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Модульдік білім беру бағдарламасы және модульдер каталогы Қазақ 

ұлттық аграрлық университетінің Ғылыми Кеңесі шешімімен бекітілген 

(2017 жыл 28 маусым, №14 хаттама). 

 

Модульдік білім беру бағдарламасы және модульдер каталогына 

«Инженерлік» факультетінің ауылшаруашылық ғылымдары бағыты бойынша 

дайындалатын магистратураның «6М080600-Аграрлық техника және 

технология» мамандығының міндетті және таңдау модульдер компоненттері 

енгізілді.  
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«6М080600-Аграрлық техника және технология» мамандығының 

«Мал және өсімдік шаруашылығын механикаландыру» модульдік білім 

беру бағдарламасы және модульдер каталогы ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 

тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген (өзгертулерімен және 

толықтыруларымен ҚР Үкіметінің 2016 жылдың 13 мамырындағы №292 

қаулысы) Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартына (ЖООКББМЖМС), Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен 

бекітілген (2014 жылғы 02 маусымындағы өзгертулерімен және 

толықтыруларымен) Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін 

ұйымдастырудың ЕРЕЖЕСІНЕ және 2016 жылғы 05 тамызындағы №425 ҚР 

БжҒМ бұйрығымен бекітілген «6М080600-Аграрлық техника және 

технология» мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес дайындалған. 
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«6М080600-Аграрлық техника және технология»  

мамандығының «Мал және өсімдік шаруашылығын механикаландыру» 

модульдік білім беру бағдарламасы және модульдер каталогы 

 

Бейіндік бағыт бойынша теориялық оқытудың кредит саны – 36 

 

1 Білім беру бағдарламасының паспорты  

1.1 Академиялық дәреже 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

1.2.1 Кәсіби қызметінің түрлері және саласы  

1.2.2 Кәсіби қызметінің нысандары 

2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері 

3. Негізгі құзіреттер 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны 

5. Модульдерді сипаттауға арналған формулярлар 

6. Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер 

көлемін көрсететін жинақ кесте 
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Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру мамандықтары 

бойынша үлгілік оқу жоспарларының 

тізбесіне 2016ж. 05.08. №425 хаттама 

330-қосымша 
 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 
 

6М080600-Аграрлық техника және технология мамандығы 

 (бейінді бағыт) 
 

Оқу мерзімі: 1,5 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6М080600 «Аграрлық техника және технология» 

мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы магистрі  
 

Пәнд

ер 

циклі 

Пәннің 

коды Пәннің атауы 

Кредит

тер 

саны 

Семес

тр 

Бақы-

лау 

түрі 

БП Базалық пәндер 10   

МК Міндетті компонент 5   

 ShT5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 1 емтихан 

Men520

2 
Менеджмент 

1 1 
емтихан 

Psi5203 Психология 2 1 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 5   

КП Кәсіптік пәндер 26   

МК Міндетті компонент 3   

 
GZN530

1 

Ғылыми зерттеулердің 

негіздері 
3 1 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 23   

 Теориялық оқытудың барлығы 36   

ОҚТ Оқытудың қосымша түрлері 8-кем емес  

ПӨ Өндірістік практика  4
*
-кем 

емес 
 

есеп 

беру 

МТЗ

Ж 

Магистрлік  жобаны орындауды қоса 

есептегендегі магистранттың 

тәжірибелік-зерттеу жұмысы  

4-кем 

емес 
 

есеп 

беру 

ҚА Қорытынды аттестаттау 4   

КЕ Кешенді емтихан 1 3  

МДР

жҚ 

Магистрлік жобаны рәсімдеу және 

қорғау 
3 3  

 БАРЛЫҒЫ  48-кем емес  

Е с к е р т у–*Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек 

сыйымдылығына кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға 

бөлінетін кредиттердің санын көбейте алады. 
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1 Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

1.1 Академиялық дәрежесі 

Магистратурада «6М080600-Аграрлық техника және технология» 

мамандығының «Мал және өсімдік шаруашылығын механикаландыру» 

модульдік білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар бейіндік бағыт 

бойынша (оқу мерзімі 1,5) дайындалады.  

Магистратураны бейіндік бағытпен оқыған бітірушіге «6М080600-

Аграрлық техника және технология» мамандығы бойынша ауыл 

шаруашылығы магистрі академиялық дәрежесі беріледі.  

 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

 

1.2.1 Кәсіби қызметтің түрлері және саласы 

«6М080600-Аграрлық техника және технология» мамандығының «Мал 

және өсімдік шаруашылығын механикаландыру» модульдік білім беру 

бағдарламасы бойынша магистрлер:  

- әртүрлі ауылшаруашылық құрылымдарда, өңдеу кәсіпорындарында, 

энергияны үнемдеу технологияларды енгізу орталықтарында, заводтарда, 

аграрлық секторды басқарудың жергілікті және республикалық органдарында 

ұйымдастыру-басқару, өндірістік-технологиялық қызметтері, 

конструкторлық-жобалау, педагогикалық (қосымша педагогикалық кәсіп 

сертификатын  алғаннан кейін) қызметтерін  атқара алады. 

 

1.2.2 Кәсіби қызметтің обьектілері 

1.2.3 Бітірушілердің кәсіби қызметтерінің объектілеріне:  

- әртүрлі ауылшаруашылық құрылымдар (фирмалар, кәсіпорындар, 

шаруа қожалықтары), машина-технологиялық станциялар (МТС), әлеуметтік-

кәсіпкерлік кешендер (ӘКК), өңдеу және энергиялық жабдықтау 

кәсіпорындары, заводтар, жобалау және конструкторлық ұйымдар, жергілікті 

және республикалық ауыл шаруашылығын басқару органдары. 

 

2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы  

 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің даму Концепциясына 

сәйкес, негізгі жалпыұлттық білімнің мақсаты қоғамның, мемлекеттің және 

тұлғаның сапалы жоғары білім алу мүддесін қанағаттандыру, әр адамға 

оқудың мазмұнын, формасын және мерзімін таңдап алуға ауқымды 

мүмкіндіктер ұсыну болып табылады. Жаңа формациядағы кең ауқымды 

фундаменталді білімі бар, инициативті, күн сайын өзгеріп тұратын еңбек 

нарығы және технологиялар талаптарына бейімделген, командамен жұмыс 

істей алатын, аграрлық техника және технология аясында керекті білімі бар 

маман дайындау.  
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«6М080600-Аграрлық техника және технология» мамандығының «Мал 

және өсімдік шаруашылығын механикаландыру» модульдік білім беру 

бағдарламасының мақсаты аграрлық техника және технология бойынша 

мемлекеттік, жергілікті, аймақтық, шетел мекемелеріне еңбек нарығында 

бәсекеге қабілетті мамандарды, сондай-ақ жоғары оқу орындарына, 

колледждерге ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау; «магистр» 

академиялық дәрежесін тағайындау туралы Қазақстан Республикасының 

құжаттарын халықаралық білім беру кеңістігінде және халықаралық еңбек 

нарығында танылуын қамтамасыз ету.   

  

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

«6М080600-Аграрлық техника және технология» мамандығының «Мал 

және өсімдік шаруашылығын механикаландыру» модульдік білім беру 

бағдарламасының негізгі міндеттері: 

- әртүрлі ауылшаруашылық құрылымдарға, кәсіпорындарға, фирмалар, 

машина технологиялық және сынақ станцияларына, сервистік орталықтарға, 

әртүрлі меншіктегі ауылшаруашылық ұйымдарына,  ауыл шаруашылығын 

басқару жергілікті және республикалық органдарына басқарушылық қызмет 

үшін практикалық бағыттағы мамандар даярлау; 

- білім берудің теориялық және практикалық траекторияларын 

тереңдету;  

- ұйымдардың тапсырысы бойынша мамандарды мақсатты даярлауды 

қамтамасыз ету;  

- магистратура бітірушілердің кәсіби ұтқырлығын кепілдейтін 

ғылымдар тоғысындағы іргелі білімдермен қамтамасыз ету; 

- білім алушылардың өздерін жетілдіру мен дамыту қабілеттерін, бар 

белсенді өмір бойына жаңа білімдерді өз бетрінше шығармашылықпен игеру 

мұқаждығы мен дағдыларын тудыру.   

 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері  

«6М080600-Аграрлық техника және технология» мамандығының «Мал 

және өсімдік шаруашылығын механикаландыру» модульдік білім беру 

бағдарламасы 2 (екі) білім беру траекториясынан тұрады. 

Магистранттар жалпы барлық білім беру траекториялары үшін 

шет тілі (кәсіби), менеджмент, психология, жобаларды басқару, бизнес 

шешімдерді модельдеу, ғылыми зерттеулер негіздері, мал 

шаруашылығындағы инновациялық технологиялар мен техника, өсімдік 

шаруашылығындағы инновациялық технологиялар мен техника пәндерін 

оқиды. 

Білім беру траекторияларының оқу пәндері: 

№1 «Мал шаруашылығын механикаландыру». Магистранттар мал 

шаруашылығындағы жабдықтарды техникалық пайдалану, мал 

шаруашылығына арналған машиналар мен жабдықтарды жобалау, 

малшаруашылық және өңдеу кәсіпорындарының технологиялық желісін 
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жобалау, малшарушылық өнімдерін кластерлік  өндіру, малшаруашылық 

өнімдерін дайындау және сақтау машиналары мен жабдықтары пәндерін 

оқиды. 

№2 «Өсімдік шаруашылығын механикаландыру». Магистранттар 

агротехнологиялық машиналар бөлшектерін жаңартудың инновациялық 

технологиясы, жиым-терім машиналарының теориясы мен есептеулері, 

өсімдікшаруашылық өнімдерін өндірудің кластерлік жүйесін, 

өсімдікшаруашылық өнімдерін дайындауға және сақтауға арналған машиналар 

мен жабдықтарды, топырақты өңдеу, тұқым себу және отырғызу 

машиналарының теориясы мен есептеулері пәндерін оқиды. 

 

3 Түйінді құзіреттіліктер:  

 

Бейіндік магистратураны бітірушінің: 

 

1) түсінігі болуы керек: 

- ғылыми танымның дамуындағы қазіргі үрдістер туралы; 

- кәсіпорынды стратегиялық басқаруды ұйымдастыру, инновациялық 

менеджмент, көшбасшылық теориялары туралы; 

- кері байланыс принципі туралы, жалпыға бірдей және объективті 

заңға сай; 

- техникалық, экологиялық және әлеуметтік жағдайлар кешенінің 

кәсіптік мәселелерін шешуде және есептің маңыздылығын қоюда; 

- мамандық шеңберіндегі орындалып жатқан жұмыс жайлы отандық 

стандарттар туралы;  

- республикамыздың аграрлық саласының даму перспективасы мен 

жағдайы  және әлемдік тенденция туралы;  

- мемлекет саясатының ауыл шаруашылығы саласы туралы. 

 

2) білуі керек: 

- ғылыми танымның әдіснамасын; 

- ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін кемінде бір шет тілін кәсіптік деңгейде;  

- аграрлық сектордағы технологияларды және механикаладыру мен 

электрлендіру құралдарын;  

- механизмдерді және машиналар мен жабдықтардың қызмет көрсету 

үрдістерінің заңдылықтарын;  

- энергияны үнемдеу технологияларын және энергетикалық 

жабдықтарды;  

- ауыл шаруашылығындағы жұмыстарды ұйымдастыру және 

басқарудың заманауи әдістерін;  

- мамандық шеңберіндегі қолданылатын тәжірибелерді жасау мен 

есептеуді; 

- еңбек ұжымында шешілетін психология мәселелерін; 
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- менеджмент негіздерін. 

 

3) қабілеті болуы керек: 

- кәсіптік қызметте танымның ғылыми әдістерін қолдана білуге; 

- процестер мен құбылыстарды зерттеудің қолданыстағы 

тұжырымдамаларын, теориясы мен әдістерін сын-көзбен талдауға; 

- әртүрлі пәндер бойынша меңгерген білімді интеграциялауы, оларды 

жаңа белгісіз жағдайларда аналитикалық және басқарушылық мәселелерді 

шешуде қолдануға; 

- жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлауы және 

шығармашылықпен қарауға; 

- ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық 

жұмысты қазіргі ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуге; 

- диссертация, мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде 

эксперименталды-зерттеу және аналитикалық жұмыс нәтижелерін 

қорытындылауға; 

- техникалық құжаттардың сараптамасын жасау; 

- машиналарды, жабдықтарды, энергия, үнемдеуші технологияларды 

тиімді пайдалануды, ұтымды ұсыныстар және өнертапқыштық элементттерді 

енгізуді;  

- жобалар жасауда командамен жұмыс істеуге; 

- қоршаған ортаны сақтап қалатын шаралар құрастыру және іске асыру. 

 

4) дағдысы болуы керек: 

- қалыпты ғылыми және кәсіптік міндеттерді шешу; 

- кәсіптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс; 

- шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және 

логикалық ресімдеу; 

- күнделікті кәсіптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру 

үшін қажет білімін кеңейту және тереңдету; 

- кәсіптік қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік 

технологияларды пайдалану. 

- нақты практикалық мақсаттарды тұжырымдау мен шешу; 

- қазіргі заманғы есептеу техникасы мен қолданбалы бағдарламамен 

қамтамасыз ету жұмыстары; 

- шет тілінің кәсіптік терминологиясын игеру; 

- жобалар мен бағдарламалар құрастыруға байланысты, тәжірибелік 

зерттеуді ұйымдастыру және өткізу; 

- техникалық құралдарды, жүйелерді, процестерді, материалдар мен 

қондырғыларды стандарттау жұмыстарын жүргізу, қажет шолулар, пікірлер, 

қорытындылар құрастыру; 

- ұжымды шығармашылық дамытуға, рационализациялауға, ойлап 

табущылыққа ынталандыру, отандық және шетелдік ғылымның жетістіктерін, 
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техникаларын енгізу, бөлімшелердің, өндірістердің эффективті жұмысын 

қамтамасыз ететін алдыңғы қатардағы тәжірибесін қолдану. 

 

5) құзіретті болуы керек: 

- мамандық бойынша зерттеу әдіснамасы саласында; 

- кәсіпорын қызметін ұйымдастыру мен басқаруда; 

- әртүрлі ұйымдармен, оның ішінде мемлекеттік қызмет органдарымен 

өндірістік байланыстарды жүзеге асыруда; 

- білімнің үнемі жаңаруын қамтамасыз ету, кәсіптік дағдыны және 

біліктілікті тереңдету тәсілдерінде. 

- зерттелген тапсырмаларды шешу үшін математикалық аспаптарды 

қолдануда;  

- ауыл шаруашылығындағы инновациялық технологиялар және 

техникалық құралдар мәселелері бойынша;  

- жаңа энергияны үнемдеуші ауылшаруашылық машиналарды және 

жабдықтарды пайдалануды ұйымдастыруға. 

 
  



4. Білім беру бағдарламасының мазмұны  

 

4.1 Бейіндік бағыт  

 
Модульдің аталуы Компо

нент 

ж/е 

цикл 

Пән 

коды 

Пәннің аталуы Бақыла

у 

формас

ы 

се

ме

ст

р 

Кредит 

көлемі 

Құрастырылған құзіреттіліктер  

(оқудың нәтижелері) 

KZ EC

TS 

Экономикалық 

және 

коммуникативтік 

қатынастар 

БП/МК ShT5201 Шет тілі (кәсіби) емтихан 1 2 3 Құзіретті болуы керек:   
- шетел тілінде лексикографиялық 

дереккөздермен жұмыс істеу (дәстүрлі 

және on-line);  

- заманауи менеджменттің 

дамуындағы тенденцияны болжау 

және талдау, жинақтау;  

- жоғары-психолгиялық 

педагогикалық білім берудегі 

мәселелерді шешуге және оның 

болашақ дамуына. 

БД/МК Men520

2 

Менеджмент емтихан 1 1 1,5 

БД/МК Psi5203 Психология емтихан 1 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  
Бизнес-

менеджмент 
БП/ТК ZhB5204 Жобаларды басқару Кешенді 

емтихан 

1 2 3 Құзіретті болуы керек:   
- жобаларды басқару, 

интеграциялау, мерзімдеу, тәуекелдеу, 

контракттау процедураларында;  

- математикалық модельдеудің 

қазіргі әдістерін қолдана отырып 

технологиялық жүйеге талдау 

жасауда, өз бетінше ұйымдастыру 

және ғылыми зерттеулер жүргізуде. 

БП/ТК BShМ52

05 

Бизнес шешімдерді 

моделдеу 

1 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

Мал және өсімдік 

шаруашылықтары

ндағы ғылыми 

КП/МК GZN530

1 

Ғылыми зерттеулердің 

негіздері 

Кешенді 

емтихан 

1 3 4,5 Құзіретті болуы керек:   
- ауыл және орман 

шаруашылығындағы ғылыми КП/ТК MShITT Мал 1 3 4,5 
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зерттеулер,  

инновациялық 

технологиялар мен 

техника 

5302 шаруашылығындағы 

инновациялық 

технологиялар мен 

техника 

зерттеулерді ұйымдастыру 

сұрақтарын шешуде; 

- агробиологиялық жүйелер 

менеджменттегі сұрақтарды шешу 

әдіс-тәсілдеріне, оның ішінде әртүрлі 

агротехнологиялық деңгейдегі 

малшаруашылық өнімдерін алу және 

ұқсату әдістерін меңгеруге; мал 

шаруашылығында өнім өндірудің 

ұтымды технологияларын және әдіс-

тәсілдері мен әртүрлі методологиялық 

амалдарды қолдана алуға; мал өнімін 

алудың  математикалық моделін 

жасауға, заманауи әдістер қолдану 

арқылы ғылыми-зерттеулер жүргізе 

алуға және оларды өзбетінше 

ұйымдастыру қабілеттілігіне жетуге 

КП/ТК OShITT

5303 

Өсімдік 

шаруашылығындағы 

инновациялық 

технологиялар мен 

техника 

1 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  8 12   

№1 «Мал шаруашылығын механикаландыру» білім беру траекториясы 

Мал 

шаруашылығында

ғы жабдықтарды, 

машиналарды,  

техникалық 

пайдалану және 

жобалау 

КП/ТК MShZhT

P5304 

Мал 

шаруашылығындағы 

жабдықтарды 

техникалық пайдалану 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болуы керек:   
- - тасқынды технологиялық желілерде 

жабдықтардың жұмыс жиынтығын 

тиімді бағалауға, инженерлік-

техникалық қызмет көрсету 

сұрақтарын ұйымдастыра білуге. 

- техникалық жүйелер менеджменті 

аясында қажетті нысанды жобалап, 

жасап, сынақтан өткізген 

материалдарын талдауға, сондай-ақ 

өзбетінше зерттеу мен жобалау 

жұмыстарын жүргізу. 

КП/ТК MShMZ

hZh5305 

Мал шаруашылығына 

арналған машиналар мен 

жабдықтарды жобалау 

2 4 6 

Барлығы модуль бойынша:  8 12  



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

 

 

Кәсіпорындардың 

технологиялық 

желісін жобалау 

және 

малшарушылық 

өнімдерін 

дайындауға және 

сақтауға арналған 

машиналар мен 

жабдықтар 

КП/ТК MOKTZ

hZh5306 

Малшаруашылық және 

өңдеу 

кәсіпорындарының 

технологиялық желісін 

жобалау 

 2 4 6 Құзіретті болуы керек:   
- агробиологиялық және техникалық 

жүйелер менеджменті сұрақтарын 

шешу әдіс-тәсілдерін, оның ішінде 

әртүрлі деңгейдегі кәсіпорындарды 

жобалау әдістерін меңгеру; мал 

шаруашылығында өнім өндіру 

ұтымды технологияларын және әдіс-

тәсілдерін, жобалау жүйелерінде, 

әртүрлі методологиялық амалдарды 

қолдана алу; жобаның математикалық 

моделін, заманауи әдістер қолдану 

арқылы ғылыми зерттеулер жүргізе 

алу және оларды өзбетінше 

ұйымдастыру қабілеттілігіне жету. 

- агробиологиялық жүйелер 

менеджменті сұрақтарын шешу әдіс-

тәсілдерін, оның ішінде әртүрлі 

агротехнологиялар деңгейлері ішінде 

мал шаруашылығы өнімдерін өндіру, 

инновациалық технологияларын 

пайдалану, мал шаруашылығының  

өнімдерін өндіру технологиялары  мен 

әдістерін қолдану; 

- кептіру және салқындату 

аппараттары мен процесстерді ет және 

сүт өндірудегі теориясы мен 

практикалық маңызың оқып, 

құралдары пайдаланудың аппараттық-

теориялық сипатын есептеу керек. 

КП/ТК MOKO5

307 

Малшарушылық 

өнімдерін кластерлік  

өндіру 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 

КП/ТК MODSM

Zh5308 

Малшаруашылық 

өнімдерін дайындау 

және сақтау машиналары 

мен жабдықтары 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  10 15  

№2 «Өсімдік шаруашылығын механикаландыру» білім беру траекториясы 

Агротехникалық КП/ТК AMBZhI Агротехнологиялық Кешенді 2 4 6 Құзіретті болуы керек:   
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машиналарының 

теориясы мен 

есептеулері және 

инновациялық 

технологиялар 

T5309 машиналар бөлшектерін 

жаңартудың 

инновациялық 

технологиясы 

емтихан - өнімнің жұмыс жағдайына 

байланысты тиімді жаңарту әдісін, 

жабдықтарын, материалдарын 

тағайындауда; 

 КП/ТК ZhTMT

E5310 

Жиым-терім 

машиналарының 

теориясы мен 

есептеулері 

2 4 6 

Барлығы модуль бойынша:  8 12  

Өсімдік 

шаруашылығы 

өнімдерін сақтауға, 

дайындауға, 

өндіруге арналған 

машиналар және 

жабдықтар 

КП/ТК OOOKZ

h5311 

Өсімдікшаруашылық 

өнімдерін өндірудің 

кластерлік жүйесі 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болуы керек:   
- агробиологиялық жүйелер 

менеджменті сұрақтарын шешу әдіс-

тәсілдеріне, оның ішінде әртүрлі 

агротехнологиялар денгейлері үшін де 

ауылшаруашылығы өнімдерін өндіру, 

инновациалық технологияларды 

пайдалану, өсімдік шарушылығының 

өнімдерін өндірудегі технологиялар 

мен әдістерді қолдануда; 

- өңдеуші өндірістің аппараттары мен 

процестерді өсімдікшаруашылық 

өнімдерін ұқсату  өндірудегі теориясы 

мен практикалық  маңызын оқып, 

құралдары пайдаланудың аппараттық-

теориялық сипатын есептеуге; 

- практикалық ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ауылшаруашылық 

машиналарды сынау, жобалау және 

жетілдіруде жүргізуге. 

КП/ТК OODSА

MZh531

2 

Өсімдікшаруашылық 

өнімдерін дайындауға 

және сақтауға арналған 

машиналар мен 

жабдықтар 

2 3 4,5 

КП/ТК TOTSO

MTE531

3 

Топырақты өңдеу, тұқым 

себу және отырғызу 

машиналарының 

теориясы мен 

есептеулері 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  10 15  

Барлығы теория бойынша:  36 54  

Өндірістік-эксперименттік жұмыс және қорытынды аттестация 

Өндірістік- ОҚТ  МЭЗЖ (Магистранттың Есеп 1-3 4 16  
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эксперименттік 

жұмыс 

экспериментальді-

зерттеу жұмысы)  

 Өндірістік  практика Есеп 2-3 4 10 

Барлығы модуль бойынша:  8 26  

Қорытынды 

аттестация 

ОҚТ  Кешенді емтихан КЕ 3 1 3,5  

 Магистрлік жоба 

жұмысын рәсімдеу және 

қорғау 

МЖҚ 3 3 
10,5 

Барлығы модуль бойынша:  4 14  

Барлығы ЗЖ ж ҚА:  12 40 

Барлығы бағдарлама бойынша:  48 94 
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5 Модульді сипаттау формуляры  

 

5.1 Бейіндік бағыт  

 

1 Модуль. Экономикалық және коммуникативтік қатынастар 

  

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Экономикалық және коммуникативтік қатынастар (ShT5201 

Шет тілі (кәсіби), Men5202 Менеджмент, Psi5203 

Психология) 

2 Модульге жауапты Керимова У.К., э.ғ.д., «Менеджмент және агробизнесті 

ұйымдастыру» кафедрасының профессоры, Сиргебаева С.Т., 

п.ғ.к., қауым. профессор, «Шетел тілдері» кафедрасы,  

Аманбаева Э.А., п.ғ.к., қауым. профессор, Кенбаева Г.К., 

п.ғ.к., қауым. профессор «Кәсіптік оқыту» кафедрасы 

3 Модуль типі БП/МК, БП/МК, БП/МК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5 (2/1/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Философия, әлеуметтану, экономикалық теорияның негіздер  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Шет тілі (кәсіби). Кіріспе. Оқыту принциптері. 

Оқытудың заманауи әдістері. Шетел тілін меңгеру деңгейіне 

қойылатын талаптар: оқу, жазу, тыңдау, сөйлеуТілдік оқу 

материалының сипаты: фонетика, лексика және сөзжасам, 

грамматика.  

Менеджмент. Кіріспе. Менеджмент қызмет түрі ретінде. 

Ұйым туралы түсінік және оның түрлері. Ұйымның ішкі 

және сыртқы ортасы. Коммуникациялар және шешімдерді 

қабылдау. Ұйымды стратегиялық басқару. Инновациялық 

менеджмент. Дағдарысқа қарсы басқару. Басқару қызметтері: 

жоспарлау, ұйымдастыру, уәждеу және бақылау. Топтық 

менеджмент. Лидерлік, билік және ықпал ету теориялары. 

Персоналды басқару. Еңбек ақысынтөлеу және еңбекке 

ынталандыру. Менеджер этикасы және ұйымдастырушылық 

мәдениеті. Компаниядағы жанжалдарды басқару. Өндіріс 

басқару объектісі ретінде. Өндірісті жедел басқару. Сапаны 

басқару. Өнімділікті басқару. Менеджмент тиімділігі: ішкі 

және сыртқы параметрлері.  

Психология. Кіріспе. Жоғары мектеп психологиясының 

пәні, міндеттері және құрылымы. Оқыту процесіндегі 

студенттердің танымдық іс-әрекет психологиясы. Заманауи 

оқытудың психологиялық әдістері мен тиімділікті арттыру 

құралдары және сапасы. Тәрбие процесінің психологиялық 

негіздері. Кәсіби бағдарланған тұлғаның 

психодиагностикалық мәселелері. Болашақ мамандардың 

кәсіби іс-әрекетінің профилін негізге ала отырып студенттер 
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мен оқытушыларға психологиялық кеңес беру. 

Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- шетел тіліндегі сәйкес мамандығының жалпы ғылыми 

терминологиясын және терминологиялық астарын; 

халықаралық ынтымақтастық шеңберіндегі іскерлік хат 

жазысудың негіздерін;  

- менеджменттің теориялық және методологиялық 

негіздері; 

- педагогикалық іс-әрекеттің әлеуметтік психологиялық 

табиғаты туралы.  

Қабілеті болуы керек:  
- таңдаған мамандығы бойынша түпнұсқа әдебиетті еркін 

оқып, аударып, алынған ақпаратты өңдеуге, бағалауға;  

- компанияны тиімді басқару негізінде бәсекеге қабілеттілікті 

қамтамасыз етуге;  

- сабақты өткізуге және оған дайындалуға қажетті 

психологиялық әдістемелік қорларды пайдалана алу 

(лекция, семинарлар, СОӨЖ және емтихан). 

Дағдысы болу керек:  
- монолог, диалог/полилог түрлерінде (баяндама, 

хабарлама, пікірталас, дебат, жарыссөз, ғылыми 

пікірсайыс, «дөңгелек үстел» сұхбаттары) мамандығы 

бойынша ауызша қарым-қатынас жасау; 

- тәжірибелік қызметте басқару шешімдерін қабылдау 

біліктілігіне, басқару қызмет дағдысын және ғылыми 

ойлауын дамытуға; 

- кәсіби іс-әрекет саласындағы әртүрлі коммуникация 

аспектілері бойынша оқыту процесін басқаруға. 

Құзіретті болуы керек:  
- шетел тілінде лексикографиялық дереккөздермен жұмыс 

істеу (дәстүрлі және on-line);  

- заманауи менеджменттің дамуындағы тенденцияны 

болжау және талдау, жинақтау;  

- жоғары-психолгиялық педагогикалық білім берудегі 

мәселелерді шешуге және оның болашақ дамуына. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан (Шет тілі), Емтихан (Менеджмент), Емтихан 

(Психология)  

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Harding K. English for Specific Purposes. Oxford University 

Press, 2009. 

2. C Bahlmann, E. Breindl, H.-D.Draxler, K.Ende, G.Storch. 

Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

3. J.Girardet, J.-M.Cridlig. Panorama. CLE International, 2001. 

4. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-М.:Банки и 

биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

5. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 

обучения. – Алматы, 2004.  

6. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 
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18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

2 Модуль. Бизнес-менеджмент 
 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Бизнес-менеджмент (ZhB5204 Жобаларды басқару, 

BShМ5205 Бизнес шешімдерді моделдеу) 

2 Модульге жауапты Керимова У.К., э.ғ.д., «Менеджмент және агробизнесті 

ұйымдастыру» кафедрасының профессоры, Ахметов К.А., 

т.ғ.к., «Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар» 

кафедрасының профессоры  

3 Модуль типі БП/ТК, БП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5 (2/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Экономикалық теорияның негіздері, информатика  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Жобаларды басқару.  Жобаларды басқарудың теориялық 

негіздері. «Жоба» түсінігі. Жобалардың жіктелуі және 

жобаға қатысушылар. Басқару қызметі және құрылымы. 

Жобаны басқарудың ерекшеліктері. Басқару шешімдерін 

қабылдау және іске асыру. Жобаның табыстылығы 

критерийлері. Жобаның өмірлік циклы. Жобалауға 

бейімделген қызметті басқару. Жобадағы иерархия. Жобаны 

жоспарлау. Жобаны іске асыру, мониторинг және бақылау. 

Жобаны аяқтау. Жобаның интеграциясы мен мазмұнын 

басқару. Жобаның мерзімі мен құнын басқару. Жобаның 

сапасын басқару. Адам ресурстарын басқару. Жобаның 

коммуникацияларын басқару. Жобаның тәуекелдерін 

басқару. Басқару үдерістерінің тобы. Кәсіпорынның 

қызметіне жобалық басқаруды енгізу. 

Бизнес шешімдерді моделдеу. Шешім қабылдау 

процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен 

қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау 

жүргізуге үлкен көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда 

өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің 

модельдері, шешімдер қабылдау теориясының элементтері 

және нақтылы тәжірибелік есептерді компьютерде шешу 

алгоритмдері қарастырылады. Өз бетінше шығаруға 

мысалдар мен есептер ұсынылады. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- жобаларды басқару стандарттарын, PMBOK стандарты 

ретінде қалыптастырылған PMI әдіснамасын; IW URM 

(Unique Reliable Method) әдіснамасын; 

- әрекеттерді зерттеу модельдерін және әдістерін қолдану 

арқылы жобалау методологиясын, оның ішінде аграрлық 
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өндірісті модельдеу, агринженерлік және экономикалық 

факторлар кешенін ескере отырып, агринженерлік 

қызметтердің өндірістік параметрлерін оңтайластыратын 

математикалық модельдер даярлау, сызықтық және бүтін 

сандық программалау есептерінің модельдерін даярлау, 

сонымен қатар кәсіпорындарды оңтайлы орналастыру және 

кішігірім ауыл шаруашылық кәсіпорындарында 

агротехникаларды оңтайлы қолдану әдіс-тәсілдерін. 

Қабілеті болуы керек:  
- жобаның ортасын анықтауды; жобаны құруды; жобаға 

лайықты құжаттар мен технологияларды пайдалануды;  

- кәсіптік іс-әрекеттерінде жаратылыстану пәндерінің 

негізгі заңдарын пайдалана алуға, математикалық талдау 

және модельдеу  әдістерін қолдана алуға, аграрлық жүйеде 

теориялық және эксперименталдық зерттеулер жүргізе алуға. 

Дағдысы болу керек:  
- жоба талаптарын анықтауды; мақсаттарды белгілеуді; 

жобаны басқарудың бағдармалық жабдықтауын; 

- аграрлық жүйеде математикалық әдісттермен модельдеуді, 

жабықтарды оңтайлы жүктеуді, технологиялық процестерді 

оңтайлауды және жаппай қызмет көрсету теорисын, 

ақпараттарды сақтау, қайта өңдеу әдістерін, тәсілдерін және  

жинапалу құралдарын,  ақпараттарды басқару құралы 

ретінде компьютермен жұмыс жасауды. 

Құзіретті болуы керек:  
- жобаларды басқару, интеграциялау, мерзімдеу, тәуекелдеу, 

контракттау процедураларында;  

- математикалық модельдеудің қазіргі әдістерін қолдана 

отырып технологиялық жүйеге талдау жасауда, өз бетінше 

ұйымдастыру және ғылыми зерттеулер жүргізуде. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Жобаларды басқару, Бизнес шешімдерді 

моделдеу) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Управление инновационными проектами. Под ред. проф. 

Попова В.Л. Издательство: ИНФРА-М. 2009. 

2. Project Management for Successful Product Innovation.. 

by Alan Webb. UK.Gower Pub Co; 2nd edition. 2007. 

3. AGILE PROJECT MANAGEMENT: CREATING INNOVATIVE 

PRODUCTS. BY JIM HIGHSMITH. USA. ADDISON-WESLEY 

PROFESSIONAL; 2 EDITION, 2009.-WESLEY PROFESSIONAL; 2 

EDITION, 2009. 

4. Ахметов К.А. Принятие бизнес-решений в MS Excel. 

Учебник//(2-е издание), – Алматы: изд. «Бастау», 2011, с 

грифом МОН РК,  – 320 с. 

5. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование 

элементов экономических систем. – М.: «Финансы и 

статистика», 2000. –206 с. 
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3 Модуль. Мал және өсімдік шаруашылықтарындағы ғылыми 

зерттеулер,  инновациялық технологиялар мен техника 
 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Мал және өсімдік шаруашылықтарындағы ғылыми 

зерттеулер,  инновациялық технологиялар мен техника 

(GZN5301 Ғылыми зерттеулердің негіздері, MShITT5302 

Мал шаруашылығындағы инновациялық технологиялар мен 

техника, OShITT5303 Өсімдік шаруашылығындағы 

инновациялық технологиялар мен техника) 

2 Модульге жауапты Атыханов А.К., т.ғ.д., профессор, Абильжанулы Т.А., т.ғ.д., 

профессор, Жортуылов Ө., т.ғ.д., профессор, «Аграрлық 

техника және технология» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/МК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 8 

6 Кредит саны 8 (3/3/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Машинапайдалану, Агротехнологиялық машиналар (1, 2), 

Мал және өсімдік өнімдерін өңдеуге арналған 

технологиялық машиналар (1, 2) 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Ғылыми зерттеулердің негіздері. Кіріспе. Ғылыми 

зерттеулердің методологиясы. Теориялық зерттеулер. 

Тәжірибелік зерттеулер. Зерттеу тәжірибесінің методикасы. 

Ғылыми зерттеулердегі өнертапқыштық мәселелері. Ғылыми 

зерттеулердегі экономикалық факторлар. 

Мал шаруашылығындағы инновациялық 

технологиялар мен техника. Мал шаруашылығындағы 

негізгі технологиялық процестер, оларды 

механикаландырудың қазіргі жағдайы мен болашағы; мал 

азығын дайындау технологиясындағы инновациялық әдістер: 

рулонды орау, сүрлем және пішендеме сапасын арттыру 

жолдары, құрама жем ассортиментін кеңейту және 

витаминді қоспалар даярлау технологиялары мен 

агрегаттары; мал мен құсқа толықрационды қоспалар 

даярлау, түйіршіктелген және брикеттелген азықтық қоспа 

дайындау; азықтаратқыштар, олардың параметрлерін 

оңтайландыру; мал өнімдерін өндіру және ұқсату 

жүйесіндегі жаңалықтар, оларды атқаратын техника 

жұмысы, параметрлерін оптималдау; фермалардың 

органикалық қалдықтарын утилдеу технологиялары мен 

техникасы; қоршаған ортаға зиянды әсерлерін азайту 

мүмкіндіктері; мал шаруашылығындағы инновацияның 

экологиялық-экономикалық тиімділігін анықтау.  

Өсімдік шаруашылығындағы инновациялық 

технологиялар мен техника. Агроөнеркәсіп кешенінің 

негізгі технологиялық процестері, оларды 

механикаландырудың қазіргі жағдайы мен болашағы; мал 
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азығын дайындау технологиясындағы инновациялық әдістер: 

рулонды орау, сүрлем және пішендеме сапасын арттыру 

жолдары, құрама жем ассортиментін кеңейту және 

витаминді қоспалар даярлау технологиялары мен 

агрегаттары; түйіршіктелген және брикеттелген азықтық 

қоспа дайындау; азықтаратқыштар, олардың параметрлерін 

оңтайландыру; өсімдік өнімдерін өндіру және ұқсату 

жүйесіндегі жаңалықтар, оларды атқаратын техника 

жұмысы, параметрлерін оптималдау; фермалардың 

органикалық қалдықтарын утилдеу технологиялары мен 

техникасы; қоршаған ортаға зиянды әсерлерін азайту 

мүмкіндіктері; ауыл шаруашылығындағы инновацияның 

экологиялық-экономикалық тиімділігін анықтау. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- ауыл шаруашылығының әртүрлі салаларындағы заманауи 

зертханалық компьютерлер мен қондырғыларды қолдана 

отырып, одан жоғары нәтижелердің нақты ізденістер, 

ақпараттық-ізденістер, ғылыми-әдістемелік шешімін алу 

үшін, фундаменталді және арнайы ғылымдарды;   

- мал шаруашылығындағы негізгі технологиялық процестер 

мен оларды атқаратын техниканы; мал азығын дайындау, 

даярлау және азықтық қоспаларды таратудағы инновациялық 

шешімдерді; өнім алу және ұқсату жүйесін жетілдіруді, 

органикалық қалдықтарды утилдеу, инновацияның 

тиімділігін есептеуді;  

- АӨК-дегі негізгі технологиялық процестер мен оларды 

атқаратын техниканы; мал азығын дайындау, даярлау және 

азықтық қоспаларды таратудағы инновациялық шешімдерді; 

өнім алу және ұқсату жүйесін жетілдіруді, органикалық 

қалдықтарды утилдеу, инновацияның тиімділігін есептеуді. 

Қабілеті болуы керек: 

- Мемлекеттік патенттер жүйесінің ақпараттық базасына 

(МПЖАБ) сүене отырып тәжірибелік-конструкциялық, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде және жоспарлауда, 

ұйымдастыруда, өзінің патенттік-пәндік ізденіс нәтижесін 

қолдануға;   

- кәсіптік іс-әрекеттерінде іргелі ғылымдар пәндерінің 

негізгі заңдарын пайдалана алуға, техникалық, 

математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдана 

алуға, мал шаруашылығы техникасын игеріп, оның 

экономикалық-экологиялық тиімділігін есептеуге;  

Дағдысы болуы керек:  

- Халықаралық стандарттың талабына сай, ҒЗЖ есебіне 

енетін тәжірибелік мәліметтерді өңдеуге және саралау 

нәтижесін алуға;  

- агробиологиялық және техникалық объектілерде мал 

өнімдерін өндіру мен өңдеуді механикаландыруды, нақты 

нысандарда тиімді жұмыс әдістерін, тәсілдерін және 

құралдарын пайдалануды. 

Құзіретті болуы керек:  
- ауыл шаруашылығындағы ғылыми зерттеулерді 
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ұйымдастыру сұрақтарын шешуде; 

- агробиологиялық жүйелер менеджменттегі сұрақтарды 

шешу әдіс-тәсілдеріне, әртүрлі агротехнологиялық 

деңгейдегі малшаруашылық өнімдерін алу және ұқсату 

әдістерін меңгеруге; мал шаруашылығында өнім өндірудің 

ұтымды технологияларын және әдіс-тәсілдері мен әртүрлі 

методологиялық амалдарды қолдана алуға; мал өнімін 

алудың  математикалық моделін жасауға, заманауи әдістер 

қолдану арқылы ғылыми-зерттеулер жүргізе алуға және 

оларды өзбетінше ұйымдастыру қабілеттілігіне жетуге. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Ғылыми зерттеулердің негіздері, Мал 

шаруашылығындағы инновациялық технологиялар мен 

техника, Өсімдік шаруашылығындағы инновациялық 

технологиялар мен техника) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Инновационные технологии и техника в животноводстве: 

Учебное пособие на 3-х языках. -Алматы: 

Агроуниверситет,2014,-192с. 

2. Нуртаев Ш. Н.,Бекенев А. И.,Гасанов Х.М.и др. Новые 

машины для малых ферм, 2006 

3. Нуртаев Ш.Н., Абдиров А.М., Нукешев С.О. Технология и 

механизация животноводства: Учебник.-

Астана:Издательство КАТУ, 2014. 836 с. 

4. Балғабайұлы Н., Бисекен А.Б. Оралбаев С.Ж. Машина 

жөндеу технологиясы пәні бойынша курстық жобалау. Оқу 

құралы. Алматы. 2009 
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№1 «Мал шаруашылығын механикаландыру» білім беру траекториясы 

 

4 Модуль. Мал шаруашылығындағы жабдықтарды, машиналарды,  

техникалық пайдалану, басқару және жобалау 
 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Мал шаруашылығындағы жабдықтарды, машиналарды,  

техникалық пайдалану, басқару және жобалау 

(MShZhTP5304 Мал шаруашылығындағы жабдықтарды 

техникалық пайдалану, MShMZhZh5305 Мал 

шаруашылығына арналған машиналар мен жабдықтарды 

жобалау) 

2 Модульге жауапты Бекенев А.И., т.ғ.к., профессор, Нұртаев Ш.Н., т.ғ.к., 

профессор, «Аграрлық техника және технология»  

кафедрасы  

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 8 

6 Кредит саны 8 (4/4) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  
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10 Модульдің 

пререквизиттері 

Агротехнологиялық машиналар (1, 2), Мал және өсімдік 

өнімдерін өңдеуге арналған технологиялық машиналар (1, 2),  

АӨК-і өңдеу кәсіпорындарындағы технологиялық 

үдерістерді жобалау негіздері 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Мал шаруашылығындағы жабдықтарды техникалық 

пайдалану. Мал шаруашылығындағы машиналар мен 

жабдықтардың эксплуатациялық құрамы. Мал 

шаруашылығындағы тасқынды технологиялық жүйе (ТТЖ). 

Мал шаруашылығында қолданылатын техниканың тиімді 

көрсеткіштері. Машиналарды сынақтан өткізген кезде 

көрсеткіштерін бағалау жүйесі. Мал шаруашылығындағы 

монтаждау және техникалық қызмет көрсету негіздері. Мал 

шаруашылығында техникалық қызмет көрсету, 

технологиялық жабдықтарды инженерлік-техникалық 

пайдалану. Мал шаруашылығында жабдықтарды пайдалану, 

малдарды, қоршаған ортаны және еңбек қорғау. Мал 

шаруашылығындағы қолданылатын машиналардың 

тиімділігін  техникалық-экономикалық бағалау. 

Мал шаруашылығына арналған машиналар мен 

жабдықтарды жобалау. Ауылшаруашылық 

техникаларының жіктелуі, олардың жұмыс ерекшеліктері; 

параметрлерін есептеу және жобалау алғышарттары, 

жобалау реті; конструкторлық-технологиялық схемасын түзу, 

негізгі жұмыс органының параметрлерін анықтау; 

кинематикалық және динамикалық есептеулер, 

бөлшектерінің беріктілігін негіздеу; машинаның макеттік, 

лабораториялық және өндірістік вариантын жасау, оларды 

сынақтан өткізу; техниканы өндірістен шығару, 

коммерцияландыру реті; жаңа техниканы авторлық ресімдеу. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- малшаруашылық машиналар мен жабдықтардың 

техникалық қызметі және монтаждау негізін, технологиялық 

жабдықтарды өндірісте пайдалануды; 

- ауылшаруашылық техникасын жобалау ретін; 

конструкторлық-технологиялық схемасын негіздеу, жұмыс 

органдарының параметрлерін есептеу, оның ішінде 

кинематикалық және динамикалық талдау, жұмыс органы 

бөлшектерінің беріктігін анықтауды; жаңа техниканы жасау 

(макет, лабораториялық, өндірістік варианттары) және 

сынақтан өткізу жолдарын. 

Қабілеті болуы керек:  

- алған білімді практикада қолдана алуды; мал 

шаруашылығындағы тасқынды технологиялық желідегі 

жабдықтарды монтаждау және техникалық қызметін 

ұйымдастыра алуға; 

- кәсіптік іс-әрекеттерінде табиғи ауылшаруашылық 

өндірісі ерекшеліктеріне қарай машиналар мен 

қондырғыларды жобалау, олардың параметрлерін 

оңтайландыру жолдарын жасауға мүмкіндігі болуы тиіс; 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

жаңа техника нысанына авторлық құжат алуды ресімдеуге, 

оны коммерциялау жолын білуге; өзбетімен зерттеулер мен 

болжамдар жасауға. 

Дағдысы болуы керек:  

- машиналарды сынақтан өткізгендегі жүйелерді бағалау; 

мал өнімдерін өндіргендегі технологиялық операциялардың 

әдістеріне; 

- техникалық нысандарды ауылшаруашылық процестерін 

орындауы үшін AutoCad, Kompas сияқты программалар 

қолданып жобалауды. 

Құзіретті болуы керек: 

- тасқынды технологиялық желілерде жабдықтардың жұмыс 

жиынтығын тиімді бағалауға, инженерлік-техникалық қызмет 

көрсету сұрақтарын ұйымдастыра білуге;  

- техникалық жүйелер менеджменті аясында қажетті 

нысанды жобалап, жасап, сынақтан өткізген материалдарын 

талдауға, сондай-ақ өзбетінше зерттеу мен жобалау 

жұмыстарын жүргізуге. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Мал шаруашылығындағы жабдықтарды 

техникалық пайдалану, Мал шаруашылығына арналған 

машиналар мен жабдықтарды жобалау) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Нуртаев Ш.Н., Сапарбаев Е.Т., Мал шаруашылығын 

механикаландыру және электрлендіру, Алматы: 

Агроуниверситет, 2012 -608 б. 

2. Федоренко И.Я. Проектирование технических устройств и 

систем: принципы, методы, процедуры:учебное пособие.-

Барнаул: изд-во АГАУ, 2003.- 282 с.  

3. Курочкин А.А. и др. Оборудование и автоматизация 

перерабатывающих производств. – М.: Колосс, 2007,-591с. 

4. Проектирование технологических процессов в 

машиностроении. Учебное пособие для вузов. Под ред. И.П. 

Филонова. –Мн.: УП. «Технология», 2003. -910 с. 

5. Мельников С.В. Эксплуатация технологического 

оборудования животноводческих ферм и комплексов М: 2000 

6. Иофинов С.А. Эксплуатация машино-тракторного 

парка.М: 2000 

7. Монтаж и наладка оборудования животноводческих ферм. 

М: 2001 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

5 Модуль. Кәсіпорындардың технологиялық желісін жобалау және 

малшарушылық өнімдерін дайындауға және сақтауға арналған 

машиналар мен жабдықтар 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Кәсіпорындардың технологиялық желісін жобалау және 

малшарушылық өнімдерін дайындауға және сақтауға 

арналған машиналар мен жабдықтар (MOKTZhZh5306 

Малшаруашылық және өңдеу кәсіпорындарының 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

технологиялық желісін жобалау, MOKO5307 

Малшарушылық өнімдерін кластерлік  өндіру, 

MODSMZh5308 Малшаруашылық өнімдерін дайындау және 

сақтау машиналары мен жабдықтары) 

2 Модульге жауапты Нуртаев Ш.Н., а-ш.ғ.к., профессор, Гасанов Х.М., т.ғ.к., 

профессор, Қалиасқаров М.Қ., а-ш.ғ.д., профессор 

«Аграрлық техника және технология»  кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 8 

6 Кредит саны 8 (4/4) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Агротехнологиялық машиналар (1, 2), Мал және өсімдік 

өнімдерін өңдеуге арналған технологиялық машиналар (1, 2) 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Малшаруашылық және қайта өңдеу 

кәсіпорындарының технологиялық желісін жобалау. 

Малшаруашылық және қайта өңдеу кәсіпорындарының 

жіктелуі, жұмыс ерекшеліктері, оларды жобалауға 

қойылатын талаптар мен алғышарттар; кәсіпорындарды 

жобалаудың технологиялық нормалары, жобалау сатылары 

мен әдістері; жобалау құжаттарының топтамасы, әрбір 

құжатты дайындау реті мен оған жауаптылар; кәсіпорынның 

бас жоспарын негіздеу, қуатын анықтау және тәуліктік 

жұмыс графигін түзу; кәсіпорын ғимараты еденінің ауданын 

есептеу, жабдықтарын орналастыру (монтаждау); 

кәсіпорындағы еңбекті оптимал ұйымдастыру шаралары; 

ондағы еңбек, материал, қаржы шығындарын анықтау; 

кәсіпорынның экономикалық және экологиялық тиімділігін 

есептеу. 

Малшарушылық өнімдерін кластерлік  өндіру. 

Кластердің өтпелі жағдайының анализі. Кластермен ядроның 

географиялық орнын тандау негіздері. Кластерге  

қатысушыларды таңдау. Заманауи мал шаруашылығының  

өнімдерін өндеудің негізгі технологиясы мен техника 

құралдары. Мал шаруашылығының өнімдерін өндіру және 

қайта өндеу машин технологиясының ғылыми негіздері. 

Қышқыл сүт өнімдерін, кілегей алу және сүтті алғашқы 

өндеу технологиясы. Сары май өндіру технологиясы. Сыр 

мен сүзбені өндеу технологиясы. Құс пен қой, шошқа, ірі 

кара мал еттерін өндеу технологиясы. Шұжық өндеу 

технологиясы. Каракөл терілерін және басқа өнімдерін 

алғашқы өндеу технологиясы. Қой қырқу және жүнді 

алғашқы өндеу технологиясын ұйымдастыру. Мал 

шаруашылығының өнімдерін кластерлік өндіру. Қайта өндеу 

кәсіпорындарын және кешендерді, фермаларын 

технологиялық жобалау негіздері. 

Малшаруашылық өнімдерін дайындау және сақтау 

машиналары мен жабдықтары. Мал шикізатын және 
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өнімдерін кептіру үрдестерінің теориясы: Кептіру процесінің 

статикасы. Кептіру процесінің кинетикасы мен динамикасы. 

Конвективті кептіру үрдестерің термодинамикасы. Кептіруді 

интенсификалацилау және жылу масса алмасу. Кептірудің 

әдістері. Кептіру қондырғылары. Сүт өнімдерін кептіру 

технологиясы ерекшеліктері. Конвективті кептірудің 

есептері. Мал шаруашылығы өнімдерін салкындату және 

тоңазыту технологиясы: Суыту технологиясы мен 

кондырғылары. Машинамен суытудың теориялық негіздері. 

Суыту агенттері. Суыту машиналарының сығымдағыштары 

мен жылуалмасу аппараттары. Көмекші аппараттар, 

арматуралар. Суыту машиналарын агрегаттау. Абсорциялық 

және бу эжекторлық суыту машиналары. Суыту 

машиналарын автоматтандыру. Мал өнімдерін салкындату 

және тоназыту қоймалары. Суытқыш ет-сүт қоймаларын 

жобалау негіздері. Суытқыш қондырғыларды техникалық 

пайдалану реті. Ет-сүт суыту технологиясы. Ет–сүт 

өнімдерді мүздату және сақтау. Мал өнімдерін жылыту және 

еріту технологиялары.. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- малшаруашылық және ұқсату кәсіпорындары жіктемесін, 

оларды жобалау ретін (жоба тапсырмасы, технологиялық 

есептеулер, ғимараттардың параметрлерін анықтау), 

жобаның экономикалық-экологиялық тиімділігін есептеу, 

математикалық моделін түзуді; 

- кластерге түсінік және онын түрлері, кластерге 

катысушыларды тандау, заманауи мал шаруашығығының  

өнімдерін кластерлік өндеудің негізгі технологиясымен 

техника құралдары, процестің  техникалық және 

математикалық моделін құрылымдау тәсілдері; 

- Ет және сүт өнімдерін жаңа физикалық әдіспен кептіру 

және салқындату, процестер мен аппараттарды 

оптимизациялау және олардың тиімділігін арттыру; ет және 

сүт өнімдерін кептіру кинетикалық заңдылықтарының 

теориясын. 

Қабілеті болуы керек: 

- кәсіптік іс-әрекеттерінде іргелі ғылымдар пәндерінің 

негізгі заңдарын пайдалана алуға, техникалық, 

математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдана 

алуға, кәсіпорынды жобалауды игеріп, оның 

экономикалық-экологиялық тиімділігін есептеуге; 

- кәсіптік іс-әрекеттерінде іргелі ғылымдар пәндерінің негізгі 

заңдарын пайдалана алуға, техникалық. математикалық 

талдау және модельдеу кластер әдістерін колдана алуға, 

теориялық және экспериментальдық зерттеулер жүргізе 

алуға, агробиологиялық-экономикалық жүйелерін 

тиімділігін есептеуге;  

- ет және сүт өнімдердің кептіру және салқындату 

касиеттерін игеріп, оның экономикалық-экологиялық 

тиімділігін есептеуге; кептіру және салқындату процестерін 

талдай білуге және  оның тиімді параметрлерін анықтауға. 
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Дағдысы болуы керек:  

- агробиологиялық және техникалық объектілердің жобасын 

жасауды, нақты нысандарда тиімді жұмыс әдістерін, 

тәсілдерін және құралдарын пайдалануға; 

- ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру процесстерін 

модельдеу математик және техникалық әдістері, оларды 

орындауды әдістермен тәсілдері, жоғарыда көрсетілген 

өнімдерін өндіру механикалық құралдарымен игеру 

жұмыстары; 

- техникалық нысандарды кептіру және салқындату 

процестерін орындауы үшін AutoCad, Kompas сияқты 

программалар қолданып жобалауға; 

Құзіретті болуы керек:  
- агробиологиялық және техникалық жүйелер менеджменті 

сұрақтарын шешу әдіс-тәсілдерін, оның ішінде әртүрлі 

деңгейдегі кәсіпорындарды жобалау әдістерін меңгеру; мал 

шаруашылығында өнім өндіру ұтымды технологияларын 

және әдіс-тәсілдерін, жобалау жүйелерінде, әртүрлі 

методологиялық амалдарды қолдана алу; жобаның 

математикалық моделін, заманауи әдістер қолдану арқылы 

ғылыми зерттеулер жүргізе алу және оларды өзбетінше 

ұйымдастыру қабілеттілігіне жету; 

- агробиологиялық жүйелер менеджменті сұрақтарын шешу 

әдіс-тәсілдерін, оның ішінде әртүрлі агротехнологиялар 

деңгейлері ішінде мал шаруашылығы өнімдерін өндіру, 

инновациалық технологияларын пайдалану, мал 

шаруашылығының  өнімдерін өндіру технологиялары  мен 

әдістерін қолдану; 

- кептіру және салқындату аппараттары мен процесстерді ет 

және сүт өндірудегі теориясы мен практикалық маңызың 

оқып, құралдары пайдаланудың аппараттық-теориялық 

сипатын есептеу керек. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Малшаруашылық және қайта өңдеу 

кәсіпорындарының технологиялық желісін жобалау, 

Малшарушылық өнімдерін кластерлік өндіру, 

Малшаруашылық өнімдерін дайындау және сақтау 

машиналары мен жабдықтары) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1.  Материалы к учредительному собранию молочного 

кластера на базе ТОО «RAIMBEK AGRO», Алматы, 2007 
2. Бредихин С.Н. и др. Технология и техника 
производства продукции животноводства М.: Колос, 
2001 
3. Курочкин A.A., Лященко В.В. Технологическое 

оборудование для переработки продукции 

животноводства, -М.: Колос, 2001 
4. Нұртаев Ш.Н., Сапарбаев Е.Т. Мал шаруашылығын 

механикаландыру және электрлендіру. Алматы, 

Агроуниверситет -2012,630б 

5. Курочкин А.А., Лященко В.В., Технологическое 
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оборудование для переработки продукции животноводства 

М: Колос. 2001. 

6. Коба В.Г. и др. Механизация и технология производства 

продукции животноводства. М.: Колос, 2001 

7. Нуртаев Ш.Н., Бекенев А.И, Гасанов Х.М. и др. Новые 

машины для малых ферм. – Алматы, Агроуниверситет, 2006 
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№ 2 «Өсімдік шаруашылығын механикаландыру білім беру 

траекториясы 

 

6 Модуль. Агротехникалық машиналарының теориясы мен 

есептеулері және инновациялық технологиялар 
 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Агротехникалық машиналарының теориясы мен есептеулері 

және инновациялық технологиялар (AMBZhIT5309 

Агротехнологиялық машиналар бөлшектерін жаңартудың 

инновациялық технологиясы, ZhTMTE5310 Жиым-терім 

машиналарының теориясы мен есептеулері) 

2 Модульге жауапты Оралбаев С.Ж. т.ғ.к., қауым. профессор, Аділшеев А., т.ғ.д., 

профессор «Механика және ауыл шаруашылығы техникасын 

құрылымдау»  кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 8 

6 Кредит саны 8 (4/4) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Машинапайдалану, Агротехнологиялық машиналар (1, 2), 

Тракторлар және автомобильдер  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Агротехнологиялық машиналар бөлшектерін 

жаңартудың инновациялық технологиясы. Кеңқабатты 

балқылау, түрлері. Үзілмелі доғамен балқылау-флюс қабаты 

астында, су буында, көміртегі ортасында және басқалар. 

Лазерлік балқылау, жабдықтары, технологиясы, 

материалдары. Плазмалық балқылау, тозаңдату, жабдықтары, 

технологиялары, материалдары. Детонациялық тозаңдату, 

жабдықтары, материалдары. Электронды-сәулелік пісіру, 

балқылау, жабдықтары, материалдары. Индукциялық пісіру 

және балқылау жабдықтары, материалдары. 

Ультрадыбыстық пісіру, жабдықтары, технологиялары. 

Доғасыз балқылау әдістері (электрошлактық), жабдықтары, 

технологиясы. Болшек беттерін электроұшқындық және 

электроимпульстық өсіру әдістері, жабдықтары, 

технологиясы. 

Жиым-терім машиналарының теориясы мен 

есептеулері. Жиым-терім машиналарының теориясы және 

есептеу негіздері: бөлгіш және сабақ көтергілердің жұмысы; 
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қалбағайдың жұмысы; кесу аппараттарының теориясы; 

пішенді дестеге жинау, араластыру және жинап алуға 

арналған жұмыс органдары; тасымалдағыш құрылғылардың 

жұмысы; бастыру аппараттарының жұмысы; ірі қопсықтар 

айырғышының жұмысы; тамыртүйнекті жемістерді жинауға 

арналған машиналардың теория және технологиялық 

есептеу негіздері; астық қоспаларын тазалау және сорттауға 

арналған машиналармен құрылғылардың теория және 

технологиялық есептеу негіздері.  

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- машина бөлшектерін жаңарту әдістері мағынасын, 

қолданылатын материалдарды, технологияларды, 

жабдықтарды; 

- жиым-терім машиналарының теориясы мен технологиялық 

есептеулер негіздерін. 

Қабілеті болуы керек:  

- тозған бөлшектерді жаңартатын әдісті тағайындауға; 

- кәсіптік іс-әрекеттерінде, соның ішінде ауылшаруашылық 

машиналарын жобалау және жетілдіру жұмыстарын орындау 

барысында олардың теориясы мен технологиялық 

есептеулерді қолдана алуға; 

Дағдысы болуы керек:  

- бөлшектерді жаңартудың ең тиімді әдісін тағайындауға; 

- ауылшаруашылық машиналарды сынау, жобалау және 

жетілдіру кезінде   технологиялық есептеулерінің теориясы 

мен әдістемелеріне; 

Құзіретті болуы керек:  
- өнімнің жұмыс жағдайына байланысты тиімді жаңарту 

әдісін, жабдықтарын, материалдарын тағайындауда; 

- практикалық ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ауылшаруашылық машиналарды сынау, жобалау және 

жетілдіруде жүргізуге; 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Агротехнологиялық машиналар 

бөлшектерін жаңартудың инновациялық технологиясы, 

Жиым-терім машиналарының теориясы мен есептеулері) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Қоныспай Қ.Қ., Қозыбай А.Қ. Ауыл шаруашылығында 

машина агрегаттаудың теориялық негізі. Алматы -2000 

2. Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные 

машины М.; Колос, 2004 

3. Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины. М.:   Колос, 2004  

4. Деграф Г.А., Бисекен А.Б. Машиналар сенімділігі мен 

жөндеу. Алматы, 2008 

5. Балғабайұлы Н., Бисекен А.Б. Оралбаев С.Ж. Машина 

жөндеу технологиясы пәні бойынша курстық жобалау. Оқу 

құралы. Алматы. 2009 
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7 Модуль. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтауға, дайындауға, 

өндіруге арналған машиналар және жабдықтар 
 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтауға, дайындауға, 

өндіруге арналған машиналар және жабдықтар 

(OOOKZh5311 Өсімдікшаруашылық өнімдерін өндірудің 

кластерлік жүйесі, OODSАMZh5312 Өсімдікшаруашылық 

өнімдерін дайындауға және сақтауға арналған машиналар 

мен жабдықтар, TOTSOMTE5313 Топырақты өңдеу, тұқым 

себу және отырғызу машиналарының теориясы мен 

есептеулері) 

2 Модульге жауапты Гасанов Х.М., т.ғ.к., доцент, Калиаскаров М.К., т.ғ.д., 

профессор, «Аграрлық техника және технология»  

кафедрасы, Сапарғалиев А., т.ғ.к. қауым. профессор 

«Машина пайдалану» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 10 

6 Кредит саны 10 (4/3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Машинапайдалану, Агротехнологиялық машиналар (1, 2), 

Мал және өсімдік өнімдерін өңдеуге арналған 

технологиялық машиналар (1, 2) 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Өсімдікшаруашылық өнімдерін өндірудің кластерлік 

жүйесі. Кластердің өтпелі жағдайын талдауі. Кластер 

ядросының географиялық орнын тандау негіздері. Кластерге 

катысушыларды тандау. Заманауи өсімдік шарушылығы 

өнімдерін өндеудін негізгі технологиялары мен техникалық 

куралдары. Өсімдік шарушылығының өнімдерін өндіру және 

кайта өндеу машиналық технологиясының ғылыми негіздері. 

Өсімдік шарушылығында бидай өндеу және кайта өндеу 

технологиясы. Диірмен кешендері және элеваторлардын 

жабдықтары. Өсімдік шарушылығының өнімдерін кластерлік 

өндіру. Қайта өндеу кәсіпорындарын және кешендерін 

технологиялық жобалау негіздері. 

Өсімдікшаруашылық өнімдерін дайындауға және 

сақтауға арналған машиналар мен жабдықтар. 

Өсімдікшаруашылық өнімдерін ұқсату өндірісінің (ТҰӨ) 

негізгі процестері жайлы мәліметтер. Қолданылатын 

машиналар мен аппараттардың жіктелуі. ТҰӨ-і 

технологиялық машинасының жұмыс органдары, 

механизмдерді бақылау және қорғау құралдары. 

Өсімдікшаруашылық шикізатының сипаттамасы. Шикізатты 

жуу, ұсақтау машиналары, жылу алмасу аппараттары және 

қалыпқа салу жабдықтары. Шырын және су ұқсату желісінің 

инженерлік есептеулері. Дәндік шикізат сипаттамасы. 

Құрамажем және азықтық белокты қоспалар өндіру 
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технологиялық процестері мен жабдықтары, ұн, макарон 

және нан-тоқаш өндірісінің аппараттық-технологиялық 

сұлбалары.  ТҰӨ-нің технологиялық желілері параметрлерін 

есептеу әдістемесі. Өсімдік шаруашылығы өнімдердің 

реологиялық негіздері: Өсімдікшарушылық өнімдердің 

реологиялық касиеттерін. Ұнтақ массаның қасиеттері. 

Реологиялық кинематика. Реологиялық динамика. Әртурлі 

ортаның реологиялық моделі. Тиксотропия өсімдік пастаның 

жылжуы, релаксацияляқ кернеу. Қамыр массаның 

қыскандығы деформациясы. Шикізат және өсімдік 

өнімдердің реометриясы мен реологиясы. Гук, Ньютон, Сен-

Венан модельдері.  

Топырақты өңдеу, тұқым себу және отырғызу 

машиналарының теориясы мен есептеулері. Топырақты 

өңдеу машиналарының теориясы мен технологиялық 

есептеулері: топырақтың өңдеу нысаны ретіндегі қасиеттері; 

сына мен топырақтың өзара әрекеті; соқаны есептеу 

негіздері; пышақ, тістер және дискілердің жұмыстары; 

культиватор табандарының жұмысы; топырақ фрезаларының 

жұмысы; нығыздау және тірек жазықтықтарының жұмысы; 

тұқым себу, отырғызу және тыңайтқыш енгізу 

машиналарының теориясы және технологиялық есептеулері: 

тұқымның технологиялық қасиеттері және қозғалыс 

заңдылықтары; дәнді-дақылдар сепкіштері жұмыс 

органдырның теориялық негіздері;сепкіштер мен отырғызу 

машиналарының теория элементтері, тыңайтқыш енгізу 

машиналары жұмыс органдырының теория негіздері; 

зиянкестер, ауырулар және арамшөптермен күресуге 

арналған машиналардың теория және есептеу негіздері. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- кластерге түсінік және оның түрлерін, кластерге 

катысушыларды тандауды, заманауи 

өсімдікшарушылығының өнімдерін кластерлік өндеудің 

негізгі технологиясы мен техникалық  құралдарын, процестің 

техникалық және математикалық моделін құрылымдау 

тәсілдерін; 

- өсімдік өнімдерініің реологиялық қасиеттерін және шикізат 

өнімдерін жаңа физикалық әдіспен өңдеуді, процестер мен 

аппараттарды оптимизациялау және олардың тиімділігін 

арттыруды;  

- топырақты өңдеу; тұқым себу-отырғызу және тыңайтқыш 

енгізу машиналарының теориясы мен технологиялық 

есептеулер негіздерін. 

Қабілеті болуы керек: 

- кәсіптік іс-әрекеттерінде іргелі ғылымдар пәндерінің 

негізгі заңдарын пайдалана алуға, техникалық. 

математикалық талдау және модельдеудің кластерлік 

әдістерін колдана алуға, теориялық және экспериментальдық 

зерттеулер жүргізе алуға, агробиологиялық-экономикалық 

жүйелерінің тиімділігін есептеуге; 

- өсімдік өнімдерінің реологиялық қасиеттерін игеріп, оның 
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экономикалық-экологиялық тиімділігін есептеуге. 

Дағдысы болуы керек:  

- ауылшаруашылық өнімдерін өндіру процестерін 

модельдеуге математикалық және техникалық әдістерін, 

оларды орындау әдістері мен тәсілдерін, жоғарыда 

көрсетілген өнімдерді өндірудің механикалық құралдарын 

игеру жұмыстарына; 

- техникалық нысандарды қайта өндеу процестерін орындауы 

үшін AutoCad, Kompas сияқты программалар қолданып 

жобалауға. 

Құзіретті болуы керек:  
- агробиологиялық жүйелердің менеджменті сұрақтарын 

шешу әдіс-тәсілдеріне, оның ішінде әртүрлі 

агротехнологиялар денгейлері үшін де ауылшаруашылығы 

өнімдерін өндіру, инновациалық технологияларын 

пайдалануға, өсімдік шарушылығының  өнімдерін өндіру 

технологияларын және әдістері қолдануға. 

- өңдеуші өндірістің аппараттар мен процестерді 

өсімдікшаруашылық өнімдерін ұқсату  өндірудегі теориясы 

мен практикалық  маңызын оқып, құралдарды пайдаланудың 

аппараттық-теориялық сипатын есептеуге. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Өсімдікшаруашылық өнімдерін өндірудің 

кластерлік жүйесі, Өсімдікшаруашылық өнімдерін 

дайындауға және сақтауға арналған машиналар мен 

жабдықтар, Топырақты өңдеу, тұқым себу және отырғызу 

машиналарының теориясы мен есептеулері) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Нуртаев Ш.Н., Мухин В.М. Рустембаев Б.Е. Мунарбаев 

К.С. Технологическое оборудование перерабатывающих 

предприятий. -Алматы: Агроуниверситет, 2006 

2. Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные 

машины М.; Колос, 2004 

3. Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины. М.:   Колос, 2004 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 
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6 Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер 

көлемін көрсететін жинақ кесте 

 

6.1 Бейіндік бағыт   

 

О
қ
у

 к
у
р
сы

 

С
ем

е
ст

р
 

О
қ
ы

ты
л
ат

ы
н

 м
о
д

у
л
ь
д

ер
д

ің
 с

ан
ы

 
Оқытылатын 

пәндердің саны 
Кредиттер саны 

Б
ар

л
ы

ғы
 с

ағ
ат

 б
о
й

ы
н

ш
а 

E
С

T
S

 

Саны 

МК ТК 

Т
ео

р
и

я
л
ы

қ
 о

қ
ы

ту
 

П
ед

аг
о
ги

к
ал

ы
қ
 п

р
ак

ти
к
а 

 

Ө
н

д
ір

іс
ті

к
 п

р
ак

ти
к
а 

М
Э

З
Ж

 

Қ
о
р
ы

ты
н

д
ы

 а
тт

е
ст

ац
и

я
 

Б
ар

л
ы

ғы
 

Е
м

ти
х
ан

 

Е
се

п
 

1 
1 3 4 4 18 - - 1 - 19 930 31 5 1 

2 2 - 5 18 - 2 1 - 21 1080 36 3 2 

2 3 - - - - - 2 2 4 8 810 27 1 2 

Барлығы 5 4 9 36 - 4 4 4 48 2820 94 9 5 

 

 

  



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕЧЕРСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  И 

КАТАЛОГ МОДУЛЕЙ 

 

«Механизация животноводства и растениеводства» 

 

специальности 

6М080600-Аграрная техника и технология 
 

Уровень: Магистратура 

(профильное направление) 

 

Академическая степень: магистр сельского хозяйства по специальности 

«6М080600-Аграрная техника и технология»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2017  



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Модульная образовательная программа и каталог модулей утвержден 

решением Ученого Совета КазНАУ (протокол № 14, от 28 июня 2017 г.) 

 

Модульная образовательная программа и каталог модулей включает 

модули компонентов обязательного и по выбору специальности 6М080600-
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«6М080600-Аграрная техника и технология» 

 

Количество кредитов теоретического обучения по профильному 

направлению – 36 

 

1 Паспорт образовательной программы 

1.1 Академическая степень 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

2 Характеристика образовательной программы 

2.1 Цель образовательной программы 

2.2 Задачи образовательной программы 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

3. Ключевые компетенции 

4. Содержание образовательной программы 

5. Формуляры для описания модулей 

6. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы  
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Приложение 330 

к  Перечню типовых учебных 

планов по специальностям высшего 

и послевузовского образования 

протокол №425 от 05.08.2016г. 
              

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

по специальности послевузовского образования 

6М080600-Аграрная техника и технология 
 (профильное направление) 

 

Срок обучения: 1,5 года 

 Академическая степень: магистр сельского хозяйства  

   по специальности 6М080600-«Аграрная техника и технология» 
 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисципли

ны 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

креди 

тов 

Семес

тр 

Форма 

контро-

ля 

БД Базовые дисциплины 10   

ОК Обязательный компонент 5   

 
IYa 5201 

Иностранный язык 

(профессиональный) 
2 1 экзамен 

Men 5202 Менеджмент 1 1 экзамен 

Psi 5203 Психология 2 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 5   

ПД Профилирующие дисциплины 26   

ОК Обязательный компонент 3   

 
ONI5301 Основы научных 

исследований 
3 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 23   

 Итого теоретического обучения 36   

ДВО Дополнительные виды обучения не менее 8  

ПП Производственная практика  
не 

менее 4
*  отчет 

ЭИРМ 

Экспериментально - 

исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерского проекта 

не 

менее4 
 отчет 

ИА Итоговая аттестация 4   

КЭ Комплексный экзамен 1 3  

ОиЗМД Оформление и защита магистерского 

проекта 

3 3  

 ИТОГО не менее 48  

П р и м е ч а н и е –* Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит 

в общую трудоемкость. В случае необходимости вуз может увеличить число 

кредитов, выделяемых на практику. 
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1 Паспорт образовательной программы 

 

1.1 Академическая степень 

В магистратуре подготовка кадров по модульной образовательной 

программе «Механизация животноводства и растениеводства» специальности 

«6М080600-Аграрная техника и технология» готовится профильному (срок 

обучения 1,5 года) направлению.  

Выпускнику магистратуры профильного направления присуждается 

академическая степень магистра сельского хозяйства по специальности 

«6М080600-Аграрная техника и технология»  

 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

 Магистры по модульной образовательной программе «Механизация 

животноводства и растениеводства» специальности «6М080600-Аграрная 

техника и технология» могут осуществлять:  

- организационно-управленческую, производственно-технологическую 

деятельности в различных сельхозформированиях, перерабатывающих 

предприятиях, центрах  внедрения энергосберегающих технологий, заводах, 

местных и республиканских органах управления аграрным сектором; 

проектно-конструкторскую. 

 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- различные виды сельхозформирований (фирмы, предприятия, 

крестьянские хозяйства), машинотехнологические станции (МТС), 

социально-предпринимательские комплексы (СПК), перерабатывающие и 

энергоснабжающие предприятия, заводы, проектные и конструкторские 

организации, местные и республиканские органы управления сельским 

хозяйством.   

 

2 Характеристика образовательной программы 

 

2.1 Цель образовательной программы 

Основными общенациональными целями образования в соответствии с 

Концепцией развития системы образования Республики Казахстан являются 

удовлетворение интересов общества, государства и личности в получении 

качественного высшего образования, предоставление каждому человеку 

широких возможностей в выборе содержания, форм и сроков обучения. 

Подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими 

фундаментальными знаниями, инициативного, адаптивного к меняющимся 

требованиям рынка труда и технологий, умеющего работать в команде, 

обладающего необходимыми знаниями в области аграрной техники и 

технологии.  
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Целью модульной образовательной программе «Механизация 

животноводства и растениеводства» специальности «6М080600-Аграрная 

техника и технология» является подготовка конкурентоспособных на рынке 

труда специалистов по аграрной технике и технологиям для государственных, 

местных, региональных, зарубежных учреждений.   

  

2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами модульной образовательной программы 

«Механизация животноводства и растениеводства» специальности 

«6М080600-Аграрная техника и технология» являются:  

- подготовка специалистов практической направленности для 

различных сельхозформировании,  научно-исследовательских и проектно-

конструкторских организаций, предприятий, фирм, машинотехнологических 

и машиноиспытательных станций, сервисных центров, управленческой 

деятельности в сельхозорганизациях различных форм собственности,  

местных и республиканских органов управления сельским хозяйством; 

- углубление индивидуальной теоретической и практической 

траектории обучения;  

- обеспечение целевой подготовки специалистов по заказам 

организаций; 

- обеспечение выпускникам магистратуры фундаментальных знаний на 

стыке наук, гарантирующих им профессиональную мобильность; 

- выработка у обучающихся  способности  к самосовершенствованию  и 

саморазвитию, потребности и навыков  самостоятельного  творческого 

овладения  новыми знаниями в течение всей активной жизни. 

 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Модульная образовательная программа «Механизация животноводства 

и растениеводства» специальности «6М080600-Аграрная техника и 

технология» включает 2 (два) образовательных траектории. 

Магистранты общее по всем образовательным траекториям  

изучают предметы иностранный язык (профессиональный), менеджмент, 

психология, управление проектами, моделирование бизнес-решений, основы 

научных исследований, инновационные технологии и техника в 

животноводстве, инновационные технологии и техника в растениеводстве. 

Образовательные траектории: 

№1 «Механизация животноводства». Магистранты изучают 

предметы техническая эксплуатация оборудования  животноводства, 

проектирование машин и оборудования для животноводства, проектирование 

технологических линий животноводческих и перерабатывающих 

предприятий, кластерное производство животноводческой  продукции, 

машины и оборудование для подготовки и хранения животноводческой 

продукции.  

№2 «Механизация растениеводства». Магистранты изучают 

предметы инновационные технологии восстановления деталей 
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агротехнических маши, теория и расчет уборочных машин, кластерные 

системы производства растениеводческой продукции, машины и 

оборудование для подготовки и хранения растениеводческой продукции, 

теория и расчет почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин.  

 

3 Ключевые компетенции:  

 

Выпускник профильной магистратуры должен: 

 

1) иметь представление: 

- о современных тенденциях в развитии научного познания; 

- об организации стратегического управления предприятием, 

инновационного менеджмента, теориях лидерства; 

- о принципе обратной связи, как о всеобщем и объективном законе 

управления; 

- о важности учета при постановке и решении профессиональных задач 

комплекса технических, экологических и социальных факторов; 

- об отечественных стандартах, касающихся выполняемой работы в 

рамках специальности; 

- о состоянии и перспективах развития аграрной отрасли республики и 

мировых тенденции;  

- о государственной политике в области сельского хозяйства.  

 

2) знать: 

- методологию научного познания; 

- не менее чем один иностранный язык на профессиональном уровне, 

позволяющим проводить научные исследования и практическую 

деятельность;  

- технологии и средства механизации и электрификации в аграрном 

секторе;  

- механизмы и закономерности процессов функционирования машин и 

оборудований;  

- энергосберегающие технологии и оборудования;  

- современные методы управления и организации работ в сельском 

хозяйстве; 

- методы проведения испытаний и расчетов, используемых в рамках 

специальности; 

- задачи психологии, решаемые в трудовом коллективе; 

- основы менеджмента; 

 

3) уметь: 

- применять научные методы познания в профессиональной 

деятельности; 

- критически анализировать существующие концепции, теории и 

подходы к изучению процессов и явлений; 
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- интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин, 

использовать их для решения аналитических и управленческих задач в новых 

незнакомых условиях; 

- креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем 

и ситуаций; 

- проводить информационно-аналитическую и информационно-

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- обобщать результаты экспериментально-исследовательской и 

аналитической работы в виде магистерской диссертации, статьи, отчета, 

аналитической записки и др. 

- осуществлять экспертизу технической документации;  

- эффективно использовать машины, оборудование, энергосберегающие 

технологии, вносить рациональные предложения и элементы 

изобретательства;  

- работать в команде над проектами;  

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по сохранению 

окружающей среды;  

 

4) иметь навыки: 

- в решении стандартных научных и профессиональных задач; 

- в профессиональном общении и межкультурной коммуникации; 

- в ораторском искусстве, правильного и логичного оформления своих 

мыслей в устной и письменной форме; 

- в расширении и углублении знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре; 

- в использовании информационных и компьютерных технологий в 

сфере профессиональной деятельности. 

- в формулировании и решении конкретных практических задач; 

- в работе с современными средствами вычислительной техники и 

прикладного программного обеспечения; 

- во владении профессиональной терминологией иностранного языка; 

- в организации и проведении экспериментальных исследований, 

связанных с разработкой проектов и программ; 

- в проведении работы по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, составления необходимых обзоров, 

отзывов, заключений; 

- в организации коллектива на развитие творческой инициативы, 

рационализации, изобретательства, внедрения достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, использование передового опыта, 

обеспечивающего эффективную работу подразделения, предприятия;   

 

5) быть компетентным: 

- в области методологии исследований по специальности; 

- в организации и управлении деятельностью предприятия; 
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- в осуществлении производственных связей с различными 

организациями, в том числе органов государственной службы; 

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений. 

- в использовании математического аппарата для решения исследуемых 

задач; 

- в вопросах инновационных технологий и технических средств в 

сельском хозяйстве;  

- в организации использования новых энергосберегающих 

сельскохозяйственных машин и оборудований;  
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4. Содержание образовательной программы  
 

4.1 Профильное направление  

 
Наименование модуля Цикл 

и 

компо

нент 

Код 

дисципл

ины 

Наименование 

дисциплины 

Форма 

контрол

я 

семе

стр 

Обьем 

кредтов 

Формируемые компетенции 

(результаты обучения) 

KZ 
EC

TS 

Экономические и  

коммуникативные 

отношения 

БД/ОК IYa5201 Иностранный язык 

(профессиональный) 

экзамен 1 2 3 Быть компетентным: 

- в работе с лексографическими 

источниками на иностранном языке 

(традиционный и on-line);   

- в анализе, обобщений и 

прогнозирований тенденции в 

развитии современного 

менеджмента;  

- в применении адекватных 

психодиагностических методов 

исследования личности 

обучающихся и групп 

обучающихся. 

БД/ОК Men520

2 

Менеджмент экзамен 1 1 1,5 

БД/ОК Psi5203 Психология экзамен 1 2 3 

Итого по модулю:  5 7,5  

Бизнес-менеджмент БД/КВ UP5204 Управление 

проектами 

Комплек

сный 

экзамен 

1 2 3 
Быть компетентным: 

- в процедурах управления,  

интеграцией, сроками, рисками, 

контрактами проекта; 

- в организации и проведении 

научных исследовании с 

использованием современных 

методов математического 

моделирования и анализа 

технологических систем. 

БД/КВ МBR520

5 

Моделирование 

бизнес-решений 

1 

3 4,5 

Итого по модулю:  5 7,5  

Научные ПД/ОК ONІ5301 Основы научных Комплек 1 3 4,5 Быть компетентным: 
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исследования, 

инновационные 

технологии и техника 

в животноводстве и 

растениеводстве 

исследований сный 

экзамен 

- в решений вопросов организации 

научных исследований в сельском 

и лесном хозяйстве;  

- в вопросах менеджмента 

агробиологических систем, в том 

числе по инновационным 

технологиям для различных 

уровней агротехсистем; в 

применении механизации заготовки 

кормов, их приготовления и 

раздачи; самостоятельно 

организовать и проводить 

исследования расчеты 

использованием современных 

методов моделирования и анализа 

работы инновационной техникии и 

оценки эколого-экономической 

эффективности данной инновации. 

ПД/КВ ITTZh53

02 

 Инновационные 

технологии и 

техника в 

животноводстве 

1 3 4,5 

ПД/КВ ITTR530

3 

 

Инновационные 

технологии и 

техника в 

растениеводстве 

1 2 3 

Итого по модулю:  8 12   

Образовательная траектория № 1 «Механизация животноводства» 

Техническая 

эксплуатация, 

управление и 

проектирование 

машин и 

оборудования в 

животноводстве 

ПД/КВ TEOZh5

304 

Техническая 

эксплуатация 

оборудования  

животноводства 

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в вопросах оргаизации 

инженерно-технической службы; 

оценка эффективности работы 

оборудования поточно-

технологических линий;  

- в вопросах технического 

менеджмента, решать задачи 

проектирования 

сельскохозяйственной техники с 

применением программ AutoCad, 

Kompasи др. а также решать 

вопросы коммерциализации своей 

разработки. 

ПД/КВ PMOZh5

305 

Проектирование 

машин и 

оборудования для 

животноводства 

2 4 6 
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Итого по модулю:  8 12  

Проектирование 

технологических 

линий предприятий и 

машин, оборудования 

для производства, 

подготовки и 

хранения 

животноводческой  

продукции 

ПД/КВ PTLZhP

P5306 

Проектирование 

технологических 

линий 

животноводческих и 

перерабатывающих 

предприятий 

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в вопросах менеджмента 

агробиологических и технических 

систем, в том числе составления 

раельного проекта предприятия 

различных уровней переработки 

продукции, самостоятельно 

организовать и проводить научные 

исследования с использованием 

современных методов 

моделирования и анализа проектов 

и оценки эколого-экономической 

эффективности данной инновации; 

- в вопросах менеджмента 

агробиологических систем, в том 

числе призводства 

животноводческой продукции для 

различных уровней 

агротехнологий; в применении 

инновационных тенологий, 

приемах и технологиях 

производства продукции 

животноводства;  

- в вопросах расчета теоретических 

и коструктивных параметров в 

применения оборудования, на 

основе практических и 

теоретических знаний процессов 

сушки и охлаждения мясных и 

молочных продуктов. 

ПД/КВ KPZhP5

307 

Кластерное 

производство 

животноводческой  

продукции 

2 3 4,5 

ПД/КВ MOPHZ

hP5308 

Машины и 

оборудование для 

подготовки и 

хранения 

животноводческой 

продукции 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  10 15  

Образовательная траектория № 2 «Механизация растениеводства» 

Инновационные ПД/КВ ITVD Инновационные Комплек 2 4 6 Быть компетентным: 
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технологии и теория,  

расчет 

агротехнических 

машин 

AM53

09 

технологии 

востановления деталей 

агротехнических 

машин 

сный 

экзамен 

- в вопросах назначения того или 

иного способа восстановления в 

зависимости от условий работы 

изделия, назначения оборудования, 

материала покрытия и т. п.;  

- в вопросах практического 

выполнения научно-

исследовательских работ, 

проектировании и 

усовершенствовании 

сельскохозяйственных машин. 

ПД/КВ TRU

M531

0 

Теория и расчет 

уборочных машин 

2 4 6 

Итого по модулю:  8 12  

Машины и 

оборудование для 

производства, 

подготовки и 

хранения 

растениеводческой  

продукции 

ПД/КВ KSPR

P5311 

Кластерные системы 

производства 

растениеводческой 

продукции  

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в вопросах менеджмента 

агробиологических систем, в том 

числе призводства 

сельскохозяйственной продукции 

для различных уровней 

агротехнологий; в применении 

инновационных тенологий, 

приемах и технологиях 

производства продукции 

растениеводства; 

- в вопросах расчета теоретических 

и коструктивных параметров в 

применения оборудования, на 

основе практических и 

теоретических знаний процессов 

переработки продукции 

растениеводства. 

ПД/КВ MOP

HRP5

312 

Машины и 

оборудование для 

подготовки и хранения 

растениеводческой 

продукции 

2 3 4,5 

ПД/КВ TRPP

PM53

13 

Теория и расчет 

почвообрабатывающих, 

посевных и 

посадочных машин 

 3 4,5 

Итого по модулю:  10 15  

Итого по теории:  36 54  

Производственно-экспериментальная и итоговая аттестация  
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Производственно-

экспериментальная 

работа 

ДВО  ЭИРМ 

(Экспериментально-

исследовательская 

работа магистранта) 

отчет 1-3 4 16  

 Производственная  

практика 
отчет 2-3 4 

10 

Итого по модулю:  8 26  

Итоговая аттестация ДВО  Комплексный экзамен КЭ 3 1 3,5  

 Оформление и защита 

магистерского проекта 

ЗМП 3 3 10,5 

Итого по модулю:  4 14  

Итого по ИР и ИА:  12 40 

Всего по программе:  48 94 
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5 Формуляры для описания модулей 

 

5.1 Профильное направление  

 

Модуль 1. Экономические и коммуникативные отношения  

 
1 Название модуля и 

шифр 

Экономические и коммуникативные отношения. (IYa5201 

Иностранный язык (профессиональный), Men5202 

Менеджмент, Psi5203 Психология) 

2 Ответственный за 

модуль 

Керимова У.К., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и 

управление агробизнесом», Сиргебаева С.Т., к.п.н., ассоц. 

профессор кафедра  "Иностранные языки", Аманбаева Э.А., 

к.п.н., ассоц. профессор, Кенбаева Г.К., к.п.н., ассоц. 

профессор, кафедра "Профессиональное обучение"  

3 Тип модуля БД/ОК, БД/ОК, БД/ОК 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (2/1/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Философия, социология, основы экономической теории  

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Иностранный язык (профессиональный). Введение. 

Принципы обучения. Современные методы обучения. 

Требования к уровню владения иностранным языком: 

чтение, письмо, аудирование, говорение. Характер учебного 

языкового материала: фонетика, лексика и 

словообразование, грамматика.  

Менеджмент. Введение. Менеджмент как вид 

деятельности. Понятие и виды организации. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Коммуникация и принятие 

решений. Стратегическое управление организацией. 

Инновационный менеджмент. Антикризисное управление. 

Функции управления: планирование, организация, 

мотивация и контроль. Командный менеджмент. Теории 

лидерства, власти и влияния. Управление конфликтами в 

компаний. Производство как объект управления. 

Оперативное управление производством. Управление 

качеством. Управление производительностью. 

Эффективность менеджмента: внутренние и внешние 

параметры.   

Психология. Введение. Предмет, задачи и структура 

психологии высшей школы. Психология познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения. 

Психологические методы и средства повышения 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

эффективности и качества обучения в современных 

условиях. Психологические основы процесса воспитания. 

Проблемы психодиагностики профессионально- 

ориентированной личности. Психологическое 

консультирование студентов и преподавателей с учетом 

профиля будущей профессиональной деятельности 

специалиста. Психология педагогического общения.  

13 Результаты 

обучения 
 После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- общенаучную терминологию и терминологический 

подъязык соответствующей специальности на иностранном 

языке; основы деловой переписки в рамках международного 

сотрудничества;  

- теоретические и методологические основы менеджмента; 

- социально-психологическую природу педагогической 

деятельности; 

Уметь:  

- свободно читать, переводить оригинальную литературу по 

избранной специальности с последующим анализом, 

интерпретацией и оценкой извлеченной информации; 

- изучать пути обеспечения конкуренроспособности 

компании на основе эффективного управления компанией;  

- использовать необходимые  психолого-методические 

ресурсы для подготовки и проведения занятий (лекции, 

семинары, СРМП и экзаменов). 

Иметь навыки:  

-  устной коммуникации по специальности в формах 

монолога, диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, 

дебаты, прения, беседы за «круглым столом»);  

-  управленческой деятельности, принятия управленческих 

решений в сфере практической деятельности;  

- в управлении процессом обучения по различным аспектам 

коммуникации в сфере профессиональной деятельности. 

Быть компетентным:  

- в работе с лексографическими источниками на 

иностранном языке (традиционный и on-line);   

- в анализе, обобщений и прогнозирований тенденции в 

развитии современного менеджмента;  

- в применении адекватных психодиагностических методов 

исследования личности обучающихся и групп обучающихся; 

14 Форма итогового 

контроля 

Экзамен (Иностранный язык), Экзамен (Менеджмент), 

Экзамен (Психология)  

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 7. Harding K. English for Specific Purposes. Oxford University 

Press, 2009. 

8. C Bahlmann, E. Breindl, H.-D.Draxler, K.Ende, G.Storch. 

Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

9. J.Girardet, J.-M.Cridlig. Panorama. CLE International, 2001. 

10. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

М.:Банки и биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

11. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 

обучения. – Алматы, 2004.  

12. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

образования: от деятельности к личности. – М., 2005. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

Модуль 2. Бизнес-менеджмент 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Бизнес-менеджмент. (UP5205 Управление проектами, 

МBR5206 Моделирование бизнес-решений) 

2 Ответственный за 

модуль 

Керимова У.К., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и 

управление агробизнесом», Ахметов К.А., к.т.н., профессор 

кафедры «Автоматизация  и информационные технологии»  

3 Тип модуля БД/КВ, БД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (2/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Основы экономической теории, информатика 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Управление проектами. Теоретические основы 

управления проектами. Определения понятия «проект». 

Классификация и участники проекта. Функции и 

организационные структуры управления. Принятие и 

реализация управленческих решений. Отличие управления 

проектами от других видов управления. Критические 

факторы успеха проекта. Жизненный цикл проекта. 

Управление проектно-ориентированной деятельностью. 

Иерархия к проект-программа–портфель–стратегия. 

Планирование проекта. Реализация, мониторинг и контроль 

проекта. Завершение проекта. Управление интеграцией и 

содержанием проекта. Управление сроками и стоимостью 

проекта. Управление качеством проекта. Управление 

человеческими ресурсами. Управление коммуникациями 

проекта. Управление рисками и поставками проекта. Группы 

процессов управления. Группа процессов инициирования. 

Группа процессов планирования, исполнения, мониторинга 

и управления, завершения. Внедрение проектного 

управления в деятельность предприятии (компании). 

Моделирование бизнес-решений. Процесс принятия 

решения, начиная от    формализации исходной проблемы, 

далее через построение и решение математической 

модели на компьютере до анализа решения и 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

формирования управленческого решения. Основное 

внимание     уделено построению и решению 

математических моделей и анализу этих решений с 

помощью компьютера. Рассмотрение производственных, 

транспортных и финансовых модели задач, необходимые 

для выбора управленческих решений различной сложности. 

Примеры и задачи для самостоятельного решения. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- стандарты управления проектами; методологию PMI, 

сформулированную в виде стандарта PMBOK, 

базирующуюся на концепции управления проектами через 

группу стандартных процессов;  

- методологию проектирования с использованием методов и 

моделей исследования операций, в т.ч. моделирования 

аграрного производства, разработки математических 

моделей оптимизации производственных параметров 

агроинженерных объектов и процессов с учётом комплекса 

агринженерных и экономических факторов, приёмов 

разработки моделей задач линейного и целочисленного 

программирования, приёмов и методов оптимального 

размещения предриятий и оптимального использования 

аграрной техники в малых сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Уметь:  

- определять среду проекта; формулировать проект; 

планировать проект; использовать набор различных 

процедур, документов и технологий, наиболее подходящих 

для конкретного типа проекта;  

- использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

аграрной системе. 

Иметь навыки:  

- определения требований к проекту; постановки чётких и 

достижимых целей; программного обеспечения для 

управления проектами;  

- в методах  математического моделирования аграрной 

системы, оптимальной загрузки оборудования, оптимизации 

технологических процессов и теории массового 

обслуживания; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

Быть компетентным:  

- в процедурах управления,  интеграцией, сроками, рисками, 

контрактами проекта; 

- в организации и проведении научных исследовании с 

использованием современных методов математического 

моделирования и анализа технологических систем. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комлексный экзамен  (Управление проектами,  

Моделирование бизнес-решений)             
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15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Управление инновационными проектами. Под ред. проф. 

Попова В.Л. Издательство: ИНФРА-М. 2009. 

2. Project Management for Successful Product Innovation.. 

by Alan Webb. UK.Gower Pub Co; 2nd edition. 2007. 

3. AGILE PROJECT MANAGEMENT: CREATING INNOVATIVE 

PRODUCTS. BY JIM HIGHSMITH. USA. ADDISON-WESLEY 

PROFESSIONAL; 2 EDITION, 2009.-WESLEY PROFESSIONAL; 2 

EDITION, 2009. 

4. Ахметов К.А. Принятие бизнес-решений в MS Excel. 

Учебник//(2-е издание), – Алматы: изд. «Бастау», 2011, с 

грифом МОН РК,  – 320 с. 

5. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование 

элементов экономических систем. – М.: «Финансы и 

статистика», 2000. –206 с. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

Модуль 3. Научные исследования, инновационные технологии и 

техника в животноводстве и растениеводстве 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Научные исследования, инновационные технологии и 

техника в животноводстве и растениеводстве (ONІ5301 

Основы научных исследований, ITTZh5302 Инновационные 

технологии и техника в животноводстве, ITTR5303 

Инновационные технологии и техника в растениеводстве) 

2 Ответственный за 

модуль 

Атыханов А.К., д.т.н.., профессор, Абильжанулы Т.А., д.т.н., 

профессор, Жортуылов Ө., д.т.н, профессор 

3 Тип модуля ПД/ОК, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

8 

6 Количество 

кредитов 

8 (3/3/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Машиноиспользование, Технологические машины для 

переработки продукции растениеводства и животноводства 

(1, 2), Тракторы и автомобили 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Основы научных исследований. Введение. 

Методология научных исследований. Теоретические 

исследования. Экспериментальные исследования. Методика 

экспериментальных исследований. Изобретательские задачи 

в научных исследованиях. Экономические факторы в 

научных исследованиях.  

http://www.amazon.com/Alan-Webb/e/B001HMRVXY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jim+Highsmith&search-alias=books&text=Jim+Highsmith&sort=relevancerank
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Инновационные технологии и техника в 

животноводстве. Основные технологические процессы в 

животноводстве, их современное состояние и перспективы 

механизации; инновационные методы в технологии 

заготовки кормов; обмотка рулонов и тюков, сена, пути 

повышения качества силоса и сенажа, расширение 

ассортимента комбикормов и технологии и агрегаты 

производства витаминных добавок; приготовление 

полнорационных кормосмесей для животных и птицы, 

производство гранул и брикетов; новые конструкции 

кормораздатчиков и их параметры; новые технологические и 

технические решения в производстве и переработке 

продукции животноводства, оптимизация параметров машин 

и агрегатов; утилизация органических отходов ферм, 

уменьшение отрицательного влияния их на окружающую 

среду; определение эколого-экономической эффективности 

инноваций в животноводстве.  

Инновационные технологии и техника в 

растениеводстве. Основные технологические процессы в 

растениеводстве, их современное состояние и перспективы 

механизации; инновационные методы в технологии 

заготовки кормов; обмотка рулонов и тюков, сена, пути 

повышения качества силоса и сенажа, расширение 

ассортимента комбикормов и технологии и агрегаты 

производства витаминных добавок; приготовление 

полнорационных кормосмесей, производство гранул и 

брикетов; новые конструкции кормораздатчиков и их 

параметры; новые технологические и технические решения 

в производстве и переработке продукции растениеводства, 

оптимизация параметров машин и агрегатов; утилизация 

органических отходов ферм, уменьшение отрицательного 

влияния их на окружающую среду; определение эколого-

экономической эффективности инноваций в 

растениеводстве. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- фундаментальные и специальные науки для получения 

высоких результатов решения конкретных 

исследовательских, информационно-поисковых, научно-

методических задач в различных отраслях сельского 

хозяйства с применением современного лабораторного и 

компьютерного оборудования;  

- виды технологических процессов в животноводстве, 

применяемую технику; способы заготовки, приготовления и 

раздачи кормов животным, освоить технологии 

производства и переработки продукции животноводства, 

инновационные решения в утилизации органических 

отходов и оценить эколого-экономическую эффективность 

инновации;  

- виды технологических процессов в растениеводстве, 

применяемую технику; способы заготовки, приготовления и 

раздачи кормов, освоить технологии производства и 
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переработки продукции растениеводства, инновационные 

решения в утилизации органических отходов и оценить 

эколого-экономическую эффективность инновации. 

Уметь:  

- планировать, организовывать и проводить научно-

исследовательскую и опытно-конструкторскую работы, 

использовать результаты своих патентно-предметных 

исследований, опираясь на базу данных Государственной 

системы патентной информации (ГСПИ); 

- использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности по 

механизации животноводства, применять методы 

технического, математического анализа и моделирования 

процессов и оценки их эколого-экономической 

эффективности в агробиологической системе 

(животноводстве);  

- использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности по 

механизации растениводства, применять методы 

технического, математического анализа и моделирования 

процессов и оценки их эколого-экономической 

эффективности в агробиологической системе 

(растениеводстве). 

Иметь навыки:  

- в обработке опытных данных и анализе полученных 

результатов включаемых в отчет НИР с требованиями 

международных стандартов;  

- в методах математического и технического моделирования 

процессов в растениеводстве, основными методами, 

способами и средствами производства и переработки 

растениеводческой продукции, иметь навыки работы с 

средствами механизации по  инновационным технологиям. 

Быть компетентным:  
- в решений вопросов организации научных исследований в 

сельском хозяйстве;  

- в вопросах менеджмента агробиологических систем, в том 

числе по инновационным технологиям для различных 

уровней агротехсистем; в применении механизации 

заготовки кормов, их приготовления и раздачи; 

самостоятельно организовать и проводить исследования 

расчеты использованием современных методов 

моделирования и анализа работы инновационной техникии и 

оценки эколого-экономической эффективности данной 

инновации. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Основы научных исследований, 

Инновационные технологии и техника в животноводстве, 

Инновационные технологии и техника в растениеводстве) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Инновационные технологии и техника в животноводстве: 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Учебное пособие на 3-х языках. -Алматы: Агроуниверситет, 

2014,-192с. 

2. Нуртаев Ш. Н., Бекенев А. И., Гасанов Х.М. и др. Новые 

машины для малых ферм, 2006 

3. Деграф Г.А., Бисекен А.Б. Машиналар сенімділігі мен 

жөндеу. Алматы, 2008 

4. Балғабайұлы Н., Бисекен А.Б., Оралбаев С.Ж., Машина 

жөндеу технологиясы пәні бойынша курстық жобалау. Оқу 

құралы. Алматы. 2009 

5. Варнаков В.В. и др. Технический сервис машин 

сельскохозяйственного назначения.- М.: Колос,2004 

6. Деграф Г.А. и др. Надежность и ремонт машин. Алматы. 

2006 

18 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

Образовательная траектория № 1 «Механизация животноводства» 

 

Модуль 4. Техническая эксплуатация, управление и проектирование 

машин и оборудования в животноводстве 
 

1 Название модуля и 

шифр 

Техническая эксплуатация, управление и проектирование 

машин и оборудования в животноводстве (TEOZh5304 

Техническая эксплуатация оборудования  животноводства, 

PMOZh5305 Проектирование машин и оборудования для 

животноводства) 

2 Ответственный за 

модуль 

Бекенев А.И., к.т.н., профессор, Нуртаев Ш.Н., к.т.н, 

профессор, кафедра «Аграрная техника и технология»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

8 

6 Количество 

кредитов 

8 (4/4) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Агротехнологические машины (1, 2), Основы 

проектирования технологических процессов 

перерабатывающих предприятий АПК, Технологические 

машины для переработки продукции растениеводства и 

животноводства (1, 2) 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Техническая эксплуатация оборудования  

животноводства. Эксплуатационные свойства 

животноводческих машин и оборудования. Поточные 

технологические линии (ПТЛ) в животноводстве. 

Показатели эффективности применения техники в 

животноводстве. Система оценочных показателей при 

испытание машин. Основы технического обслуживания и 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

монтаж технологического оборудования в животноводстве. 

Технология технического обслуживание. Инженерно-

техническая служба по эксплуатации технологического 

оборудования в животноводстве. Охрана труда, животных и 

окружающей среды при эксплуатации оборудования в 

животноводстве. Технико-экономическая оценка 

эффективности использования машин в животноводстве. 

Проектирование машин и оборудования для 

животноводства. Классификацию сельскохозяйственной 

техники, особенности их рабочих процессов; предпосылки и 

порядок расчета и проектирования параметров машин; 

составление конструкторско-технологической схемы, 

определение значений основных параметров; провести 

кинематические и динамические расчеты, определение 

степени прочности деталей; изготовление макетного, 

лабораторного и производственного образца техники, 

порядок их испытания и постановки на опытное и серийное 

производство; оформление авторского права на новую 

машину, коммерциализация предлагаемого устройства.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- производственную эксплуатацию технологического 

оборудования, основы монтажа и технического 

обслуживания оборудования животноводческих машин; 

- сельскохозяйственную технику с использованием ЭВМ; 

обоснование конструкторско-технологической схемы, 

расчеты параметров рабочих органов с определением их 

кинематических и динамических характеристик; пути 

создания макетного, лабораторного и производственного 

варианта новой техники и порядок её испытания. 

Уметь:  

- использовать полученные знания в практической 

деятельностиорганизовать работу по монтажу и 

техническому обслуживанию оборудования поточно-

технологических линии в животноводстве;  

- использовать свои знания по естественно-научным 

дисциплинам в профессиональной деятельности, применять 

методы технического, математического анализа и 

моделирования в создании сельскохозяйственной техники. 

Иметь навыки:  

- в методах операционной технологии производства 

продуктов животноводства; системах оценочных показателей 

при испытании машин; 

- в методах оптимизации параметров конкретной 

сельскохозяйственной техники в условиях региона, 

оформления авторских прав на новую машину. 

Быть компетентным:  
- в вопросах оргаизации инженерно-технической службы; 

оценка эффективности работы оборудования поточно-

технологических линий; 

- в вопросах технического менеджмента, решать задачи 

проектирования сельскохозяйственной техники с 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

применением программ AutoCad, Kompasи др. а также 

решать вопросы коммерциализации своей разработки. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Техническая эксплуатация 

оборудования  животноводства, Проектирование машин и 

оборудования для животноводства) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1.Нуртаев Ш.Н., Сапарбаев Е.Т., Мал шаруашылығын 

механикаландыру және электрлендіру, Алматы: 

Агроуниверситет, 2012 -608 б. 

2.Федоренко И.Я. Проектирование технических устройств и 

систем: принципы, методы, процедуры:учебное пособие.-

Барнаул: изд-во АГАУ, 2003.- 282 с.  

3. Курочкин А.А. и др., Оборудование и автоматизация 

перерабатывающих производств. – М.: Колосс, 2007,-591с. 

4. Проектирование технологических процессов в 

машиностроении. Учебное пособие для вузов. Под ред. И.П. 

Филонова. –Мн.: УП. «Технология», 2003. -910 с.  

5. Мельников С.В. Эксплуатация технологического 

оборудования животноводческих ферм и комплексов М: 

2000 

6. Иофинов С.А. Эксплуатация машино- тракторного 

парка.М: 2000 

18 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

Модуль 5. Проектирование технологических линий  предприятий и 

машин, оборудования для производства, подготовки, хранения 

животноводческой  продукции 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Проектирование технологических линий предприятий и 

машин, оборудования для производства, подготовки, 

хранения животноводческой продукции (PTLZhPP5306 

Проектирование технологических линий животноводческих 

и перерабатывающих предприятий, KPZhP5307 Кластерное 

производство животноводческой  продукции, MOPHZhP5308 

Машины и оборудование для подготовки и хранения 

животноводческой продукции) 

2 Ответственный за 

модуль 

Нуртаев Ш.Н., к.т.н, профессор, Гасанов Х.М., к.т.н, 

профессор,  Калиаскаров М.К, д.т.н, профессор, кафедра 

«Аграрная техника и технология»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

10 

6 Количество 

кредитов 

10 (4/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество  
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

обучающихся 

10 Пререквизиты 

модуля 

Агротехнологические машины (1, 2), Технологические 

машины для переработки продукции растениеводства и 

животноводства (1, 2) 

11 Пререквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Проектирование технологических линий 

животноводческих и перерабатывающих предприятий.  

Классификация животноводческих и перерабатывающих 

предприятий, особенности их функционирования, 

предпосылки и требования к проектированию; нормы 

технологического проектирования, стадии и методы 

проектирования; комплекты документов по 

проектированию, порядок подготовки и ответственные за 

документа; обоснование генплана предприятия, определение 

мощности и построение графика работы предприятия; 

расчеты по определению площади здания, размещение 

(монтаж) оборудования; мероприятия по оптимальной 

организации труда; определение затрат труда, энергии, 

материалов и денежных средств; расчеты эколого-

экономической эффективности в рыночных условиях. 

Кластерное производство животноводческой  

продукции. Анализ текущего состояния кластера. 

Обоснование выбора географического месторасположения 

кластера и его ядра. Выбор участников кластера. Основные 

технологии и технические средства производства продукции 

современного животноводства. Научные основы машинных 

технологии производства и переработки продукции 

животноводства. Технология первичной обработки молока и 

получение сливок, кисломолочных продуктов. Технология 

производства сливочного масла. Технология производства 

творога и сыра. Технология забоя животных, птиц и 

первичной обработки туш. Технология производства 

говядины, свинины, баранины и мяса птиц. Технология 

призводства колбасных изделий. Технология получение и 

первичной обработки каракульских шкурок и побочной 

продукции. Организация, технология стрижки овец и 

первичной обработки шерсти. Кластерное производство 

продукции животноводства. Основы технологического 

проектирования ферм, комплексов и перерабатывающих 

предприятий.  

Машины и оборудование для подготовки и хранения 

животноводческой продукции. Теория процесса сушки 

сырья и продукции животноводства: Статика процесса 

сушки. Кинетика и динамика процесса сушки. 

Термодинамика процесса конвективной сушки. 

Тепломассобмен и интенсификация сушки. Способы сушки. 

Сушильные установки. Особенности технологии сушки 

молочной продукции. Тепловой расчет конвективной сушки. 

Технология охлаждения и замораживания продукции 

животноводства: Холодильные установки. Технология 

охлаждения. Основы теории охлаждения и машин. 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Хладоагенты. Поршневые холодильные установки. 

Теплообменники холодильных машин. Арматура, 

дополнительные аппараты. Агрегатирование холодильных 

машин. Абсорбционные и пароинжекционные холодильные 

установки. Автоматизация холодильных машин. 

Охлаждение и замораживание продукции животноводства в 

хранилищах. Основы проектирования мясохладокомбинатов. 

Техническое применение холодильных установок. 

Технология охлаждения молока и мяса. Замораживание и 

хранение мясных и молочных продуктов. Оттаивание и 

размораживание продукции животноводства. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- виды предприятий, нормы их проектирования, 

устанавливать оптимальные параметры технических средств 

и сооружений с учётом комплекса зоотехнических, 

агрономических и экологических факторов, а также приёмов 

разработки технической и математической модели проекта; 

- понятие о кластере и их виды, о выборе участников 

кластера, основные технологии и технические средства 

кластерного производства продукции животноводства, 

приёмов разработки технической и математической модели 

процесса;  

- физические способы сушки и охлаждения мясных и 

молочных продуктов, оптимизировать процессы и повысить 

эффективность, а также основные законы кинетики сушки 

пищевых продуктов. 

Уметь: 

- использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы технического, математического анализа и 

моделирования проектирования и оценки их эколого-

экономической эффективности в агробиологической 

системе; 

- использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы технического, математического анализа и 

моделирования процесса применения кластера, 

теоретического и экспериментального исследования и 

оценки эффективности в агробиологической-экономической 

системе; 

- определять основные параметры на основе   анализа 

процессов сушки и охлаждения мясной и молочной 

продукции. 

Иметь навыки:  

- в методах математического и технического моделирования 

процесса проектирования, основными методами, способах и 

средствах проектирования животноводческих и 

перерабатывающих предприятий с использованием программ 

AutoCad, Kompass и др.; 

- в методах математического и технического  моделирования 

процесса производства животноводческой продукции, 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

основными методами, способами их выполнения,  навыками 

работы со средствами механизации производства указанной 

выше продукции;  

- в методах оптимизационного проектирования машин и 

аппаратов сушки и охлаждения с применением программ 

AutoCad, Kompas. 

Быть компетентным:  
- в вопросах менеджмента агробиологических и технических 

систем, в том числе составления раельного проекта 

предприятия различных уровней переработки продукции, 

самостоятельно организовать и проводить научные 

исследования с использованием современных методов 

моделирования и анализа проектов и оценки эколого-

экономической эффективности данной инновации; 

- в вопросах менеджмента агробиологических систем, в том 

числе призводства животноводческой продукции для 

различных уровней агротехнологий; в применении 

инновационных тенологий, приемах и технологиях 

производства продукции животноводства;  

- в вопросах расчета теоретических и коструктивных 

параметров в применения оборудования, на основе 

практических и теоретических знаний процессов сушки и 

охлаждения мясных и молочных продуктов. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Проектирование технологических 

линий животноводческих и перерабатывающих 

предприятий, Кластерное производство животноводческой  

продукции, Машины и оборудование для подготовки и 

хранения животноводческой продукции) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1.  Материалы к учредительному собранию молочного 

кластера на базе ТОО «RAIMBEK AGRO», Алматы, 2007 
2. Бредихин С.Н. и др. Технология и техника 
производства продукции животноводства М.: Колос, 
2001 
3. Курочкин A.A., Лященко В.В. Технологическое 

оборудование для переработки продукции 

животноводства, -М.: Колос, 2001 
4. Нұртаев Ш.Н., Сапарбаев Е.Т. Мал шаруашылығын 

механикаландыру және электрлендіру. Алматы, 

Агроуниверситет -2012,630б 

5. Курочкин А.А., Лященко В.В., Технологическое 

оборудование для переработки продукции животноводства 

М: Колос. 2001. 

6. Коба В.Г. и др. Механизация и технология производства 

продукции животноводства. М.: Колос, 2001 

7. Нуртаев Ш.Н., Бекенев А.И, Гасанов Х.М. и др. Новые 

машины для малых ферм. – Алматы, Агроуниверситет, 2006 

18 Дата обновления 20.06.2017 г 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Образовательная траектория № 2 «Механизация растениеводства» 

 

Модуль 6. Инновационные технологии и теория,  расчет 

агротехнических машин 
 

1 Название модуля и 

шифр 

Инновационные технологии и теория,  расчет 

агротехнических машин (ITVDAM5309 Инновационные 

технологии востановления деталей агротехнических машин, 

TRUM5310 Теория и расчет уборочных машин) 

2 Ответственный за 

модуль 

Оралбаев С.Ж., к.т.н., ассоц. профессор, Адильшеев А., 

д.т.н., профессор, кафедра "Механика и конструирование 

сельскохозяйственной техники" 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

8 

6 Количество 

кредитов 

8 (4/4) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Машиноиспользование, Агротехнические машины (1, 2), 

Тракторы и автомобили 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Инновационные технологии востановление деталей 

агротехнических машин. Широкослойная наплавка, 

разновидности. Разновидности вибро-дуговой наплавки, под 

слоем флюса, в водяном паре, в среде углекислого газа и др. 

Лазерная наплавка, оборудование, технология, материалы. 

Плазменная наплавка, напыление, оборудование, 

технологии, материалы. Детонационное напыление, 

оборудование, материалы. Электронно-лучевая сварка, 

наплавка, оборудование, материалы. Индукционная сварка и 

наплавка, оборудование, материалы. Ультразвуковая сварка, 

оборудование. Бездуговые способы наплавки 

(электрошлаковая наплавка), оборудование. 

Электроискровое и электроимпульсное наращивание 

деталей. 

Теория и расчет уборочных машин. Основы теории и 

расчета уборочных машин: работа делителей и 

стеблеподъемников; работа мотовила; теория режущих 

аппаратов; рабочие органы для сгребания, ворошения и 

подбора трав; работа трансортирующих устройств; работа 

молотильных устройств; работа сепараторов грубового 

вороха; основы теории и расчета машин для машин 

корнеклубнеплодов; основы теории и расчета машин и 

устройств для очистки и сортирования зерновых.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 
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- сущность рассмотренных способов восстановления 

деталей, используемые материалы, оборудование, 

технологию; 

- основы теории и технологического расчета уборочных 

машин. 

Уметь:  

- на основе полученных знаний назначить способ 

восстановления изношенной детали;  

- применять теорию и технологические расчеты 

сельскохозяйственной деятельности, в том числе при их 

проектировании и усовершенствовании; 

 Иметь навыки:  

- в способах восстановления деталей; 

- в теории и методах технологического расчета 

сельскохозяйственных машин при их испытаний, 

проектировании и усовершенствовании; 

Быть компетентным:  
- в вопросах назначения того или иного способа 

восстановления в зависимости от условий работы изделия, 

назначения оборудования, материала покрытия и т. п.; 

- в вопросах практического выполнения научно-

исследовательских работ, проектировании и 

усовершенствовании сельскохозяйственных машин. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Инновационные технологии 

востановления деталей агротехнических машин, Теория и 

расчет уборочных машин) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Қоныспай Қ.Қ., Қозыбай А.Қ. Ауыл шаруашылығында 

машина агрегаттаудың теориялық негізі. Алматы -2000 

2. Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные 

машины М.; Колос, 2004 

3. Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины. М.:   Колос, 2004  

7. Варнаков В.В. и др. Технический сервис машин 

сельскохозяйственного назначения.- М.: Колос,2004 

8. Деграф Г.А. и др. Надежность и ремонт машин. Алматы. 

2006 

18 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

Модуль 7. Машины и оборудование для производства, подготовки и 

хранения растениеводческой  продукции 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Машины и оборудование для производства, подготовки и 

хранения растениеводческой  продукции (KSPRP5311 

Кластерные системы производства растениеводческой 

продукции, MOPHRP5312 Машины и оборудование для 

подготовки и хранения растениеводческой продукции, 

TRPPPM5313 Теория и расчет почвообрабатывающих, 
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посевных и посадочных машин) 

2 Ответственный за 

модуль 

Гасанов Х.М., к.т.н, профессор, Калиаскаров М.К., т.ғ.д.., 

профессор, кафедра «Аграрная техника и технология», 

Сапаргалиев А., к.т.н., ассоц. профессор кафедры 

«Машиноиспользование»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

10 

6 Количество 

кредитов 

10 (4/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Машиноиспользование, Агротехнологические машины (1,2), 

Технологические машины для переработки продукции 

растениеводства и животноводства (1, 2)  

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Кластерные системы производства растениеводческой 

продукции. Анализ текущего состояния кластера. 

Обоснование выбора географического месторасположения 

кластера и его ядра. Выбор участников кластера. Основные 

технологии и технические средства производства продукции 

современного растениеводства. Научные основы машинных 

технологии производства и переработки продукции 

растениеводства. Технология обработки и переработки зерна 

и другой продукции растениеводства. Оборудование 

элеваторов и мельничных комплексов. Кластерное 

производство продукции растениеводства. Основы 

технологического проектирования ферм, комплексов и 

перерабатывающих предприятий.  

Машины и оборудование для подготовки и хранения 

растениеводческой продукции. Классификация процессов 

и аппаратов, реологические свойства продуктов 

растениеводства, особенности их физических процессов; 

предпосылки и порядок расчета и проектирования 

параметров машин и аппаратов. Сведения об основных 

процессах пищевых и перерабатывающих производств 

(ППП). Классификация применяемых машин и аппаратов. 

Структурная схема технологической машины ППП: рабочие 

органы, средства контроля и защиты механизмов. 

Характеристика сельскохозяйственного сырья, 

теплообменные аппараты и оборудование для формования. 

Оборудование для мойки, измельчения сырья, производства 

растительных полуфабрикатов и готовых изделий. Машины 

и аппараты для обработки и переработки сока и 

производства напитков. Инженерные расчеты линии 

переработки сока и напитков. Характеристика зернового 

сырья. Технологические процессы и оборудование для 

производства комбикормов и белковых добавок. 
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Аппаратурно-технологические схемы производства муки, 

макаронных и хлебобулочных изделий. Основы 

автоматизации технологических процессов пищевых и 

перерабатывающих производств. Методика расчета 

параметров технологических линий ППП. Основы реологии 

продуктов растениеводства: Физико-механические свойства 

продуктов растениеводства. Свойства порошкообразных 

масс. Реологическая кинематика. Реологическая динамика. 

Реологические модели различных сред. Релаксация 

напряжений, ползучесть растительных пастобразных масс, 

тиксотропия. Деформация тестообразных масс при сжатии. 

Реометрия и реология   сырья и продуктов растениеводства. 

Модель и тело Гука, Ньютона, Сен-Венана.  

Теория и расчет почвообрабатывающих, посевных и 

посадочных машин. Теория и технологический расчет 

машин для обработки почвы: свойства как объекта 

исследования; взаимодействие клина с почвой; основы 

расчета плуга; работа ножей, рабочие органы почвенных 

фрез; основы теории и расчета машин для посева, посадки и 

внесения удобрений: технологические свойства и 

закономерности движения семян; основы теории рабочих 

органов зерновых сеялок; элементы теория гнездовых 

сеялок и посадочных машин; основы теории машин 

туковысевающих машин; основы теории машин для 

химической борьбы с вредителями, теории расчета 

сорняками. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- понятие о кластере и их виды, о выборе участников 

кластера, основные технологии и технические средства 

кластерного производства продукции растеневодства, 

приёмов разработки технической и математической модели 

процесса; 

- физические способы переработки продуктов 

растениеводства, оптимизировать процессы и аппараты и 

повысить эффективность, а также основные законы 

кинетики переработки продукции растениеводства;  

- основы теории и технологического расчета 

почвообрабатывающих, посевных, посадочных машин и 

машин для внесения удобрений. 

Уметь: 

- использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы технического, математического анализа и 

моделирования процесса применения кластера, 

теоретического и экспериментального исследования и 

оценки эффективности в агробиологической-экономической 

системе; 

- определять основные параметры на основе   анализа 

процессов растениеводческой продукции. 

Иметь навыки:  

- в методах математического и технического  моделирования 
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процесса производства сельскохозяйственной продукции, 

основными методами, способами их выполнения,  навыками 

работы со средствами механизации производства указанной 

выше продукции; 

- в методах оптимизационного проектирования машин и 

аппаратов перерабатывающей промышленности с 

применением программ AutoCad, Kompas. 

Быть компетентным:  
- в вопросах менеджмента агробиологических систем, в том 

числе призводства сельскохозяйственной продукции для 

различных уровней агротехнологий; в применении 

инновационных тенологий, приемах и технологиях 

производства продукции растениеводства; 

- в вопросах расчета теоретических и коструктивных 

параметров в применения оборудования, на основе 

практических и теоретических знаний процессов 

переработки продукции растениеводства . 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Кластерные системы производства 

растениеводческой продукции, Машины и оборудование для 

подготовки и хранения растениеводческой продукции, 

Теория и расчет почвообрабатывающих, посевных и 

посадочных машин) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Нуртаев Ш.Н., Мухин В.М. Рустембаев Б.Е. Мунарбаев 

К.С. Технологическое оборудование перерабатывающих 

предприятий. -Алматы: Агроуниверситет, 2006 

2. Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные 

машины М.; Колос, 2004 

3. Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и 

мелиоративные машины. М.:   Колос, 2004 

18 Дата обновления 20.06.2017 г 
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6 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы 
 

6.1 Профильное направление  
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1 
1 3 4 4 18 - - 1 - 19 930 31 5 1 

2 2 - 5 18 - 2 1 - 21 1080 36 3 2 

2 3 - - - - - 2 2 4 8 810 27 1 2 

Итого 5 4 9 36 - 4 4 4 48 2820 94 9 5 
 

  


