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Курстун максаты

Кооз осумдукторду окутуу максаты осумдук остуруу тармактын негизги бир киреше берген
тармагы катары студенттерге жерлердин шартарына ылайыкташкан турлорун, сорторун,
ошол шартка жараша агротехникалык ыкмаларын окуп уйронуп келечекте оз турмушунда
адис катары жумушунда жана бизнес катары турмушунда колдонууну окуп уйронот.
Максатка жетуу учун: аларга кооз осумдукторду маанисин, классификасиясын, биохимиялык
курамын, ордун, учурдагы проблемаларын, негизги агротехникалык ыкмаларын,
эффектуулугун жоголрулатуу жолдорун, кобойтуу жолдорун, жазгы, жайкы, кузгу гулдорду
остуруу методорун окуп уйронуу негизги

Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар

Адабияттын
түрү

1 А.Н.Мальцева, Г.А.Алексеев-Малахов «Декоративные деревьяГ.П.Озолин, В.А.Каргов «Дер
О.В.Бердникова, А.В.Борисова «Комнатные растения»; Москва «Эксмо», 2004. и кустарники:
ландшафтный дизайн и озеленение участка»; Ростов-на-Дону «Феникс», 2002.

Китеп

Жетишилчү жыйынтыктар
1 Студенттер кооз осумдукторду толук курсун окуп бутургондон кийин, ар кандай ыкмаларды колдонуу менен
аларды жерлердин климаттык шартарына жараша, сортторду тура тандап, ыкмаларды колдонуп остуруп алуу
жолдорун билишет, турмушунда колонушат, киреше таып бизнес кылат. Алар окуп буткондо жашылдантыргычкооздогуч декаротор болуп иштей алат

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

Кириш соз. Кооз осумдуктордун мааниси, тарыхы, турлору боюнча тушунук жана колдонуудагы
мааниси Кыргызстандагы келечеги, онугушу.

2. Апта

Кооз осумдуктордун биологиясы. Осуу жана онугуу озгочолугу, жылуулукка, жарыкка,
нымдуулукка жана азык- затка болгон талабы.

3. Апта

Кооз осумдуктордун болунушу - классификасиясы жана алардын келип чыгышы

4. Апта

Кооз осумдуктордун ачык кыртышта остуруу агротехникасы

5. Апта

Кобойтуунун жолдору. Урондук жана вегетативдик кобойтуу

6. Апта

Кооз осумдукторду кыйыштыруу жолдору: чыбыктар менен, тамыры жана бучур менен

7. Апта

Бир жылдык гулдогон кооз осумдуктордун муноздомосу, болунушу жана остуруу
агротехникасы

8. Апта

1-сынак

9. Апта

Роза гулун кыйыштыруу жолдору, мооноту жана багуу

Курстун планы
10. Апта

Килем сымал кооз осумдуктор, муноздомосу, остуруу агротехникасы

11. Апта

Калкаланган кыртыштагы оскон кооз осумдуктор, муноздомосу, остуруу жолдору.

12. Апта

Кыштаган кооз осумдуктордун муноздомосу остуруу агротехникасы

13. Апта

Кооз осумдукторду азыктандыруу озгочолуктору, кесуу, формалоо - кооздоо жолдору

14. Апта

Болмо кооз осумдукторунун турлору, остуруу жолдору

15. Апта

Кооз осумдукторду остурууну уйуштуруу, кочоторун остуруу, сатуу жана отургузуу жолдору

16. Апта

ФИНАЛ

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

Арасынак

1

40

40

Финал сынагы

1

60

60

