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Сабақ 

№ 

Тақырыпты 

оқытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы Сағаттар 

саны 

Сабақ типі Үй 

тапсырмасы 

Ескерту 

1  Сібір жарасы. Патологиялық материал алу және оны 

зертханаға жіберу 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Жаңа тақырып 

бойынша 

материалдар 

 

2  Анаэробты инфекциялар. Дайын препараттарды микроскоп 

арқылы көріп, үйрену 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Канспект жазу, 

сурет салу, оқу 

 

3  Қанталап қағыну 2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Малды тексеру 

әдістерін игеру   

 

4  Көк сау (Туберкулез). Тері астына және көздің кілегей 

қабатына туберкулин егу тәсілдерін жасап үйрену 

2 Зертханалық 

тәжірибелік 

сабақ №1 

Малдарды 

клиникалық 

тексеру әдістерін 

игеру 

 

5  Сарып (Бруцеллез). Сарып ауруынан арылмаған, арылған 

шаруашылықтарға аурудан арылтудың жолдары 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект, жазу 

оқу 

 

6   Сарып ауруынан арылудың алдын алу шараларының 

жоспарын түзу жолдары 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Конспект, жазу 

оқу 

 



7  Сары ауру (Лептоспироз). Лепторспирозды анықтау үшін 

патологиялық материал алу және оны тексеруге жіберу 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект, жазу 

оқу 

 

8  Құтыру. Құтыруды анықтау үшін патологиялық материал 

алужәне оны тексеруге зертханаға жіберу 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект жазу 

оқу   

 

9  Аусыл. Аусыл ауруына қарсы қан сарысуын (сыворотка), 

иммунолактанды дайындау, қолдану технологиясымен 

танысу 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Малды тексеру 

әдістерін игеру 

 

10  Күл /Шешек/. Күл ауруына қарсы малдарға және құстарға 

вакцина егу 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Малды тексеру 

әдістерін игеру   

 

11  Күл ауруын емдеу және алдын алу шараларының жоспарын 

түзу 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Малдарды 

клиникалық 

тексеру әдістерін 

игеру 

 

12  Дерматомикоздар 2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект, жазу 

оқу 

 

13  Теміреткі ауруын анықтау үшін қырындылар алу 2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект, жазу 

оқу 

 



14  Төл аурулары 2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект, жазу 

оқу 

 

15  Коллибактериоз. Торайдың ісік ауруы 2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект жазу 

оқу   

 

16  Қан сарысуын (сыворотка), глобулин, вакцина, 

бактериофагты қолдану 

2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Жаңа тақырып 

бойынша 

материалдар 

 

17  Күйіс қайыратын мал аурулары. Қарасан ауруының 

қоздырғыштарының дайын жағындыларын микроскоп 

арқылы тексеру 

2 Зертханалық 

тәжірибелік 

сабақ №2 

Канспект жазу, 

сурет салу, оқу 

 

18  Паратуберкулез ауруын аллергиялық тәсілмен анықтауды 

игеру 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Малды тексеру 

әдістерін игеру   

 

19  Шошқа аурулары. Шошқа обасы 2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Малдарды 

клиникалық 

тексеру әдістерін 

игеру 

 

20  Шошқаның жұқпалы ауруларын анықтау  2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект, жазу 

оқу 

 

21  Жылқы аурулары. Маңқа. 2 Жаңа 

сабақты 

меңгеру 

Конспект, жазу 

оқу 

 



22  Маңқа ауруын анықтау үшін серологиялық тексеруге қан 

алу 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект, жазу 

оқу 

 

23  Құстардың аурулары. Пуллороз ауруын анықтау үшін қан 

тамшысын агглютининдеу реакциясын жасау. 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект жазу 

оқу   

 

24  Құстың күл және оба ауруларына қарсы вакцина егу 

тәсілдерімен танысу. 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Малды тексеру 

әдістерін игеру 

 

25  Терісі бағалы аңдар, қояндар, бал ара және балық аурулары 2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Малды тексеру 

әдістерін игеру   

 

26  Миксоматозды анықтау үшін вирусологиялық зерттеулер 

жүргізу. 

2 Зертханалық 

тәжірибелік 

сабақ №3 

Малдарды 

клиникалық 

тексеру әдістерін 

игеру 

 

27  Ит обасын анықтау үшін гистологиялық, 

вирусологиялық зерттеулер жүргізу 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект, жазу 

оқу 

 

28  Тоған балықтарының аурулары: Алабұғаның 

қызылшасы.Алабұғаның күлі.Бронхомикоз 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект, жазу 

оқу 

 



 

 

Сағаттың бөлінуі 

 

№ 

р/с Оқу уақытының бөлінісі 

Барлық сағат 

саны 

оның ішінде 

Теориялық 

сабақтар 

Практикалық және 

зертханалық сабақтар 

Курстық 

жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат  58  52  6   

2 Семестрге жоспарланған 

 5-семестрге-22 

сағат 

6-семестрге-36 

 5-семестрге-20 

сағат 

6-семестрге 32 

сағат 

5-семестрге-2 сағат 

6-семестрге-4 сағат   

3 Бұрын өткізілген сағат         

4 Келесі оқу жылына қалған         

 

 

29  Алабұға ауруы 

 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект, жазу 

оқу 

 

Барлығы: 58 сағат 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән бойынша сабақ жоспары 
«Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология» 

 (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

                      ___________________1315000 - «Ветеринария»___________                              
(мамандықтың шифры және толық атауы) 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Сібір жарасы. Патологиялық материал алу және оны 

зертханаға жіберу 

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты: Сібір жарасын  ажыратып балау, патологиялық анатомиясын 

және індеттік деректерін меңгеру. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Ауруды ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
 
 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Анаэробты инфекциялар. Дайын препараттарды 

микроскоп арқылы көріп, үйрену  

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты: Анаэробты инфекцияларды және дайын препараттарды 

микроскоп арқылы көріп, үйрену. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Ауруды ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Қанталап қағыну 

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты: Қанталап қағыну ауруын ажыратып балау, патологиялық 

анатомиясын және індеттік деректерін меңгеру.. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Ауруды ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
 
 
 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Көк сау (Туберкулез). Тері астына және көздің кілегей 

қабатына туберкулин егу тәсілдерін жасап үйрену 

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты: Туберкулез ауруын ажыратып балау, патологиялық анатомиясын 

және індеттік деректерін меңгеру.. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Ауруды ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Сарып (Бруцеллез). Сарып ауруынан арылмаған, 

арылған шаруашылықтарға аурудан арылтудың жолдары 

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты: Бруцеллез ауруын ажыратып балау, патологиялық анатомиясын 

және індеттік деректерін меңгеру.. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Ауруды ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
 
 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Сарып ауруынан арылудың алдын алу шараларының 

жоспарын түзу жолдары  

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты: Бруцеллез ауруын ажыратып балау, патологиялық анатомиясын 

және індеттік деректерін меңгеру.. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Ауруды ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Сары ауру (Лептоспироз). Лепторспирозды анықтау 

үшін патологиялық материал алу және оны тексеруге жіберу  

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты: Лептоспироз ауруын ажыратып балау, патологиялық 

анатомиясын және індеттік деректерін меңгеру.. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Ауруды ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Құтыру. Құтыруды анықтау үшін патологиялық 

материал алужәне оны тексеруге зертханаға жіберу 

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты: Құтыру ауруын ажыратып балау, патологиялық анатомиясын 

және індеттік деректерін меңгеру.. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Ауруды ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Теміреткі ауруын анықтау үшін қырындылар алу 

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты: Теміреткі ауруын ажыратып балау, патологиялық анатомиясын 

және індеттік деректерін меңгеру.. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Ауруды ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
 
 
 
 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Төл аурулары  

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты: Төл ауруын ажыратып балау, патологиялық анатомиясын және 

індеттік деректерін меңгеру.. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Ауруды ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
 
 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Коллибактериоз. Торайдың ісік ауруы 

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты: Коллибактериоз ауруын ажыратып балау, патологиялық 

анатомиясын және індеттік деректерін меңгеру.. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Ауруды ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Қан сарысуын (сыворотка), глобулин, вакцина, 

бактериофагты қолдану 

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты: Қан сарысуын (сыворотка), глобулин, вакцина, бактериофагты 

қолдануды меңгеру. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Ауруды ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Аусыл. Аусыл ауруына қарсы қан сарысуын 

(сыворотка), иммунолактанды дайындау, қолдану технологиясымен танысу 

 

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты:  Жалпы арнайы емес және аурудың алдын алу меңгеру 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Аусыл ауруын ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Күл ауруы /Шешек/. 

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты:  Күл ауруын ажыратып балау, патологиялық анатомиясын 

меңгеру. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Күл  ауруын ажыратып балау 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
 
 
 
 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
Сабақтың тақырыбы: Дерматомикоздар 

Пән атауы: Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар 3- курс, ВН - 319 

Сабақтың типі:  Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2. Мақсаты: Дерматомикоздар  ажыратып балау, патологиялық анатомиясын 

меңгеру. 

    Міндеті: диагноз қою, клиникалық зерттеу және терапия техникаларын 

білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты меңгеру, сұрақтарға жауап беру, 

белсенділік таныту, конспект жазу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Кітаптар, 

слайд, электронды материалдар, фанендоскоп, термометр 

 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, перчатка, маска 

 

4. Сабақтың барысы 

1. Ұйымдастыру бөлімі 

2. Жаңа сабақты түсіндіру 

3. Диагноз қою 

4. Үйге тапсырма беру 

5. Үй тапсырмасын тексеру 

6. Бағалау  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Сабақ мақсаттары немесе оқу материалдары 

шынайы, қолжетімді болды ма? Ауруды ажыратып балау? 

Сабақтың қорытындысы:  Сабақты қысқаша түйіндеу. Білім алушылардың 

білімін бағалау. 

 

6. Үйге тапсырма: Жаңа тақырыпты конспектілеу, оқып, түсіну. 

 

Педагог ________ Әли Назым Серікқызы 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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Тест сұрақтары 

 
1. Инфекциялык процесс 

- пайда болган иммунитет 

+ жануар денесінде калыптаскан патолого-иммунологиялык озгеріс 

- инфекциялык ауру 

- иммундеуші субинфекция 

- микроб алып журу 

 

 

2.Індет процесі 

- инфекциялык ауру 

- иммундеу субинфекциясы 

+ жұкпалы аурудын ауру малдан сау малға жуғып, тарауы 

- микроб алып журу 

- микробты сыртка болу 

\/ 

/\ 

Малдан адамаға жұғатын аурулар 

- зооноз 

+ зооантропоноз 

- антропоноз 

- ктеноноз 

- терионоз 

\/ 

/\ 

Аурудың аскорту жүйесі аркылы берілу жолы 

- аэрогендік 

+ алиментарлык 

- перкутандык 

- трансмиссивтік 

- трансовариалдык 

\/ 

/\ 

Індет ошағы 

- сонген ошак 

+ ауру окигасы тіркелген орын 

- ауру коздырушысынын зардаптылыгы 

- коздырушынын уыттылыгы 

- коздырушынын денеде болуы 

\/ 

/\ 

Аурудын бірен-саран окиғалары 

- эпизоотия 

- энзоотия 

- панзоотия 

+ спорадия 

- эпидемия 

\/ 

/\ 

Мына реакция серологиялык реакцияга жатпайды 

- АР 



- КБР 

- КҰБР 

+ Асколи реакциясы 

- ДПР 

\/ 

/\ 

Офтальмотуберкулиндеу 

- аллергенді теріге тамызу 

+ аллергенді козге тамызу 

- аллергенді тері астына енгізу 

- аллергенді булшык етке енгізу 

- аллергенді тері арасына енгізу 

\/ 

/\ 

Салыстырмалы тарихи сипаттау 

+ жукпалы аурудын откендегісін деректерден жинау, біріктіру 

- ауру коздырушысын табу 

- коректі ортаны даярлау 

- ауруды жоюга жоспар жасау 

- дезинфекция откізу 

\/ 

/\ 

Аурудын туракты ошағы 

- сонген ошак 

+ үнемі ауру окигалары орын тепкен мекен 

- коздырушынын денеде болуы 

- коздырушынын зардапталыгы 

- коздырушынын уыттылыгы 

\/ 

/\ 

Ауырган малды зерттеу неден басталады 

- малды байлаудан 

+ анамнездік деректерді жинаудан 

- кан алудан 

- нажісін зерттеуден 

- несебін зерттеуден 

\/ 

/\ 

Интерферон 

- химиялык зат 

- органикалык препарат 

+ торшада болінген емдік зат 

- аллерген 

- антиген 

\/ 

/\ 

Иммундеуші субинфекция 

+ енген микробтын осуі тежеліп, иммунитет куралуы 

- енген микроб осерінен малдын ауруы 

- иммунитеттін ересек малдагы турі 

- туа біткен иммунитет турі 

- вакцина еккен сон пайда болган иммунитет 



\/ 

/\ 

Барлык бейім 60 малдын 6 басы ауруга шалдыкса, бейімділік коэффициенті 

- 1% 

- 5% 

+ 10% 

- 20% 

- 2% 

\/ 

/\ 

Індет процесінін мына сатысында ауырған малдын саны ен көп болады 

- індетаралык сатысында 

- індеталды сатысында 

- індет соны сатысында 

+ індеттін шегіне жету сатысында 

- індеттін ошу сатысында 

\/ 

/\ 

Нозогеография 

+ аурулардын кеністікте таралуын зертейтін ғылым саласы 

- аурудын коздырушысын зерттейтін гылым 

- аурудын маусымдылгын карта бетіне тусіретін гылым 

- ауру турі 

- ауру топтары 

\/ 

/\ 

Биосынама откізу неге негізделген 

- кан сары суын зерттеуге 

- канды зерттеуге 

- аллергиялык зерттеуге 

+ лабораториялык малда ауру улгісін жасауга 

- бактериологиялык зерттеуге 

\/ 

/\ 

Спорадия 

- аурудын кенінен таралуы 

+ аурудын бірен-саран кездесуі 

- кеміргіштердін ауру таратуы 

- адамнын ауру таратуы 

- аурудын малдан малга жугуы 

\/ 

/\ 

Кан сары суын колданғаннан кейін иммунитет турі калыптасады 

- туа біткен 

- біртіндеп калыптаскан 

+ енжар 

- белсенді 

- енжар-белсенді 

\/ 

/\ 

Инфекция какпасы 

- коздырушынын тогышарлык орны 



+ коздырушынын денеге енетін орны 

- коздырушынын денеден болініп шыгу жолы 

- коздырушынын зардаптылыгы 

- коздырушынын вируленттілігі 

\/ 

/\ 

Тері кыртысы калындыгын олшейтін кұрал 

- Шилов 

- Бобров 

+ кутиметр 

- денсиметр 

- рН-метр 

\/ 

/\ 

Ауырган 20 малдын 4 басы олсе, шыгын коэффициенті 

- 5% 

- 10% 

+ 20% 

- 3% 

- 2% 

\/ 

/\ 

Кан соргыш жандіктер тарататын аурулар 

- алиментарлык 

- респираторлык 

- трансовариалдык 

+ трансмиссивтік 

- перкутандык 

\/ 

/\ 

Инфекциялык ауруларға тан белгі 

- іш оту 

- азыктан бас тарту 

+ дене кызуы котерілу 

- жотелу 

- іш тастау 

\/ 

/\ 

Микроб алу журу 

+ денедегі микробтын өсіп-өнсе де, малдын ауырмауы 

- коздырушынын енген уакыты 

- микробтын жарадан болінген кезі 

- кененін микробты тасымалдауы 

- Коздырушынын уыттылык дарежесі 

\/ 

/\ 

Ауырған 12 малдын 3-уі өлсе өлім коэфициенті 

- 10% 

- 5% 

+ 25% 

- 50% 

- 15% 



\/ 

/\ 

Жукпалы ауруды балау жургізіледі 

- сырткы белгілерін ескере 

- серологиялык адістермен 

- аллергиялык тасілдермен 

- бактериологиялык адістермен 

+ кешенді турде 

\/ 

/\ 

Ауа аркылы берілетін аурулар аталады 

+ респираторлық 

- алиментарлық 

- перкутандық 

- трансмиссивтік 

- трансовариалдық 

\/ 

/\ 

Аурудың тері арқылы берілу жолы 

- аэрогендік 

- алиментарлық 

+ перкутандық 

- трансмиссивтік 

- трансовариалдық 

\/ 

/\ 

Жаңа пайда болған ошақ 

- жаңадан әкелінген мал 

+ ауру оқиғалары жаңа тіркелген орын 

- адамның араласуынсыз болып тұрған аурулар 

- аурулардың кемірушілерден таралуы 

- аурулардың кенелерден таралуы 

\/ 

/\ 

Бірнеше мемлекеттерді, құрлықтарды жайлаған ауру қарқыны 

- спорадия 

- эпизоотия 

+ панзоотия 

- энзоотия 

- эпидемия 

\/ 

/\ 

Аурудың белгілі бір жерде қайталанып отыру жағдайы 

- спорадия 

- эпизоотия 

- панзоотия 

- эпидемия 

+ энзоотия 

\/ 

/\ 

Вакцина егілген малда иммунитет қалыптасады 

- туа біткен 



- енжар 

+ белсенді 

- иммундеуші субинфекция 

- иммунитет қалыптаспайды 

\/ 

/\ 

Жұқпалы аурудың жұқпайтын аурулардан айырмашылығы 

- өте қатерлі 

- өте жұқпалы 

+ арнайы қоздырушысы бар 

- өте жұғымтал 

- еш айырмашылығы жоқ 

\/ 

/\ 

Індеттану саласы зерттейді 

- жұқпалы ауруларды 

- инвазиялық ауруларды 

+ инфекциялық ауруларды 

- жұқпайтын ауруларды 

- хирургиялық аурулары 

\/ 

/\ 

Инфекция деген терминді ғылымға енгізген ғалым 

- Павловский Е.Н. 

- Скрябин К.И. 

- Вышелесский С.Н. 

+ Хуфеланд 

- Сайдулдин Т.С. 

\/ 

/\ 

Мына реакция серологиялық реакцияға жатпайды 

- АР /РА/ 

- КБР /РСК/ 

- КҰБР /РДСК/ 

+ СР /сақина реакциясы/ 

- ИФА 

\/ 

/\ 

Туберкулинді тауық мына жеріне енгізіп тексереді 

- көзге тамызып 

- клоакаға 

- тері астына 

- тері үстіне 

+ сырғасының біріне 

\/ 

/\ 

Жұқпалы аурудың инкубациялық кезені 

- ұзаққа созылу кезені 

- бірден біліну кезені 

+ қоздырушы енуі мен сыртқы белгілері біліну аралық уақыты(жасырын кезен) 

- үзікті жүрде өту 

- қатерлі түрде байқалу уақытын айтады 



\/ 

/\ 

Рецидив 

- аурудың бастапқы кезеңі 

+ аурудың қайталануы 

- қоздырушының зардаптылығы 

- қоздырушының ауттылығы 

- қоздырушының инвазиялығы 

\/ 

/\ 

Барлығы 120 бас малдың 6-уы ауруға шалдысқа бейімділік коэффициенті 

- 1% 

- 2% 

- 3% 

- 4% 

+ 5% 

\/ 

/\ 

Індеттанулық балау 

+ індет процесін және індет жағдайын толығымен айқындау 

- індеттің көзі 

- ауруды сыртқы белгілеріне қарай анықтау 

- серологиялық балау 

- гематологиялық балау 

\/ 

/\ 

Перкутандық берілу 

- ауа арқылы 

- шаң-тозаңмен 

+ тері арқылы 

- азық арқылы 

- жәндіктер көмегімен 

\/ 

/\ 

Ауру оқиғалары үнемі байқалатын ошақ 

- бәсеңдеген 

- жаңа пайда болған 

- сөнген 

+ тұрақты (стационарлы) 

- бұндай ошақ болмайды 

\/ 

/\ 

Ауырған 100 малдың 10-ы өлген, шығын коэффициентін есепте 

- 2% 

- 5% 

+ 10% 

- 3% 

- 20% 

\/ 

/\ 

Серологиялық балау 

+ қан сары суын зерттеу арқылы ауруды балау 



- қанды тексеру арқылы диагноз қою 

- патматериалды зерттеу 

- қоректі ортада өсіріп қоздырушыны бөліп алу 

- сыртқы белгілерін ескере диагноз қою 

\/ 

/\ 

Індеттанулық болжау 

+ ауру болашағына ғылыми прогноз жасау 

- ауыру малды емдеу 

- ауыру малды оқшаулау 

- сыртқы белгілерін анықтау 

- қоректі ортаны әзірлеу 

\/ 

/\ 

Вакцинаны тері астына, бұлшықетке егу үшін мына ине қолданылады 

- Сайкович 

- И-51 

- И-52 

- Бобров 

+ инъекциялық 

\/ 

/\ 

Паразитизм 

- микробтың қоректі ортада өсуі 

+ микробтың, иесі организмінде өсіп-өнуі, зақымдауы 

- екі организмнің бейімделу бірлестігі 

- екі организмнің бір-біріне пайдалылығы 

- бірі зиян тигізбей екіншінің есебінен өмір сүруі 

\/ 

/\ 

Маллеин қандай ауруды анықтауға қолданылады 

- пуллорозды 

- лептоспирозды 

+ маңқаны 

- туберкулезды 

- індеттік лимфангитті 

\/ 

/\ 

Инфекция қақпасы 

+ қоздырушының енген орнын 

- қоздырушының шыққан орнын 

- қоздырушының мекендеген орнын 

- қоздырушының берілу жолын 

- қоздырушының таралу жолын айтады 

\/ 

/\ 

Изоляторға /оқшаухана/ мына мал тобы қойылады 

- аяғы сынған 

- мүйізі түскен 

+ дене қызуы көтерілген 

- көзіне ақ түскен 

- басы жарылған 



\/ 

/\ 

Малдан малға жұғатын ауру 

- антропоноз 

- зооантропоноз 

+ зооноз 

- терионоз 

- ктеноноз 

\/ 

/\ 

Тек электронды микроскоппен көрiнетiн организм 

- бактериялар 

+ вирустар 

- саңырауқұлақтар 

- актиномицеттер 

- микоплазмалар 

\/ 

/\ 

Екi ұшында жiпшелерi бар бактериялар 

- монотрихтер 

- лофотрихтер 

+ амфитрихтер 

- перитрихтер 

- сарциналар 

\/ 

/\ 

Рибосомалардың атқаратын қызметi 

- генетикалық тасымалдау 

+ белок түзедi 

- қорғаныс 

- денешiктер түзедi 

- қосалқы қоректiк орта 

\/ 

/\ 

Бiр микробтың көзге көрiнетiн жиынтығы 

- клон 

- өсiндi 

+ колония 

- түр 

- штамм 

\/ 

/\ 

Тез қозғалатын микроорганизмдер 

- ашытқылар 

- микоплазмалар 

+ спирохеталар 

- актиномицеттер 

- сақырауқұлақтар 

\/ 

/\ 

Аусыл вирусының қоздырғышы 

+ афтовирус туысына жататын РНҚ-ды вирус 



- лиссавирус туысына жататын РНҚ-ды вирус 

- ортопоксвирус туысына жататын ДНҚ-ды вирус 

- морбилливирус туысына жататын РНҚ-ды вирус 

- альфа-герпесвирустарға жататын ДНҚ-лы вирус 

\/ 

/\ 

Iрi қара шешек вирусының қоздырғышы 

- афтовирус туысына жататын РНҚ-ды вирус 

- лиссавирус туысына жататын РНҚ-ды вирус 

+ ортопоксвирус туысына жататын ДНҚ-ды вирус 

- морбилливирус туысына жататын РНҚ-ды вирус 

- альфа-герпесвирустарға жататын ДНҚ-лы вирус 

\/ 

/\ 

Iрi қара оба вирусының қоздырғышы 

- афтовирус туысына жататын РНҚ-ды вирус 

- лиссавирус туысына жататын РНҚ-ды вирус 

- ортопоксвирус туысына жататын ДНҚ-ды вирус 

+ морбилливирус туысына жататын РНҚ-ды вирус 

- альфа-герпесвирустарға жататын ДНҚ-лы вирус 

\/ 

/\ 

Ауески вирусының қоздырғышы 

- афтовирус туысына жататын РНҚ-ды вирус 

- лиссавирус туысына жататын РНҚ-ды вирус 

- ортопоксвирус туысына жататын ДНҚ-ды вирус 

- морбилливирус туысына жататын РНҚ-ды вирус 

+ альфа-герпесвирустарға жататын ДНҚ-лы вирус 

\/ 

/\ 

Бактерия спораларының атқаратын қызметi 

+ қорғаныс 

- көбею 

- қозғалу 

- белок түзу 

- қоректену 

\/ 

/\ 

Симбиоз 

+ бірігіп бейімделу бірлестігін құру 

- бірі екіншінің есебінен күн көруі 

- біріне пайдалы, екіншісіне зыян тиюі 

- бір-біріне зардап тигізуі 

- ортада еркін тіршілік етуі 

\/ 

/\ 

Инфекциялық аурудың рецидиві 

- аурудан жануардың сауығуы 

+ аурудың қайталануы 

- аурудың денегі жайылуы 

- аурудың өшкін түріне кешуі 

- аурудың метастаз беруі 



\/ 

/\ 

Эндогендік инфекция 

+ іштен шыққан инфекция 

- туа біткен инфекция 

- сырттан енген қоздырушы 

- спонтанды инфекция 

- екінші рет енген қоздырушы 

\/ 

/\ 

Бейім жануар 

- Вакциналанған жануар 

- ауру қоздырушының зардаптылығы 

+ малдың қоздырушыны жұқтырып, одан туындайтын ауруға қабілеттілігі 

- микробтың денеге енуі 

- қоздырушының қорғану қабілетті 

\/ 

/\ 

Індет процесінің негізгі қозғаушы күштерін 

- сиыр, қой, ешкі 

- ауыру мал 

- бейім жануар 

+ инфекция көзі, берілу тетігі, бейім мал 

- жайылым-мал қора-аула 

\/ 

/\ 

Энзоотия 

- бір малдың ауруы 

+ аурудың бір жерде тұрақты қайталануы 

- бір табын малдың шалдығуы 

- аурудың әр мемлекетте кездесуі 

- аурудың бір малдан келесіге берілуі 

\/ 

/\ 

Эпизоотия 

- бір малдың ауыруы 

- екі малдың ауыру қарқыны 

+ облыс, мемлекет көлемінде аурудың таралу қарқыны 

- адам арасында кездесетін аурулар 

- кеміргіштердің ауруы 

\/ 

/\ 

Барлық 150 малдың 45 басы ауруға шалдыққан болса бейімділік коэффициенті 

- 10% 

- 20% 

+ 30% 

- 5% 

- 1% 

\/ 

/\ 

Респираторлық инфекция 

+ ауа арқылы берілген 



- азық арқылы берілген 

- топырақ арқылы берілген 

- тері арқылы берілген 

- сүт арқылы берілген 

\/ 

/\ 

Мал арасында алғашқы ауырған жағдайды 

- эпизоотия 

- панзоотия 

- эпидемия 

+ ауру оқиғасы 

- қауіп төнген аймақ 

\/ 

/\ 

Клиникалық балау 

- қан сары суын зерттеу 

- қанды тексеру 

- аллергенмен анықтау 

+ сыртқы белгілері бойынша диагноз қою 

- микроскопиялау 

\/ 

/\ 

Инфекция көзі кім 

- сау мал 

- бейім жануар 

- кеміргіштер 

+ микроб алып жүруші мал 

- өлексе, топырақ, су т.б. 

\/ 

/\ 

Берілу тетігіне 

- сау жануарлар 

+ өлексе, топырақ, азық, су, кеміргіштер, т.б. 

- сиыр, түйе, қой, ешкі, жылқы 

- адам 

- туа біткен иммунитет 

\/ 

/\ 

Изоляторға мына мал тобы қойылмайды 

- дене қызуы бар 

- күдікті малдар 

- ауыру малдар 

+ сау малдар 

- іш тастаған малдар 

\/ 

/\ 

Дезинфекция өткізуге қолданылатын қондырғы 

- Воров 

- Павловский 

+ ДУК /Комаров/ 

- Шилов 

- БИ-7 



\/ 

/\ 

Тiзбек түзетiн кокктар 

- микрококкалар 

- стафилококкалар 

+ стрептококкалар 

- сарциналар 

- диплококкалар 

\/ 

/\ 

Бiр ғана жiпшесi бар бактерия 

+ монотрих 

- лофотрих 

- амфитрих 

- перитрих 

- сарцина 

\/ 

/\ 

Ең алғаш микроскопты жасап шығарған 

- Кирхер 

+ Левенгук 

- Галилей 

- Пастер 

- Кох 

\/ 

/\ 

Утiр тәрiздес бактериялар 

- спирохеталар 

+ вибриондар 

- спириллалар 

- микоплазмалар 

- бацииллалар 

\/ 

/\ 

Микология келесі организмдердi зерттейдi 

+ саңырауқұлақтарды 

- бактерияларды 

- балдырларды 

- актиномицеттердi 

- вирустарды 

\/ 

/\ 

Жiпшелерi клетканың бiр ұшында шоғырланған бактерия 

- монотрихтер 

+ лофотрихтер 

- амфитрихтер 

- перитрихтер 

- сарциналар 

\/ 

/\ 

Аспергиллалар класы 

- хитридиомицеттер 



- оомицеттер 

+ аскомицеттер 

- базидиомицеттер 

- жетiлмеген 

\/ 

/\ 

Циль-Нильсен әдiсiмен боялатың бактериялар 

- капсула түзетiндер 

- спора түзетiндер 

+ қышқылға төзiмдiлер 

- жiпшелiлер 

- қозғалмайтындар 

\/ 

/\ 

Вирусологияның негiзiн қалаушы 

- Кох 

+ Ивановский 

- Пастер 

- Мечников 

- Дженнер 

\/ 

/\ 

Михин әдiсiмен боялатын микробтар 

+ капсулалы 

- споралы 

- қышқылға төзiмдiлер 

- жiпшелiлер 

- қозғалмайтындар 

\/ 

/\ 

Фагтар неге жатады 

- бактерияға 

+ вирустарға 

- хламидияларға 

- саңырауқұлақтарға 

- спирохеталарға 

\/ 

/\ 

Қан сары суының құрамындағы мына зат емдік әсерін тигізеді 

- витаминдер 

+ иммуноглобулиндер 

- иммунодепрессорлар 

- агрессиндер 

- преципитиндер 

\/ 

/\ 

Топалаңда лабораторияға жөнелтілетін патматериал түрі 

- ішек 

- қарын 

+ құлақ 

- сүйек 

- бездер 



\/ 

/\ 

Вирусологиялық зерттеуге лабораторияға бағытталатын патматериалды өңдейді 

- 60-70%-дық глицеринде 

+ 30-50%-дық глицеринде 

- 5%-дық формалинде 

- 3%-дық формалинде 

- 5%-дық фенол ертіндісінде бекітеміз 

\/ 

/\ 

Экзогендік инфекция 

- туа біткен инфекция 

+ сырттан енген қоздырушы 

- іштен пайда болған инфекция 

- жаңа пайда болған инфекция 

- спонтанды инфекция 

\/ 

/\ 

Оқшаухана елді-мекеннен, ауылдан қашықтықта орналасуы қажет 

- 100 м 

- 200 м 

- 300 м 

- 1.5 км 

+ 500 м 

\/ 

/\ 

Қан сары суы мына фракцияларға жіктеледі 

+ альфа, бета,гамма 

- альфа, эпсилон, омега 

- күрделі, қарапайым 

- фракцияға бөлінбейді 

- А, В, С, Д, Е 

\/ 

/\ 

Жабайы жануарлар аурулары қалай аталады 

- зооноз 

- антропоноз 

- антропозооноз 

+ терионоз 

- ктеноноз 

\/ 

/\ 

Комменсализм 

- біріне бірі пайда тигізеді 

- бірі екіншісінің есесінен қоректенеуі 

+ бірі екіншісіне зыян тигізбей тіршілік етеуі 

- бір-біріне зыян тигізуі 

- сыртқы ортада сақталуы 

\/ 

/\ 

Бактериологиялық зерттеуге лабораторияға жөнелтілетін патматериалды... 

- 20%-дық формалинде бекітеміз 



+ 30%-дық глицеринде бекітеміз 

- 3-5%-дық фомалинде бекітеміз 

- 3%-дық натрий сілтісі ертіндісінде 

- 5%-дық карбол қышқылында бекітеміз 

\/ 

/\ 

Табиғи ошақ 

- Аурудың жануарлар арасында кездесуі 

- бірнеше ауданда байқалған ауру 

+ адамның араласуынсыз табиғатта кездесетің ошақ 

- жаңа пайда болған ошақ 

- тұрақты ошақ 

\/ 

/\ 

Ауырған 300 малдың 15 басы өлсе, өлім көрсеткіші 

- 1% 

+ 5% 

- 3% 

- 4% 

- 2% 

\/ 

/\ 

Гематологиялық балау 

- қан сары суын зерттеу 

+ қанның өзін зерттеу 

- өлекседегі қанталауларды қарау 

- қанның кептіріндісін жасау 

- қанның жағындысын бояу 

\/ 

/\ 

Оқшаухана ферманың мына жағында орналасады 

- ортасында 

- солтүстігінде 

- батыс жағында 

+ ық жақта 

- шығыс жақта 

\/ 

/\ 

Автотрофты микроорганизм 

+ еркін тіршілік ететіндер 

- организмде тіршілік ететіндер 

- жартылай паразиттер 

- тек тірі ұлпада өмір сүретіндер 

- ауамен қоректенетіндер 

\/ 

/\ 

Патматериалға толтыратын құжат түрі 

- ветеринариялық куәлік 

- ветеринариялық анықтама 

- ветеринариялық есеп 

+ ветеринариялық жолдама 

- ветеринариялық тіркеу журналы 



\/ 

/\ 

Инфекциялық аурудың өте жіті ағымы 

+ бірнеше сағаттан бір тәуліккке созылуы 

- 2-3 күнге созылуы 

- 5-7 күнге созылуы 

- 1 айға созылуы 

- 1 жылға дейін созылуы 

\/ 

/\ 

Індеттану негізін қалаған ғалым 

- Скрябин Н.И. 

- Якимов В.И. 

+ Фракосторо Д. 

- Дженер Э. 

- Пастер Л. 

\/ 

/\ 

Микроб алу жүру 

+ сауыққаннан кейінгі қоздырушының бөлінуі 

- ауыру мал 

- сау мал 

- егеуқұйрық 

- ластанған жайылым 

\/ 

/\ 

Антропозооноздар 

- малдан малға жұғатын 

- жәндіктен малға жұғатын 

+ адамнан малға жұғатын 

- кенеден адамға жұғатын 

- кенеден малға жұғатын 

\/ 

/\ 

Трансмиссивтік инфекция 

- азықпен берілген 

- ауаммен енген 

+ қансорғыш жандіктермен 

- топырақ арқылы 

- тері арқылы 

\/ 

/\ 

Панзоотия 

+ бірнеше құрлықтарда аурудың кездесуі 

- бірнеше малдың шалдығуы 

- бірнеше аудан малында аурудың байқалуы 

- бір жерде аурудың қайталана беруі 

- бір табын малдың ауруға бейімділігі 

\/ 

/\ 

Ауырған 200 малдың 20 басы топалаңнан өлген болса, үлестілік салмағы 

- 1% 



- 0.1% 

- 5% 

- 20% 

+ 10% 

\/ 

/\ 

Гетеротрофты микроорганим 

+ тек тірі организмде өсіп-өнетіндер 

- тек өлі организмде тіршілік етушілер 

- тірі және өлі ұлпаларда өсіп-өнушілер 

- тек қана мида 

- тек қана тауық эмбрионында 

\/ 

/\ 

Малдың төзімділігі /резистенттілік/ 

- ауруға ұшырауы 

- қоздырушының төзімділігі 

- қоздырушының ауру тудыру қабілеті 

+ малдың қоздырушыға төтеп беріп, қарсы тұру қабілеті 

- қоздырушының уыттылығы 

\/ 

/\ 

Індетті аурулардың жайлағанын белгілеу үшінмына қарта қоданылады 

- климаттық карта 

- топономикалдық қарта 

- географиялық карта 

+ нозогеографиялық карта 

- саяси карта 

\/ 

/\ 

Моншақ тәрізді, тізбектеліп орналасқан шар пішінді бактерияларды атаңыз 

-сарциндер 

- диплококктер 

- микрококктар 

- стафилакокктар 

+стрептококктер 

\/ 

/\ 

Бірнеше жіпшелер топтасып бактерияның жан - жағынан қоршай орналасқан түрі 

+ перитрихтар 

- лофотрихтар 

- бактериофагтар 

- монотрихтар 

- амфитрихтар 

\/ 

/\ 

Ыстық судың буымен зарарсыздандыратын лабораториялық аппарат 

- стерилизатор 

- пастер пеші 

- центрифуга 

+ автоклав 

- кох аппараты 



\/ 

/\ 

Рекомбинация дегеніміз 

- сыртқы ортаның әсерінен өзгеруі 

- бактериялардың қолайсыз ортаға бейімделу қасиеті 

- бактерия генінің фагтар көмегімен езгеруі 

- гендердің химиялық қүрамы.ның езгеруі 

+ екі жасушадағы гендердің өз ара алмасуы 

\/ 

/\ 

Бактерияның жіпшелері қарама -қарсы жақтарында орналасқан түрі 

- дипотрихтер 

- монотрихтер 

- лофотрихтер 

- перитрихтер 

+ амфитрихтер 

\/ 

/\ 

Коли-титр дегеніміз 

- 5 л судағы ішек таяқшаларының саны 

- топыраққа санитарлық баға беру эдісі 

+ кем дегенде бір ішек таяқшасы кездесетін судың ең аз мөлшері 

- бөлмедегі ауаның бактериялармен ластануын анықтау тәсілі 

- 1 л судағы ішек таяқшаларының саны 

\/ 

/\ 

Төмендегі мына індетте, плевраның, көк еттің, жүректің сыртқы қабыныц зақымдануы 

інжу моншакдары тәрізді кептеген майда түйіншектері пайда болады 

- қатерлі ісік 

- жегі 

- пастереллез 

- сіреспе 

+туберкулез 

\/ 

/\ 

Эндометритпен, іш тастаумен, бурситпен артритпен сипатталатын созылмалы жұқпалы 

ауру 

- қатерлі ісік 

-туберкулез 

- сіреспе 

- лептоспироз 

+ бруцеллез 

\/ 

/\ 

Роз бенгал сынамасын мына ауруды анықтауда қолданылады 

- ботулизм 

- некробактериоз 

-аусыл 

-туберкулез 

+бруцеллез 

\/ 

/\ 



Шошқаның африкалық обасының резервуары жэне тасымалдаушысы 

-кандала 

-сона 

+ кене 

- шыбын 

-бүрге 

\/ 

/\ 

Сіреспенің айқын белгілері 

- басын артқа лақтыруы 

- ішектің түйілуі 

- дене температурасының төмендеуі 

- терінің қабынуы 

+ бұлшық еттін тырысуы 

\/ 

/\ 

Шаруашылықта туберкулез ауруы шыққан жағдайда келесі шара қолданылады 

- ауру малдардьг оқшаулап бордақылайды 

+ шаруашылыққа карантин жариялайды 

- ауру мал дар ды жаппай емдейді 

- ауру немесе ауруға күдікті малдардың барлығын жояды 

- шаруашылыққа шектеу жариялайды 

\/ 

/\ 

Туберкулез ауруын анықтау үшін шаруашылыкта төмендегі келесі тәсіл жиі колданады  

- гемотологиялық 

-токсикологиялық 

- бактериологиялық 

- вирусологиялық 

+ аллергиялық 

\/ 

/\ 

Келесі індеттің түрінде дененің әр түрлі жерлерінде ауруға тән бөртпелер пайда болып, 

аурудың дамуы сатылы түрде өтеді 

- жегі 

- күтыру 

-аусыл 

- сіреспе 

+ күл 

\/ 

/\ 

Өлген қойдың өлексесі бірер сағатта газға толған, тез бүзылып, терісі көгереді, жағымсыз 

иіс шығып, табиғи тесіктерінен қанды көбік ағатын өзгерістер мына ауруға тән 

- қойлардың жұқпалы катаральді қызбасы 

+секіртпе 

-қарасан 

- некробактериоз 

-эктима 

\/ 

/\ 

Организмге енгенде спецификалық антиденелер қүрайтын қүрылымы коллойдты 

организмге бөгде органикалық затты көрсетіңіз 



- лимфоциттер 

- бактериофагтар 

- лизиндер 

- антиденелер 

+антигендер 

\/ 

/\ 

Құрылымына байланысты вирустар ... бөлінеді 

- екіге, сопақша жэне цилиндр тэрізді 

- үшке, ұсақ, орташа жэне үлкен 

- алтыға 

- екіге, ДНҚ және қарапайым 

+ екіге, күрделі жэне қарапайым 

\/ 

/\ 

Сібір жарасының қоздырғышынын мөлшері... мкм болады 

+ 1-1.5мкм 

- 2 -2.5мкм 

- 4-5 ,5мкм 

- 10 -15мкм 

- 6-8.5мкм 

\/ 

/\ 

Газ бен тканьдердің некрозын құрап, жылдам дамитын қабынды ісігімен сипатталатын 

жіті уытты жұқпалы ауру 

-боғмола 

- жегі 

-лептоспироз 

- күл 

+ қатерлі ісік 

\/ 

/\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

«Ветеринария» пәндер біллестігі 
(цк атауы) 

«Індеттану микробиология негіздерімен және вирусология» 
(пән атауы) 

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс бағыты 

 

Пәнді оқытуда қолданылатын 

құрал-жабдықтар 

1 2 3 4 

1 11-корпус, 24-
аудитория 

11-корпус, 24-аудитория Микроскоп, зертханалық 
ыдыстар 

2    

 

 

Бағдарлама жетекшісі  ________________             оқытушы Н.С. Әли 
                                              (қолы)                                             (аты-жөні, тегі, лауазымы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	МАЗМҰНЫ

