ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ
«БЕКІТЕМІН»
Директордың оқу жұмысы
жөніндегі орынбасары
__________ Инкарбаева Г.М.
«_____»______________ 2021 ж.

Пәннің оқу-әдістемелік кешені
«Ветеринариялық істі ұйымдастыру»
(пәннің коды және толық атауы)

_________________1315000 - «Ветеринария»___________
(мамандықтың шифры және толық атауы)

Алматы 2021

Пәннің оқу әдістемелі ененін әзірлеген
_ оқытушы Әли Назым Серікқызы_________________
(аты-жөні,тегі, лауазымы, ғылыми дәрежесі)

(қолы)

МАЗМҰНЫ

№
1

Құжат түрлері
Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің күнтізбелік-тақырыптық

Бет
4

жоспары.......................................................................................................................

3

Пән бойынша сабақ жоспары...........

9

4

Білім алушының өзіндік жұмыстарына арналған материалдар.............................

27

5

Пәннен сабақ беруге арналған аудиториялар, кабинеттер және лабораториялар

Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің күнтізбелік-тақырыптық
жоспары
«Ветеринариялық істі ұйымдастыру»
(пәннің толық атауы)

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

Алматы 2021

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министірлігі
Еуразия аграрлық колледжі
«БЕКІТЕМІН»
Директордың оқу жұмысы
жөніндегі орынбасары
________ Инкарбаева Г.М.
«_____»______________ 2021ж.

«Ветеринариялық істі ұйымдастыру» пәнінің
2021 – 2022 оқу жылының
КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Семестр – 7-8
Мамандық 1513000 – Ветеринария
Біліктілік 151305 3 - Ветеринарный фельдшер
Курс – 4, топ Вн-414,418
Сағат саны- 48
Педагог Әли Назым Серікқызы
Күнтізбеліқ-тақырыптық жоспары 2013 жылдардағы типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрылды
«Ветеринария» пәндік (циклдік) комиссияның отырысында қаралды.
20__ж. «___» _______ №___ хаттама
Төраға _________ Исаева А.Б.

Сабақ
№

Тақырыпты
оқытудың
күнтізбелік
мерзімі

Бөлім, тақырып атауы

Сағаттар
саны

1

Кіріспе.«Ветеринариялық істі ұйымдастыру» пәнінің
тарихы.

2

2

Ветеринариялық қызметтің заңдылықтары

2

3

ҚР – ның ветеринариялық жарғысы, оның мақсаты мен
маңызы

2

4

Ветеринариялық жарғының орындалуын мемлекеттік
бақылау

2

5

Ветеринарлық қызметке жетекшілік жасауда бас
малдәрігерінің ролі

2

6

Ветеринарлық қызметті малшаруашылық кешендерінде
ұйымдастыру

2

7

Мал шаруашылық кешеніндегі бір цехтағы ветеринарлық
фельдшерінің жұмыс жоспарын түзу

2

Сабақ
типі

Жаңа
сабақты
меңгеру
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Жаңа
сабақты
меңгеру
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы

Үй тапсырмасы Ескерту

Жаңа тақырып
бойынша
материалдар
Канспект жазу,
сурет салу, оқу
Малды тексеру
әдістерін игеру

Малдарды
клиникалық
тексеру әдістерін
игеру
Конспект, жазу
оқу

Конспект, жазу
оқу
Конспект, жазу
оқу

8

Ветеринарлық мекемелердің шаруашылық есебі және өзін
– өзі қаржыландыруы

2

9

Ветеринарлық мекемелердегі табысты есептеу және бөлу

2

10

Мал шаруашылықтарында кооперативтік ветеринарлық
қызмет көрсету

2

11

Ветеринарлық коопреативтің жарғысы

2

12

Ветеринарлық кооперативтердің қызмет көрсетуі жайлы
мал шаруашылық фермаларымен келісім шарт құру

2

13

Малдардың «Ішкі жұқпайтын ауруларын» емдеу және
алдын алу іс шараларын ұйымдастыру, жоспарлау

2

14

Мал шаруашылығы кешендеріндегі ветеринарлық емдеу
жұмыстарын ұйымдастыру

2

15

Ветеринариялық жарғының орындалуын мемлекеттік
бақылау

Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Жаңа
сабақты
меңгеру
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Білім және
білікті
жетілдіру

Конспект жазу
оқу

Малды тексеру
әдістерін игеру

Малды тексеру
әдістерін игеру

Малдарды
клиникалық
тексеру әдістерін
игеру
Конспект, жазу
оқу

Конспект, жазу
оқу

Конспект, жазу
оқу

Конспект, жазу
оқу

сабағы
16

Малдардың жұқпалы емес ауруларын алдын алуды
жоспарлау және ұйымдастыру

17

Фермадағы малдардың ішкі жұқпайтын ауруларының
алдын алу бойынша жоспары

18

Жұқпалы аурулардың алдын алу шараларын ұйымдастыру
және жоспарлау

19

Шаруашылықта жұқпалы аурулардың алдын алу
шараларына жоспар түзу

20

Залалсыздандыру, дератизация

21

Ветеринарлық – санитарлық шараларды ұйымдастыру және
жоспарлау

22

Көліктегі және мемлекеттік шекарадағы ветеринарлық –
санитарлық ұйымдастыру

Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Жаңа
сабақты
меңгеру
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы

Конспект жазу
оқу

Малды тексеру
әдістерін игеру

Малды тексеру
әдістерін игеру

Малдарды
клиникалық
тексеру әдістерін
игеру
Конспект, жазу
оқу

Конспект, жазу
оқу

Конспект, жазу
оқу

23

Ветеринарлық іс – шаралардың экономикасы

24

Ветеринарлық қызметке техникалық құрал –
жабдықтардың жеткізілуі

Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы
Білім және
білікті
жетілдіру
сабағы

Конспект, жазу
оқу

Конспект, жазу
оқу

Барлығы: 48 сағат

Сағаттың бөлінуі
№
р/с Оқу уақытының бөлінісі
1 Барлық сағат
2
3
4

Семестрге жоспарланған
Бұрын өткізілген сағат
Келесі оқу жылына қалған

Барлық сағат
саны
48
7 – семестр – 28
8 – семестр -20

оның ішінде
Теориялық
сабақтар
20
7 – семестр – 28
8 – семестр -20

Практикалық және
зертханалық сабақтар
28

Курстық
жоба/жұмыс

Пән бойынша сабақ жоспары
«Ветеринариялық істі ұйымдастыру»
(пәннің коды және толық атауы)

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

Алматы 2021

Еуразия аграрлық колледжі
Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Кіріспе. «Ветеринариялық істі ұйымдастыру» пәнінің тарихы.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Жаңа сабақты меңгеру
2. Мақсаты, Міндеті: «Ветеринариялық істі ұйымдастыру» пәнінің тарихы.
ҚР ветеринария туралы заңнамасын меңгеру.
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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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?
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: Ветеринариялық қызметтің заңдылықтары
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы
2. Мақсаты, Міндеті: ҚР – ның ветеринариялық жарғысы, оның мақсаты мен маңызы.
Малдардың жұқпалы ауруларын жою және олардан сақтану кезіндегі ветеринариялық
мамандардың міндеттері, құқығы және жауапкершіліктері. Ветеринариялық жарғының
орындалуын мемлекеттік бақылау. Ветеринариялық заңнаманы бұзған жағдайдағы
жауапкершілік. Ветеринариялық іспен шұғылдану құқығы.
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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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? ҚР – ның ветеринариялық жарғысы, оның мақсаты мен маңызы.
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: ҚР – ның ветеринариялық жарғысы, оның мақсаты мен маңызы.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы
2. Мақсаты, Міндеті: ҚР – ның ветеринариялық жарғысы, оның мақсаты мен маңызы.
Малдардың жұқпалы ауруларын жою және олардан сақтану кезіндегі ветеринариялық
мамандардың міндеттері, құқығы және жауапкершіліктері. Ветеринариялық жарғының
орындалуын мемлекеттік бақылау. Ветеринариялық заңнаманы бұзған жағдайдағы
жауапкершілік. Ветеринариялық іспен шұғылдану құқығы.
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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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? ҚР – ның ветеринариялық жарғысы, оның мақсаты мен маңызы.
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: Ветеринариялық жарғының орындалуын мемлекеттік бақылау.

Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы
Мақсаты, Міндеті: Өндірістік мал шаруашылық кешендеріндегі ветеринариялық
қызметтің
ерекшелігі.
Мал
шаруашылық
кешендеріндегі
ветеринария
қызметкерлерінің еңбек нормасы. Мал бордақылау, сүт алу, шошқа кешендеріндегі
ветеринариялық қызмет.
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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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? ҚР – ның ветеринариялық жарғысы, оның мақсаты мен маңызы.
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: Ветеринарлық қызметке жетекшілік жасауда бас мал дәрігерінің
ролі.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру

1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы
Мақсаты, Міндеті: Фермадағы ветеринариялық – санимтарлық тексеріп акт түзу.
Малдардың жұқпайтын ауруларына №2 вет форма бойынша есеп беру.
Фермалардың қысқы маусымға дайындығына ветеринариялық – санитариялық
жазбаша есеп беру.
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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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? ҚР – ның ветеринариялық жарғысы, оның мақсаты мен маңызы.
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: Ветеринарлық қызметті малшаруашылық кешендерінде
ұйымдастыру.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер

Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы
Мақсаты, Міндеті: Шаруашылықта жұқпалы аурулардың алдын алу шараларына
жоспар түзу. Жұқпалы аурулар шыққан кезде тез мәлімдеме түзу. Вакцина егу және
ауруды анықтау туралы акт түзу. Жұқпалы ауру туралы №1а формамен есеп беру.
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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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? ҚР – ның ветеринариялық жарғысы, оның мақсаты мен маңызы.
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: Мал шаруашылық кешеніндегі бір цехтағы ветеринарлық
фельдшерінің жұмыс жоспарын түзу.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418

Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы
Мақсаты, Міндеті: Мал шаруашылық кешеніндегі бір цехтағы ветеринариялық
фельдшерінің жұмыс жоспарын түзу. Кешендегі бір цех үшін керекті
залалсыздандырғыш ерітінділер, биологиялық дәрі – дәрмектердің қанша керектігін
есептеу.
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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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? ҚР – ның ветеринариялық жарғысы, оның мақсаты мен маңызы.
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: Ветеринарлық мекемелердің шаруашылық есебі және өзін – өзі
қаржыландыруы.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418

Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы.
Мақсаты, Міндеті: Ветеринариялық мекеменің шаруашылық есебінің ерекшелігі мен
негізгі принциптері. Ветеринариялық шаралар мен жануарларға қызмет көрсетуді
бағалаудың әдістері. Ішкі шаруашылық есебі. Малдәрігер жасушаларын материалды
қамтамасыз етіп, жұмысқа қызуғышылығын арттыру. Шаруашылықта ғылымды,
техниканы және әлеуметтік дамуды қор құру.
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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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?
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: Ветеринарлық мекемелердегі табысты есептеу және бөлу.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы.

Мақсаты, Міндеті: Ветеринариялық мекеменің шаруашылық есебінің ерекшелігі мен
негізгі принциптері. Ветеринариялық шаралар мен жануарларға қызмет көрсетуді
бағалаудың әдістері. Ішкі шаруашылық есебі. Малдәрігер жасушаларын материалды
қамтамасыз етіп, жұмысқа қызуғышылығын арттыру. Шаруашылықта ғылымды,
техниканы және әлеуметтік дамуды қор құру.
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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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?
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: Мал шаруашылықтарында кооперативтік ветеринарлық қызмет
көрсету.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы.

Мақсаты, Міндеті: Ветерианарлық кооперативтің жарғысы. Ветеринарлық
кооперативтің қызмет көрсету түрлері. Ветеринарлық кооперативтің қызмет көрсету
бағасын белгілеу. Ветеринарлық кооперативтердің жекеменшік, жанұялық
шаруашылықтармен ветеринарлық қызмет көрсету жайлы келісім шарт түзу.
Кооператив табысы және оны бөлу.
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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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?
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: Ветеринарлық коопреативтің жарғысы.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы.
Мақсаты, Міндеті: Ветерианарлық кооперативтің жарғысы. Ветеринарлық
кооперативтің қызмет көрсету түрлері. Ветеринарлық кооперативтің қызмет көрсету

бағасын белгілеу. Ветеринарлық кооперативтердің жекеменшік, жанұялық
шаруашылықтармен ветеринарлық қызмет көрсету жайлы келісім шарт түзу.
Кооператив табысы және оны бөлу.
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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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?
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: Ветеринарлық кооперативтердің қызмет көрсетуі жайлы мал
шаруашылық фермаларымен келісім шарт құру.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы.
Мақсаты, Міндеті: Ветерианарлық кооперативтің жарғысы. Ветеринарлық
кооперативтің қызмет көрсету түрлері. Ветеринарлық кооперативтің қызмет көрсету

бағасын белгілеу. Ветеринарлық кооперативтердің жекеменшік, жанұялық
шаруашылықтармен ветеринарлық қызмет көрсету жайлы келісім шарт түзу.
Кооператив табысы және оны бөлу.
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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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?
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: Малдардың «Ішкі жұқпайтын ауруларын» емдеу және алдын алу
іс шараларын ұйымдастыру, жоспарлау.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы.
Мақсаты, Міндеті: Малдардың «Ішкі жұқпайтын ауруларын» емдеу және алдын алу іс
шараларын ұйымдастыру, жоспарлауды меңгеру.

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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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?
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: Мал шаруашылығы кешендеріндегі ветеринарлық емдеу
жұмыстарын ұйымдастыру.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы.
Мақсаты, Міндеті: Малдардың «Ішкі жұқпайтын ауруларын» емдеу және алдын алу іс
шараларын ұйымдастыру, жоспарлауды меңгеру. Мал шаруашылығы кешендеріндегі
ветеринарлық емдеу жұмыстарын ұйымдастыру.

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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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?
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: Ветеринариялық жарғының орындалуын мемлекеттік бақылау.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы.
Мақсаты, Міндеті: Малдардың «Ішкі жұқпайтын ауруларын» емдеу және алдын алу іс
шараларын ұйымдастыру, жоспарлауды меңгеру. Мал шаруашылығы кешендеріндегі
ветеринарлық емдеу жұмыстарын ұйымдастыру.

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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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?
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: Ветеринариялық жарғының орындалуын мемлекеттік бақылау.
Пән атауы: Ветеринариялық істі ұйымдастыру
1. Жалпы мәліметтер
Курс, топтар 4- курс, ВН – 414,418
Сабақтың типі: Білім және білікті жетілдіру сабағы.

Мақсаты, Міндеті: Малдардың «Ішкі жұқпайтын ауруларын» емдеу және алдын алу іс
шараларын ұйымдастыру, жоспарлауды меңгеру. Мал шаруашылығы кешендеріндегі
ветеринарлық емдеу жұмыстарын ұйымдастыру.
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.
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Халат, 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?
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.

Білім алушының өзіндік жұмыстарына арналған материалдар

«Ветеринариялық істі ұйымдастыру»
(пәннің толық атауы)

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

Алматы 2021

Тест сұрақтары
1. "Ветеринариялық гигиена және санитария" пәні нені оқытады
2. Ветеринариялық гигиена және санитарияның міндеттері
3. «Ветеринариялық гигиена және санитария» пәнінің зерттеу тәсілдері
4. Мал денсаулығы туралы ұғым
5. Мал ауруытуралыұғым
6. Организмнің төзімділігі туралы түсінік:
7. Организм төзімділігін қандай факторлар қамтамасыз етеді
8. Организмнің тосқауылдық қорғаныс факторларын атаңыз
9. Организмнің клеткалық қорғаныс факторларын атаңыз
10. Организмнің гуморальды қорғаныс факторларын атаңыз
11. Қоршаған орта факторларын атаңыз
12. Сыртқы ортаның құрамдас бөліктері
13. Қоршаған орта факторларын шектеудің гигиеналық маңызы
14. Химиялық зиянды заттар үшін қандай шама бекітіледі?
15. Ветеринариялық – санитариялық нормалар
16. Ветеринариялық-санитариялық ережелер
17. Ветеринариялық-санитариялық бақылаудың қандай түрлері бар?
18. Ветеринариялық - гигиеналық нормативтер
19. Ауа қасиеттерін атаңыз
20. "Микроклимат" түсінігіне анықтама беріңіз?
21 .Гигиена сөзінің грек тіліндегі аудармасын атаңыз?
22. Санитария сөзінің латын тіліндегі аудармасын атаңыз?
23. Жануарлар
гигиенасының талаптарын орындауға арналған практикалық шаралар
жиынтығы қалай аталады?
24. Мал күтімін жақсартып, ауруларын болдырмауға, олардың мол өнімділігі мен өнімнің
сапасын арттыруды қамтамасыз етуге бағытталған шаралар жүйесі?
25. Ветеринариялық гигиена және санитария пән ретінде қандай бөлімдерден тұрады?
26. Жалпы гигиена нені зерттейді?
27. Жеке гигиена нені зерттейді?
28. Зоогигиеналық нормативтер мен ветеринариялық -санитариялық ережелерді құрастыру
пәннің қандай міндеті болып табылады?
29. Ветеринариялық гигиена және санитария қандай пәндермен тығыз байланыста?
30. Мал қоралары мен су көздерінің жайылымдар мен шаруашылық территорияның
санитариялық жағдайларын анықтау әдісі.
31. Клиникалық-физиологиялық бақылау әдістеріне түсініктеме беріңіз?
32. Экспериментальді әдіс қандай жағдайларда қолданылады?
33. Санитариялық статистикалық әдіс не үшін қолданылады?
34. Қоршағанортаныңбиологиялықфакторларына не жатады?
35. Бактериялардыыдыратуқабілетібар антиденелерқалайаталады?
36. Иммунитет дегеніміз не?
37. Иммунитетке қарағанда резистенттіліктің ерекшелігі неде?
38. Жануарлар денсаулығының нашарлауының негізгі себептері?
39. Кротов құралын үшін қолданады
40. Антропозооноздарға қандай аурулар жатады?
41. «Дезинфекция» дегеніміз не?
42. Дезинфекция әдістері
43. Профилактикалық дезинфекция қашан жүргізіледі?
44.Дезинфекция сапасын бақылау қалай жүргізіледі?
45. Дезинсекция " дегеніміз не?
46. "Дератизация"ұғымына анықтама беріңіз?
47. Дератизация әдістерін атаңыз?
48. Су қоймаларын ластаудың негізгі көздері:
49. Дезинфекциялау мақсаты:

50. Ағымдағы дезинфекция қай жағдайда жүргізіледі:
51. Қорытынды дезинфекция жүргізіледі:
52. Ағымдағы дезинфекция жүргізіледі:
53. Қорытынды дезинфекция жүргізіледі:
54. Физикалық дезинфекцияның құралдары мен тәсілдері:
55. Химиялық дезинфекциялау құралдары және тәсілдері:
56. Дезинсекциялықіс-шаралар:
57. Дезинсекциядағыпрофилактикалықшаралар:
58. Дезинсекциядағыжоюшаралары:
59. Дезинсекцияныңмеханикалыққұралдары:
60. Дезинсекцияныңфизикалыққұралдары:
61. Дезинсекцияныңбиологиялыққұралдары:
62. Дезинсекцияныңхимиялыққұралдары:
63. Инсектицидтікерітінділердайындаужүргізеді:
64. Инсектицидтіжұмысерітінділеріндайындаукезіндежекеқорғанысқұралдарынқолдану:
65. Кеміргіштерменкүресушаралары:
66. Кеміргіштерменкүрестіңалдыналушаралары:
67. Кеміргіштерменкүрестіңжалпысанитарлықшаралары:
68. Кеміргіштерменкүрестіңсанитарлық-техникалықшаралары:
69. Кеміргіштерменкүресуагротехникалықшаралары:
70. Кеміргіштерменкүресудіңжоюәдістері:
71. Кеміргіштерменкүрестіңмеханикалықәдісі:
72. Кеміргіштерменкүрестіңхимиялықәдістері:
73. Кеміргіштерменкүрестіңбиологиялықәдісі.
74. Кеміргіштердіңсалыстырмалысанынесепкеалу.
75. Кеміргіштерменкүрестіңеңтиімдіәдісі.
76. Моционның түрлерін атаңыз
77. Топырақтың өздігімен тазаруы үшін топырақ тесігі қанша пайыз болуы тиіс?
78. Топырақтың биологиялық құрамын атаңыз.
79. Топырақта йодтың жетіспеуі малды қандай ауруға ұшыратады?
80. Остеомаляция не остеопороз ауруы топырақта қай микроэлемент жетіспегенде
туындайды?
81. Топырақта мыстың жетіспеуіне байланысты қозылар қандай ауру шалдығады?
82. Қандай элемент жетіспеген жағдайда жануарлар паракератоз ауруына шалдығады?
83. Қандай аурулардың споралары ұзақ уақыт (20-25) топырақта сақталады? :
84. Топырақта радиоактивті элементтердің пайда болу жолдары:
85. Биогельминттердің өсіп-жетілу циклын көрсетіңіз:
86. Топырақтың өздігінен тазаруын қамтамасыз ететін процестерді атаңыз?
87. Топырақтың қандай түрі жоғары ылғалдылыққа ие?
88. Қазақстанның оңтүстік аймақтарында қандай микроэлементтердің жетіспеушілігі
байқалады?
89. Жердің беткі қабатындағы су көздерін атаңыз?
90. Судағы Органикалық заттардың минералдануы қандай процеске жатады?
91. Жер асты сулары санитарлық тұрғыдан қандай топтарға бөлінеді?
92. Санитарлық қорғау аймақтарын атаңыз?
93. Судың иісі мен дәмі қандай көрсеткіштерге жатады?
94. Микробтық cан дегеніміз не?
95. Суды пайдалану тәсілі бойынша сумен жабдықтау жүйесін атаңыз?
96. Табиғи су көздерінің ластану көздері?
97. Судың сапасын анықтайтын көрсеткіштерді атаңыз?
98. Суды залалсыздандыру әдістері
99. Су тұндыру дегеніміз не?
100. Дұрыс азықтандыру дегеніміз не?

