жер өңдеу, пәндерін
оқытудың әдістемесін, тәсілін, пәннің барлық тақырыптарын жан-жақты
талқылаудың әдістемесін игеруі міндетті. Әрбір тақырыпқа байланысты
дәрісті, практикалық сабақтарды, зертханалық сабақтарды өткізудің
әдістік ерекшелігін және ғылыми ұштастыра білу жөнінде түсінік алу.
білу керек:
- ауылшаруашылығына байланысты мемлекеттің барлық сұрақтары;
- егістік дақылдарының морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері,мәні;
- дақылдарды өңдірудің жаңа технологияларын;
- ауылшаруашылық өнімдерінің сапасын көтерудің жолдары мен тәсілдерін,сапаны
төмендетпеуді және еңбек шығының қысқарту мен өнімді өңдіруге жұмсалатын шығынды
азайтуды білу керек.
істей білуі керек:
- егін шаруашылығында өндірістік үрдістерді ұйымдастыру;

- ауылшаруашылық техникасын пайдалануды, химилық және агротехникалық
өсімдікті қорғау заттарын пайдалануды;
- өңдірісте топырақтың құнарлылығын көбейтетің және қоршаған ортаны қорғауды
қамтамасыз ететін ресурсүнемдеуші технологияларды қолдануды істей білу керек.
келесідей тәжірибелік дағдыларды алу:
- өсімдік шаруашылығы мен жер өңдеу пәндерін оқыта алу,
тәжірибелік жағын зертханада қоя білу, зертханалық сабақтарды
іс жүзінде жасай алу дағдылары және далалық жағдайда
тәжірибелік іс-әрекеттерді істей алу дағдылары, ғылыми негіздеу
дағдылары болу керек.
құзырлы болу:
- ауылшаруашылығына байланысты мемлекеттің барлық сұрақтары;
- егістік дақылдарының морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері,мәні;
- дақылдарды өңдірудің жаңа технологияларын;
- ауылшаруашылық өнімдерінің сапасын көтерудің жолдары мен тәсілдерін,сапаны
төмендетпеуді және еңбек шығының қысқарту мен өнімді өңдіруге жұмсалатын шығынды
азайтуды білу керек.
4. Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
Академиялық сабақтарды сабақ түріне байланысты бөлу
№
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Тақырыптардың аты

Кіріспе. Мақсаты,міндеттері.
Пәндердің даму тарихы.
Өсімдіктердің өсіп-даму жағдайларын
оқыту әдістемесі
Топырақ және оның қасиеттерін,
ауылшаруашылықта пайдалануын
оқыту әдістемесі
Арамшөптер және олармен күрес
жүргізуді оқыту әдістемесі
Топырақты өңдеу жүйесін оқыту
Тыңайтқыштар және олардың
қасиеттері мен қолданылуын
оқыту. Минералды
тыңайтқыштар, органикалық
тыңайтқыштар.
Тұқым және ауылшаруашылық
тұқымдарын егуді меңгерту
әдістемесі
Өсімдікті зиянкестер мен аурулардан
қорғауды оқыту
Өнімді жинау. Ауыспалы егіс
тақырыптарын оқыту
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Еіншілік жүйесін оқыту әдістемесі
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Маңызды ауылшаруашылық дақылдарын
олардың биологиясы мен
агротехникасының ерекшеліктері.
Мал азықтық шөптер және табиғы
азықтық шабындықтар.
Барлығы: 225 (3 кредит)
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