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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 

«Агробиология» факультетінің ауылшаруашылық ғылымдары бағыты 

бойынша дайындалатын магистратураның «6М080800-Топырақтану және 

агрохимия» мамандығының міндетті және таңдау модульдер компоненттері 

енгізілді.  
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«6М080800-Топырақтану және агрохимия» мамандығының 

«Топырақ құнарлылығы мен өсімдік қоректенуін басқару» 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 «6М080800-Топырақтану және агрохимия» 

мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес дайындалған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

 

«6М080800-Топырақтану және агрохимия» мамандығының «Топырақ 

құнарлылығы мен өсімдік қоректенуін басқару» 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 мамандықтары 

бойынша үлгілік оқу жоспарларының 

тізбесіне 2016ж. 05.08. №425 хаттама 

332-қосымша 

 

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандығы бойынша 

 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ  

6М080800-Топырақтану және агрохимия мамандығы 

 (бейіндік бағыт) 

 

Оқу мерзімі: 1,5 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6М080800-«Топырақтану және агрохимия» 

 мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы магистрі  

 

Пәндер 

циклі 

Пәннің 

коды Пәннің атауы 

Кредит

тер 

саны 

Се

мес

тр 

Бақы-

лау 

түрі 

БП Базалық пәндер 10   

МК Міндетті компонент 5   

 ShT5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 1 емтихан 

Men5202 Менеджмент 1 1 емтихан 

Psi5203 Психология 2 1 емтихан 

ТК Таңдау компоненті 5   

КП Кәсіптік пәндер 26   

МК Міндетті компонент 3   

 
TFН5301 Топырақ физикасы және 

химиясы 
3 1 емтихан 

ТК Таңдау компоненті 23   

 Теориялық оқытудың барлығы 36   

ОҚТ Оқытудың қосымша түрлері 8-кем емес  

ПӨ Өндірістік практика  4
*
-кем емес есеп  

МЭЗЖ Магистрлік  жобаны орындауды қоса 

есептегендегі магистранттың 

эксперименттік-зерттеу жұмысы  

4-кем емес есеп  

ҚА Қорытынды аттестаттау 4   

КЕ Кешенді емтихан 1 3  

МДРжҚ 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 «6М080800-Топырақтану және агрохимия» 

мамандығының «Топырақ құнарлылығы мен өсімдік қоректенуін басқару» 

модульдік білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар бейіндік (оқу мерзімі 

1,5 жыл) бағытпен дайындалады.     

Магистратураны бейіндік бағытпен оқыған бітірушіге «6М080800-

Топырақтану және агрохимия» мамандығы бойынша ауыл 

шаруашылығы магистрі академиялық дәрежесі беріледі.  

 

1.2  Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

 

1.2.1 Кәсіби қызметтің түрлері және саласы 

«6М080800-Топырақтану және агрохимия» мамандығының «Топырақ 

құнарлылығы мен өсімдік қоректенуін басқару» білім беру бағдарламасы 

бағытындағы магистрлер келесі қызметті орындай алады:  

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет, өндірістік-

технологиялық қызмет, эксперименталдық-зерттеушілік қызмет, топырақ, 

агрохимия, биология және ауылшаруашылық бағытындағы мекемелерде, 

әртүрлі шаруашылықтарда, фирмаларда кеңес беру қызметін атқара алады.  

 

1.2.2 Кәсіби қызметтің объектілері 

Бітірушілердің кәсіптік қызметінің объектілеріне:  

- жергілікті, ауылдық, аудандық, облыстық, республикалық, 

мемлекеттік ҚР АШМ ғылыми-өндірістік орталықтары, МемҰТОжер, 

территориалды және жер комитеттері, қоршаған ортаны қорғау және табиғи 

ресурстары орталықтары,  «Агрохимқызмет» облыстық және аудандық 

орталықтары, фермерлік және шаруа қожалықтары, жеке өндірістік ұнымдар, 

акционерлік қоғамдар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіктер және т.б. 

 

2. Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің даму Концепциясына 

сай, Білім берудің негізгі жалпы ұлттық мақсатына жоғары сапалы білім 

алуда қоғамның, мемлекеттің және тұлғаның қызығушылықтарын 

қанағаттандыру, әрбір адамға оқудың мазмұнын, формасын және мерзімін 

таңдауда кеңінен мүмкіндік беру. Жаңа іргелі, кең ауқымды білімге ие, еңбек 

нарқы мен технологиясына бейімделгіш, топта жұмыс істей білетін, 

топырақтану және агрохимия саласына лайықты білімді, жаңа формациядағы 

маман дайындау.  

«6М080800-Топырақтану және агрохимия» мамандығының «Топырақ 

құнарлылығы мен өсімдік қоректенуін басқару» білім беру бағдарламасының 
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мақсаты әртүрлі жекелеген ауылшаруашылық қалыптасуларында, аграрлы 

саладағы өндірістік мекемелерде, жер және территориалды комитеттерде, 

топырақтану және агрохимия саласы бойынша менеджерлер мен маркетолог 

мамандарының еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандар даярлау.  

 

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

«6М080800-Топырақтану және агрохимия» мамандығының «Топырақ 

құнарлылығы мен өсімдік қоректенуін басқару» білім беру бағдарламасының 

негізгі міндеттеріне төмендегілер жатады:  

- білім берудің жекелеген бағытын таңдау;  

- республиканың аграрлық саласында замануи тәжірибелік мәселелерді 

құрастыруға және шешуге қабілетті жоғары деңгейлі кәсіби мәдениетті 

мамандарды даярлау; 

- ұйымдастырушылық біліктілікті алу және топырақ-агрохимиялық 

зерттеу жүргізу; 

- топырақ құнарлылығын ұстау және қайта қалдыңа келтіру бойынша 

шараларды өндеу; 

- шаруашылықтарда тыңайтқыштарды қолдануға жоспар және жүйе 

құру; 

- шаруашылық субъектілерде тыңайтқыштар мен мелиоранттарды 

қолданудың экологиялық және экономикалық тиімділігін бағалау; 

- зерттеу және өндеу нәтижелерін өндіріске енгізу; 

- анализдің замануи әдістері мен құралдарын қолдана отырып бақылау 

және тәжірибе нәтижелерін өндеу; 

- ауылшаруашылық және биологиялық өндірістерді басқаруға қабілетті 

мамандарды дайындау. 

 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері 

«6М080800-Топырақтану және агрохимия» мамандығының «Топырақ 

құнарлылығы мен өсімдік қоректенуін басқару» білім беру бағдарламасы 

9 (тоғыз) білім беру траекториясынан  тұрады. 

Магистранттар жалпы барлық білім беру траекториялары үшін 

шет тілі (кәсіби), менеджмент, психология, кәсіпкерлік қызметті басқару, 

бизнес шешімдерді модельдеу, топырақ физикасы және химиясы, топырақ 

биологиясы, қарқынды егіншілікте тыңайтқыштарды қолдану, топырақ 

құнарлылығы, жобаларды басқару пәндерін оқиды. 

Білім беру траекторияларының оқу пәндері: 

№1 «Тыңайтқыштарды қолданудың инновациялық 

технологиялары». Магистранттар топырақ және өсімдік диагностикасы, 

агрохимиядағы физикалық-химиялық талдау әдістері, агрохимиялық зерттеу 

әдістері, ауыспалы егістікте тыңайтқыш қолдану жүйесі пәндерін оқиды. 

№2 «Табиғи ресурстарды басқару». Магистранттар индикациялық 

геоботаника, табиғат ресурстарын қорғау және қалдықтарды өңдеу, табиғат 
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ресурстарын тиімді пайдалану және басқару, агроэкологиялық 

тыңайтқыштарды қолдану негіздері пәндерін оқиды. 

№3 «Агрохимия негіздерімен жабық қорғалған топырақтағы 

көкөніс шаруашылығы». Магистранттар заманауи жылыжайлардағы 

қоректенулер жүйесі, көкөніс дақылдарының отырғызу материалдарын өсіру 

агробиологиясы, қорғалған топырақтардағы көкөніс өндірісінің 

технологиясы, биологиялық егіншілік және минералды тыңайтқыштар 

пәндерін оқиды. 

№4 «Ауылшаруашылық дақылдарын өсіру технологиясын 

биологизациялау мен диверсификациялау және селекцияның, 

биотехнологияның инновациялық әдістері». Магистранттар егіншіліктің 

агроландшафтық жүйесі, болашағы зор егістік дақылдары және олардың 

прогрессивтік технологиялары, биотехнологияның экологиялық аспектлері, 

өсімдіктердің генбанкін  селекциялық және биотехнологиялық зерттеуде 

пайдалану пәндерін оқиды. 

№5 «Өсімдіктерді заманауи қорғау және карантин». Магистранттар 

қауіпті зиянды организмдердің фитосанитариялық мониторингі, өсімдіктерді 

зиянды организмдерден қорғаудың интегралды жүйесі, пестицидттердің 

химиялығының заманауи трендтері, ауыл шаруашылығындағы судың 

химиясы және микробиологиясы пәндерін оқиды. 

№6 «Мелиорация және суармалы жерлердің құнарлылығын 

арттыру». Магистранттар агротехникалық мелиорация, гидротехникалық 

мелиорация, мелиоративтік жүйелерді пайдалану және мониторинг, 

химиялық мелиорация пәндерін оқиды. 

№7 «Аумақтарды тиімді ұйымдастыру және табиғи ресурстарды 

басқару». Магистранттар табиғи ресурстардың мониторингі мен кадастры, 

табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және болжау, әртүрлі мақсаттарда 

аймақты жобалау, ұйымдастыруды орналастыру, экологиялық ландшафтық 

жерге орналастыру пәндерін оқиды. 

№8 «Агрохимия негіздерімен қорғаулы топырақ үшін 

микроклимат жасау». Магистранттар қорғаулы топырақта көкөніс өндіруге  

арналған нысандар, ауылшаруашылық дақылдарын ашық және қорғаулы 

топырақта суғарудың инновациалық жүйелері, өсімдік өсіру нысандарында 

өсімдік өмірін қамтамасыз ету процесін басқару жүйеcі, көкөніс пен 

жемістерді қорғаулы топырақта өсіру және қоймада сақтаудың 

агробиологиялық негіздері пәндерін оқиды. 

№9 «Экономика және агроэкожүйелерді басқару». Магистранттар 

табиғатты пайдалану экономикасы, АӨК экономикасы, жерлерді 

экономикалық бағалау, инновациялық менеджмент пәндерін оқиды. 
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3 Түйінді құзіреттіліктер 

 

Бейіндік магистратураны бітірушілердің 

 

1) түсінігі болуы керек: 

- топырақ құнарлылығы және тыңайтқыштарды қолдануды меңгеру 

бойынша далалық тәжірибелерді жүргізу және ұйымдастырудың 

бағдарламасы мен әдістемесін құру принципі; 

- ауылшаруашылық өсімдіктердің биологиялық ерекшеліктері және 

оларға қоректік заттар түсуінің механизмдері;  

- топырақ құнарлылылығы, оларды сақтау шаралары және қайта 

қалпына келтіру; 

- топырақ бонитетінің шкаласын өңдеу және олардың агроөндірістік 

топтамалары принциптері; 

- қоршаған ортаның  ұлттық мониторингі қызметтеріне жұмысты 

ұйымдастыруы туралы; 

- ортаның физикалық–географиялық жағдайларын ескеріп ауа 

қосындыларының таралуын және олардың кеңістік-уақыттық бөлінуінің 

ерекшеліктері туралы; 

- жеміс-көкөніс шаруашылығы  дақылдарының  қазіргі кездегі әлемдік 

үрдісте өсіру тәсілдерін жақсартуды. 

 

  2) білуі керек: 
- Қазақстанда егіншілік химизациясы дамуының негізгі этаптары; 

топырақтың оптималды параметрлері; минералды және органикалық 

тыңайтқыштардың экологиясы;  

- тыңайтқыштардың тиімділігін арттыратын шаралар мен жағдайлары; 

дақылдардың тыңайтқыштарда сұранысын анықтаудың замануи әдістері; 

- әлем және республикада минералды тыңайтқыштарды өндіру және 

қолдану қалыпы; минералды тыңайтқыштарды өндірудің теориялық негіздері 

мен технологиясы; тыңайтқыштарды өндіру кезінде қолданылатын өнімділік 

ресурстардың көздері; замануи өнеркәсіп дамуының тенденциялары; 

- ұйымдастырушылық құрылымы, агрохимиялық қызмет, 

агрохимиялық, топырақтық және топырақ-мелиоративтік зерттеулерді 

жүргізудің әдістемесі;  

- топырақ және өсімдіктердің химиялық анализдерінің 

инструменталды әдістері;  

- экологиядағы ақпараттық жүйелер, қоршаған ортаны мониторингі, 

топырақ экологиясы және қорғау, жануарлар және өсімдіктер экологиясы, су 

және құрлықтар экологиясы мен қорғау, қалдықтарды қайта өңдеу әдістерін; 

- көкөніс дақылдарының өнімдерін өңдеу мен экономикалық, 

технологиялық шаруашылық аспектілерін. 
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3) қабілеті болуы керек:   

- агроэкологиялық тыңайтқыштарды қолдану мониторинг жоспарын 

жасау; 

- шаруашылық үшін  тыңайтқыш қолданудың жыл сайынғы жоспарын 

жасау;  

- ауылшаруашылық дақылдар үшін тыңайтқышты себу мерзімі мен 

әдістері, өсімдіктерге және тыңайтқыштарға рациональды дозаны анықтау, 

топыраққа агрохимиялық анализ жүргізу; 

- жұмыс барысына заманауи зертханалық құрылғылар мен 

компьютерлік жабдықтарды пайдалану қажет; 

- өсімдік пен топырақ диагностикасын жүргізу; 

- тыңайтқыштың түрлі жүйелеріне әр-түрлі экономикалық тұрғыдан 

баға беру; 

- аралас тыңайтқыштың  графикалық есептерін жүргізу; тыңайтқышқа 

техникалық-экономикалық тұрғыдан баға беру; 

- топыраққа агрохимиялық зерттеу жүргізу; қоректік элементтермен 

топырақтың қамтамассыз етілуінің картограммасын құрау;  

- ҚР кез-келген топырағының генезисі ерекшеліктерін тану және 

рационалды пайдалануды негізге ала отырып,  құрамы мен қасиетін анықтау; 

- тәжірибе жасап, ғылыми және тәжірибеден алынған мәннің, алынған 

нәтижелердің дәлділігін анықтау. 

 

4) дағдысы болуы керек: 

-  топыраққа далалық зерттеудің жүргізу; 

- зерттеу нәтижелері жайлы есеп жазу; 

- картограмманың құрылуы, шаруашылық жабынындағы топыраққа 

агрохимиялық тексеру жүргізу;  

-жерді экономикалық, экологиялық тұрғыдан бағалау және сұрыптауды 

жүргізу; 

-далалық тәжірибені жүргізу мен жасау; 

-алынған нәтижелерге статистикалық өңдеу, өсімдік пен топырақ 

диагностикасына, өсімдік пен топыраққа агрохимиялық талдау жүргізу. 

 

5) құзіретті болуы керек: 

- қоршаған ортаға агрохимиялық заттардың кері әсері жайлы 

сұрақтары; 

-  ауыл шаруашылық дақылдарын негізге ала отырып,  егін 

шаруашылығының түрлі жүйелерінде әр түрлі агротехникалық әдістер мен 

іс-шараның (ауыспалы, өңдеулер, мерзімдер, егу нормасы, және т.д.) 

рационалды тыңайтқыштың тиімді қолданысының сұрақтары;  

- құнарлылығы жоғары суармалы жерлердің, иеленушілік әдісімен 

мелирантты және техногенді-бұзылған топырақтардың химиялық құрамын 

реттеу, физикалық-химиялық және топырақтың басқа қасиеттері жайлы 

сұрақтары; 
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- ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігі мен топырақтың 

құнарлылығын жоғарлату үшін, инновациялық агротехнологияны енгізу 

туралы сұрақтарды шешу; 

- табиғат дамуының заңдылығының ізденісі, қоршаған ортамен 

байланысты,  мәселенің шешімі үшін, оны түсіндіруде және жинақталған 

білімді қолдану үшін, табиғатты пайдалануға қатысты сұрақтарды шешуде,  

заманаүй  ғылыми зерттеу әдістері мен  тәсілдерді білу керек; 

- экология зерттеулерде қолданылатын не кең ауқымды ғылыми 

технологиялар незерінде; экожүйелер жағдайларын бағалау жүргізу үшін 

ақпаратты материалдарды алу әдістерінде; биоәртүрлілік сақтау және 

экология саласындағы қолданбалы кәсіби мәселелерді шешуде; мәдени 

аралық байланыс және кәсіби қарым-қатынаста басқару шешімдерін 

қабылдауда; ақпараттық ізденістегі проблемаларды шешуді. 

 

 

 
 



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

мес

тр 

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. 

БП/МК Men5202 Менеджмент емтихан 1 1 1,5 

БП/МК Psi5203 Психология емтихан 1 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

 Бизнес-менеджмент БП/ТК ККB5204 Кәсіпкерлік 

қызметті басқару 

Кешенді 

емтихан 

 

1 2 3 Құзіретті болу керек: 

- кәсіпкерлік қызметтегі дұрыс басқару 

шешімдерін қабылдауда; пәнді оқу 

барысында алған білімдерін өзінің жеке 

бизнесін ұйымдастыру кезінде 

пайдалануда; жаңа нарықтық 

мүмкіндіктерді табуда және оларды 

бағалауда, сондай-ақ бизнес-идеяларды 

ұсынуда;   
- математикалық модельдеудің қазіргі 

әдістерін қолдана отырып технологиялық 

жүйеге талдау жасауда, өз бетінше 

ұйымдастыру және ғылыми зерттеулер 

жүргізуде. 

БП/ТК BShM520

5 

Бизнес 

шешімдерді 

модельдеу 

1 3 4,5 
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Барлығы модуль бойынша:  5 7,5      

Топырақ 

биохимиясы және 

физикасы  

КП/МК ТFН5301 Топырақ 

физикасы және 

химиясы  

Кешенді 

емтихан 

 

1 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- кәсіби іскерлік және білім беруде 

әлемнің қазіргі заманғы жаратылыстану 

бейнесі туралы білімді пайдалануға 

және ақпараттарды түсіну, жинақтауда, 

талдауда;  

- топырақ құнарлығы және топырақ 

құралу үрдісінде микроағзалардың 

негізгі функциялары. 

КП/ТК TB5302 Топырақ 

биологиясы 

1 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

Топырақ 

құнарлылығы және 

тыңайтқыштарды 

тиімді қолдану 

КП/ТК КЕТК5303 Қарқынды 

егіншілікте 

тыңайтқыштарды 

қолдану 

Кешенді 

емтихан 

 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- табиғи ортаға агрохимиялық 

заттардың кері әсерін бағалау 

сұрақтары; «топырақ – өсімдік - 

жануар» жүйесінде ауыр металлдардың 

әсеріне агроэкологиялық баға беру;  

- химияландыру заттарының 

қолданудан барысында экологиялық 

таза өнім алу;  

- егіншіліктің әртүрлі жүйелерінде 

негізгі ауылшаруашылық дақылдарына 

тыңайтқыштарды рационалды қолдану;  

- егіншілік жүргізудің әртүрлі 

жүйесінде топырақ құнарлылығын 

басқару; органикалық және 

минералдық тыңайтқыштарды әртүрлі 

түрлерін қолдануға байланысты 

топырақ құнарлылығын ұдайы 

жоғарылату. 

КП/ТК ТК5304 Топырақ 

құнарлылығы 
2 3 4,5 

КП/ТК 

ZhB5305 
Жобаларды 

басқару 

2 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  8 12  

№1  «Тыңайтқыштарды қолданудың инновациялық технологиялары» білім беру траекториясы 

Қоректену 

диагностикасы және 

КП/ТК TOD5306 Топырақ және 

өсімдік 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- а/ш дақылдарды қоректендірудің 
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өсімдік пен 

топырақтың 

агрохимиялық 

зерттеу әдістемелері 

диагностикасы  өсімдік диагностика сұрақтарында; 

өсімдіктерде макро және 

микроэлементтердің болуын деңгейлері 

(параметрлері); өсімдік диагностикасы 

нәтижесі бойынша дақылдардың 

минералды қоректенуімен қамту; 

- топырақ құнарлылығын жоғарылату 

тәсілдерін жасау, ауылшаруашылық 

дақылдарды өсірудегі шаралар; 

шаруашылықтарда химияландыру 

құралдарын неғұрлым тиімді қолдану 

бойынша ғылыми негізделген 

ұсыныстар, қоршаған ортанын 

ластануы мен ауыл шаруашылығы 

өндірісі үрдісінде пайдаланылған 

химиялық заттармен ластануын 

бақылау жүйелер кешенін орындауда; 

- агрохимия және топырақтану, 

аспаптар сипаттамасы мен физикалық-

химиялық талдау әдістерінің 

талғамдылығы, әдістемелер мен талдау 

әдістері, олардың сезімталдылығы, 

тәжірибе нәтижелерінің ресімделу 

бойынша сұрақтарда. 

КП/ТК АFHTА53

07 

Агрохимиядағы 

физикалық-

химиялық талдау 

әдістері 

2 3 4,5 

КП/ТК AZA5308 Агрохимиялық 

зерттеу әдістері 

2 3 4,5 

КП/ТК AETKZh5

309 

Ауыспалы 

егістікте 

тыңайтқыш 

қолдану жүйесі 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№2 «Табиғи ресурстарды басқару» білім беру траекториясы 

Табиғат ресурстар 

жағдайының 

индикациясы және 

КП/ТК IG5310 Индикациялық 

геоботаника 

Кешенді 

емтихан 

 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- зоналдылық тұрғысынан биогеоценоз 

индикациясы сұрақтары; 
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табиғат 

пайдалануды қорғау  

КП/ТК TRККО53

11 

Табиғат 

ресурстарын 

қорғау және 

қалдықтарды 

өңдеу 

2 3 4,5 - таудағы, тау жыныстарындағы, 

топырақтағы және судағы индикация 

ерекшеліктері;  

-  ауылшаруашылығы өнімдерінің 

сапасын бәсекеге қабілетті өнім 

экологиялық таза талаптарға сай 

жоғарылату; 

- экологиялық заңдылық саласында;  

- қоршаған орта  сапасын бақылау 

саласында нормалар мен ережелерді 

және нормалық құжаттарды қолдану;  

- табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдалану мен басқарда экологиялық 

қауіпсіздік сұрақтарын қамтамасыз ету, 

адамзаттың қазіргі заманғы 

экологиялық мәселелерінің сұрақтары;  

табиғатты қорғаудың экологиялық 

қағидалары және табиғатты ұтымды 

пайдалануды  сұрақтары. 

КП/ТК TRТРВ53

12 

Табиғат 

ресурстарын 

тиімді пайдалану 

және басқару 

2 3 4,5 

КП/ТК ATKN531

3 

Агроэкологиялық 

тыңайтқыштарды 

қолдану негіздері 

2 3 4,5 

Модуль бойынша барлығы:  12 18  

№3 «Агрохимия негіздерімен жабық қорғалған топырақтағы көкөніс шаруашылығы» білім беру траекториясы 

Көкөніс 

өндірістерінің және 

қоректенудің жыл 

бойындағы 

технологиялары 

КП/ТК KZhKZh5

314 

Заманауи 

жылыжайлардағы 

қоректену жүйесі 

Кешенді 

емтихан  

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- оңтайлы культиваторлық 

құрылғыларын жинау; әртүрлі 

жылыжай типтерінде көкөніс 

дақылдарын өсіруде  субстраттар 

таңдау; 

- көкөніс дақылдарын көбейту; 

тұқымдар  мен отырғызылатын 

материалдарды сақтау; тұқымдарды 

себуге дайындау; көкөніс 

дақылдарының көшеттерін өсіру; 

жоспарланған көшет санын дайындау;  

тұқым себумен көшет отырғызуды 

КП/ТК KTKOT53

15 

Көкөніс 

дақылдарының 

отырғызу 

материалдарын 

өсіру 

агробиологиясы 

2 3 4,5 

КП/ТК KТКOТ53

16 

Қорғалған 

топырақтардағы 

көкөніс 

өндірісінің 

2 3 4,5 
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технологиясы уақытында орындау;  

көкөніс дақылдарындағы тұқым 

шаруашылығында; 

әртүрлі егіншілік жүйелерінде негізгі 

ауылшаруашылық дақылдарына 

тыңайтқыштарды рационалды қолдану. 

КП/ТК BEMT531

7 

Биологиялық 

егіншілік және 

минералды 

тыңайтқыштар 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№4 «Ауылшаруашылық дақылдарын өсіру технологиясын биологизациялау мен диверсификациялау және селекцияның, 

биотехнологияның инновациялық әдістері» білім беру траекториясы 

Ауылшаруашылық 

дақылдарын 

өсірудің 

инновациялық 

аспектлері 

КП/ТК EAZh531

8 

Егіншіліктің 

агроландшафтық 

жүйесі 

Кешенді 

емтихан  

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- агроландшафтык, егіншілік жүйесінде 

өсірілетін ауылшаруашылық өндірісіне 

зерттеу нәтижелері бойынша 

ұсыныстар беруге; 

- бағдарламалау прициптеріне сүйене 

отырып жаңа және преспективалы 

өсімдіктерді өндіріске енгізу және 

алдынғы қатарлы инновациялық өсіру 

технологиясын қолдану арқылы 

жоғары да, сапалы өнім алу; 

- өсімдік ген қорын ортаның 

биотикалық және абиотикалық 

жағдайларына лайықтаумен 

ұйымдастыруға, арнайы әдістерді 

қолданумен нәтижелі сақтауға және 

пайдалануға, бейімделген жаңа сорттар 

мен будандарды тез арада өндіріске 

енгізе алуға; 

- өсімдіктердің генетикалық 

ресурстары және интродукция, ауыл 

шаруашылығы дақылдарының 

өнімділігін бағдарламалауда; 

- экобиотехнология, қоршаған ортаны 

бақылау тәсілдеріне қалдықтарды қайта 

КП/ТК BZEDOPT

5319 
Болашағы зор 

егістік дақылдары 

және олардың 

прогрессивтік 

технологиялары 

2 3 4,5 

Ауылшаруашылық 

дақылдарының  

селекциясының, 

биотехнологиясыны

ң инновациялық  

әдістері 

КП/ТК BEA5320 Биотехнологияны

ң экологиялық 

аспектлері 

2 3 4,5 

КП/ТК OGSBZP5

321 

Өсімдіктердің 

генбанкін  

селекциялық және 

биотехнологиялы

қ зерттеуде 

пайдалану 

2 3 4,5 
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өңдеудің жаңа жетілдіре түскен 

әдістерін енгізуге; 

-ксенобиотиктермен, мұнаймен 

ластанудың таралуына қарсы күресте  

биотехнологияны қолдану, қоршаған 

ортаның ластануына бақылау және 

қалдықсыз технологияларды жасауда. 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№5 «Өсімдіктерді заманауи қорғау және карантин» білім беру траекториясы 

Фитосанитарлық 

мониторинг және 

өсімдіктерді 

қорғаудың жүйесі 

КП/ТК KZOFM53

22 

Қауіпті зиянды 

организмдердің 

фитосанитариялық 

мониторингі 

Кешенді 

емтихан  

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- ауыл шаруашылығы дақылдарының 

зиянды организмдеріне 

фитосанитарлық мониторинг жүргізу 

және олардың экономикалық тиімділік 

шегін анықтау; 

- ауыл шаруашылығы дақылдарының   

зиянды организмдеріне қарсы кешенді 

күрес шараларын жүргізуде қоршаған 

ортаны қорғау; 

жүргізу назарға ала отырып қоршаған 

ортаны қорғау, түрлі дақылдардың 

зиянкестері кешенін қарсы күресте 

қорғаныс шараларын, 

интеграцияланған; 

 - зертханалық және далалық жағдайда 

пестицидтердің зиянды әсерін жоюға  

ғылыми эксперимент жүргізгенде 

өсімдіктер мен топырақ пестицидтердің 

зиянды әсер анықтау үшін, 

пестицидтердің талдау әдістерін 

жетілдіру; 

- жалпы теориялық және 

эксперименттік қағилар мен жұмыс 

әдістеріне аналитикалық талдау жасау;  

КП/ТК OZOKIZh5

323 

Өсімдіктерді 

зиянды 

организмдерден 

қорғаудың 

интегралды жүйесі 

2 3 4,5 

Ауыл 

шаруашылығы 

химиялығының 

заманауи трендтері 

КП/ТК PHZT5324 Пестицидттердің 

химиялығының 

заманауи трендтері 

2 3 4,5 

КП/ТК AShSHM53

25 
Ауыл 

шаруашылығында

ғы судың 

химиясы және 

микробиологиясы 

2 3 4,5 
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ауыл шаруашылығы дақылдарын суару 

үшін су қоймаларының мониторинг 

жүргізу. 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№6 «Мелиорация және суармалы жерлердің құнарлылығын арттыру» білім беру траекториясы 

Мелиорация және 

суармалы жерлердің 

құнарлылығын 

арттыру 

КП/ТК 
AM5326 

Агротехникалық 

мелиорация 
Кешенді 

емтихан  

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 
- мелиорация саласындағы құқықтық 
және заңнамалық құжаттарында, 
мелиорация қызмет саласында, табиғатты 
тиімді пайдалану мәселелерін шешуде, 
табиғатты қорғау шараларын  жоспарлауда, 
суармалы жерлерді жақсартуға 
бағытталған мелиоративтік іс-
шараларында. 

КП/ТК 
GM5327 

Гидротехникалық 

мелиорация 
2 3 4,5 

КП/ТК 
MZhPM53

28 

Мелиоративтік 

жүйелерді 

пайдалану және 

мониторинг 

2 3 4,5 

КП/ТК 
HM5329 

Химиялық 

мелиорация 
2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№7 «Табиғи ресурстарын тұрақты басқару» білім беру траекториясы 

Табиғи ресурстарды 

ұтымды басқару 

КП/ТК TRMK533

0 

Табиғи 

ресурстардың 

мониторингі мен 

кадастры  

Кешенді 

емтихан  

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- ауыл шаруашылығы топырақ 

құнарлығын сақтау үшін аумақтарды 

орналастыруда; 

- табиғи ресурстар болжау және оны 

сақтауда; 

- ережелер мен нормаларды, 

нормативтік құжаттарды пайдалана 

отырып, қоршаған ортаның сапасын 

бақылау және басқару; 

- ландшафттың өзін-өзі молайту 

қабілеттілігі (техникалық қызмет 

көрсету) экологиялық 

бірқалыптылығын жасау 

мәселелерінде. 

КП/ТК TRUPB533

1 

Табиғи 

ресурстарды 

ұтымды пайдалану 

және болжау 

2 3 4,5 

КП/ТК АMАZhU

O5332 

Әртүрлі 

мақсаттарда 

аймақты жобалау, 

ұйымдастыруды 

орналастыру 

2 3 4,5 

КП/ТК ELZhO533

3 

Экологиялық 

ландшафтық жерге 

орналастыру 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№8 «Агрохимия негіздерімен қорғаулы топырақ үшін микроклимат жасау» білім беру траекториясы 

Көкөністерді КП/ТК KTKOAN5 Қорғаулы Кешенді 2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 
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өндірудің өндірістік 

технологиялары  

334 топырақта көкөніс 

өндіруге  арналған 

нысандар 

емтихан  - топырақ қорғау нысандардарды, 

көкөніс пен жеміс сақтайтын 

қоймаларды жергілікті климатты 

ескере отырып жобалауда, есептеуде 

және таңдауда; 

- көкөністерді жылыжайда өсіруде 

олардың  тіршілігін қамтамасыз ету 

үшін, қоймаларда көкөніс пен 

жемістердің сапасын төмендетпей ұзақ 

сақтау  үшін ондағы ортаның 

параметрлерін бақылауға және реттеуге 

арналған басқару жүйелерін 

пайдалануда. 

КП/ТК ADAKTSI

Zh5335 

Ауылшаруашылық 

дақылдарын ашық 

және қорғаулы 

топырақта 

суғарудың 

инновациалық 

жүйелері 

2 3 4,5 

КП/ТК OONOOK

EPBZh533

6 

Өсімдік өсіру 

нысандарында 

өсімдік өмірін 

қамтамасыз ету 

процесін басқару 

жүйеcі 

2 3 4,5 

КП/ТК KZhKTOK

SAN5337 

Көкөніс пен 

жемістерді 

қорғаулы 

топырақта өсіру 

және қоймада 

сақтаудың 

агробиологиялық 

негіздері 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№9 «Экономика және агроэкожүйелерді басқару» білім беру траекториясы 

Табиғи ресурстарды 

экономикалық 

бағалау және 

инновацияларды 

басқару  

КП/ТК TPE5338 Табиғатты 

пайдалану 

экономикасы 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- бағалау қызметі бойынша нормативтік 

базаға бағалау нысандарын азаматтық 

айналысқа енгізе отыра жүйелі талдау 

жасау және алған білімін кәсіпте 

қолдануға; 

- қоршаған ортаның ластануын қоғамға, 

өндіріске келетін шығындарды  және 

оның алдын алудан келетін пайданы 

бағалауға; 

КП/ТК AOKE5339 АӨК экономикасы 2 3 4,5 

КП/ТК ZhEB5340 Жерлерді 

экономикалық 

бағалау 

2 3 4,5 

КП/ТК IM5341 
Инновациялық 

менеджмент 

2 3 4,5 
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- АӨК экономикасы мен басқарылуы, 

АӨК ресурстық әлеуетін ұтымды  

пайдалану шараларын таңдау 

сұрақтары бойынша;  

- инновациялық шешімдерді жеке және 

топпен шешу процедураларын 

ұйымдастыру және бағалау, ұйымның  

инновациялық дамуының стратегиялық 

бағыттарын анықтауда. 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

Барлығы теория бойынша:  36 54  

Өндірістік-эксперименттік жұмысы және қорытынды аттестация 

Өндірістік-

эксперименттік 

жұмыс 

ОҚТ МЭЗЖ (Магистранттың 

экспериментальді-зерттеу 

жұмысы)  

Есеп 1-3 4 16   

Өндірістік  практика Есеп 2-3 4 10 

Модуль бойынша барлығы:   8 26  

Қорытынды 

аттестация 

ОҚТ Кешенді емтихан КЕ 3 1 3,5  

Магистрлік жобаны рәсімдеу 

және қорғау 

МЖРҚ 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 ақысын төлеу 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. 
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Тәрбие процесінің психологиялық негіздері. Кәсіби 

бағдарланған тұлғаның психодиагностикалық мәселелері. 

Болашақ мамандардың кәсіби іс-әрекетінің профилін 

негізге ала отырып студенттер 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 болуы 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, 
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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 

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

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

2 Модуль. Бизнес-менеджмент 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Бизнес-менеджмент. (ККB5204 Кәсіпкерлік қызметті 

басқару, BShМ5205 Бизнес шешімдерді моделдеу) 

2 Модульге жауапты Керимова У.К., э.ғ.д., профессор, Тажигулова Ж.Ж., к.э.н., 

қауым. профессор, «Менеджмент және агробизнесті 

ұйымдастыру» кафедрасы, 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 Кәсіпкерлік қызметті басқару. Кәсіпкерлік 

қызметтің түсінігі және оның айырықша белгілері. 

Қазақстандағы кәсіпкерлік қызмет етудің шарттары мен 

ерекшеліктері. Кәсіпкерліктің негізгі ұйымдық-құқықтық 

сұрақтары. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері. 

Өндірістік кәсіпкерліктің мәні. Коммерциялық 

кәсіпкерліктің мәні. Консалтингтік қызметтің түрлері мен 

оларды жүзеге асырудың әдістері. Қаржылық 

кәсіпкерліктің сипаттамалары. Кәсіпкерлік тәуекелдерді 

басқару. Бәсекенің түрлері. Болжаудың түрлері мен 

әдістері. Стратегиялық жоспарлаудың негізгі кезеңдері. 

Тауар жылжытуды басқару. Кәсіпорынның ұйымдық 

құрылымын басқару. Инновациялық кәсіпкерліктің мәні 

және айырықша белгілері. Инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау. Қаржыларды басқару. Кәсіпкердің 

жауапкершілігі және оның түрлері. 

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 
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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:  
- кәсіпкерлік қызметті реттейтін Қазақстанның негізгі 

нормативті-құқықтық құжаттарды; кәсіпорынды құрудың 

экономикалық механизмдерін; кәсіпорынның әртүрлі 

өмірлік циклдері барысында туындайтын негізгі 

мәселелерді; бәсекелік ортада кәсіпорынның қызмет етуін 

қорғаудың негізгі амалдарын; кәсіпорындардың 

әлеуметтік жауапкершілігінің негізгі қағидаттарын; 

- әрекеттерді зерттеу модельдерін және әдістерін 

қолдану арқылы жобалау методологиясын, оның ішінде 

аграрлық 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:  
- кәсіпкерлік қызметтегі өзінің мүмкіншіліктерін 

анықтауда; кәсіпорынды ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік 

негіздері бойынша білімдерін пайдалануда; бизнесте 

орын алған нақты жағдайларды талдауда; шешімдерді 

қабылдау үшін қажетті ақпараттарды жүйелеуде; жедел 

өзгеретін нарықтық ортада нақты бағытқа бағдарлануда; 

кәсіпкерлік қызметтің нәтижелерін талдау және 

бағалауда;  

- 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 болуы керек:  
- жоба талаптарын анықтауда; мақсаттарды белгілеуде; 

жобаны басқарудың бағдармалық жабдықтауында; 

- 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:  
- кәсіпкерлік қызметтегі дұрыс басқару шешімдерін 

қабылдауда; пәнді оқу барысында алған білімдерін өзінің 

жеке бизнесін ұйымдастыру кезінде пайдалануда; жаңа 

нарықтық мүмкіндіктерді табуда және оларды бағалауда, 
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сондай-ақ бизнес-идеяларды ұсынуда;  

- математикалық модельдеудің қазіргі әдістерін қолдана 

отырып технологиялық жүйеге талдау жасауда, өз 

бетінше ұйымдастыру және ғылыми зерттеулер жүргізуде. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Кәсіпкерлік қызметті 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. Топырақ биохимиясы және физикасы 

 
1 Модуль атауы  мен 

шифры  

Топырақ биохимиясы және физикасы (TFН5301 Топырақ 

химиясы және физикасы; TB5302 Топырақ биологиясы) 

2 Модульге жауапты Кубенкулов Қ.К., а-ш.ғ.к., «Топырақтану және агрохимия» 

кафедрасының қауым. профессоры 

3 Модуль типі КП/МК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 Аптадағы сағаттар 

саны 

6 

6 Кредиттер саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Агрохимия, Агротопырақтану   

11 Модуль 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Топырақ химиясы және физикасы. Топырақ 

құрамының құрылуы, оның ауыл шаруашылығы 

дақылдарының өнімділігіне әсері. Топырақтың 

физикалық-механикалық қасиеті. Топырақ ауасың 

құрамы. Топырақтың су режимі және су қасиеттері. 

Топырақ химиясының ғылым ретіндегі міндеттері. 

Топырақтың химиялық және элементарлық құрамы.  

Топырақ биологиясы. Гумустық заттардың табиғаты 

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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және топырақтың органикалық бөлігінің химиялық 

құрамы. Топырақ коллоидтары. Топырақ ерітіндісі. 

Гумустың жаралуы және топырақ фаунасы. Топырақ 

ағзалардың тіршілік ету ортасы ретінде. Микроағзалардың 

және топырақтағы басқада тірі ағзалардың биотикалық 

байланысы. Топырақ микроағзаларының өсімдіктермен 

өзара қатынасы. Өсімдіктердің қоректенуіне 

микроағзалардың рөлі. Топырақтың микробиологиялық 

және биохимиялық белсенділігі 

13 Оқу нәтижелері  Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- топырақта болып жатқан негізгі химиялық және 

физикалық құбылыстар мен үрдістер және оны реттеу 

жолдарын қолдануын;  

- төменгі ағзалардың және жоғарғы өсімдіктердің 

топырақ құралу үрдісіндегі негізгі рөлін; 

- агроценоздағы топырақ микробиологиялық 

белсенділіктің және микро биоценозда болып жатқан 

және осы процестерді топырақ құнарлылығының 

өзгеруінің себептерін; 

Қабілеті болуы керек: 

  - химиялық және физикалық көрсеткіштер бойынша 

топырақтың құнарлығына қорытынды жасау және 

химиялық құрамы бойынша топырақ сапасына баға бере 

білу; 

- алынған нәтижелерді талқылау кезінде топырақтағы 

антропогендік, биологиялық және химиялық, табиғи 

физикалық өзара шарттылық және өзара сабақтастық 

үрдістер туралы білімдерді қолдану; 

- зерттеліп отырған топырақ биоценозы төмендеу 

дәрежесі және потенциалды деңгейін бағалау, топырақ 

топтарынының құрылымын сипаттау, топырақ 

ағзаларының қоректену ортасының экологиялық 

жағдайын сипаттау;  

- агроценозда өнімділіктің төмендеуіне топырақ 

биотасының рөлі және оның белсенділігін реттеу 

жолдарына  назар аудару;   

- іріктемелі-дифференциалды ортада микрокопиялаудың 

түрлі егу әдістерін жүзеге асыру; 

Дағдысы болуы керек: 

- топырақ сапасы мен оның адам әсерінен өзгеруін 

ғылыми-негізде бағалау; 

- топырақта жүретін микробиологиялық процесстер 

туралы теориялық білім; 

- топыраққа микробиологиялық мониториг жасау;  

Құзіретті болуы керек: 

- кәсіби іскерлік және білім беруде әлемнің қазіргі 

заманғы жаратылыстану бейнесі туралы білімді 

пайдалануға және ақпараттарды түсіну, жинақтауда, 

талдауда;  

- топырақ құнарлығы және топырақ құралу үрдісінде 

микроағзалардың негізгі функциялары.  
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14 Қорытынды бақылау 

формасы 

Кешенді емтихан (Топырақ химиясы және физикасы; 

Топырақ биологиясы) 

15 Кредит алу үшін 

жағдайлар 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің жалғасуы  1 семестр 

17 Әдебиет 1. Топалова О.В., Пимнева Л.А. Химия окружающей 

среды/Топалова О.В., Пимнева Л.А. - 1-еизд. - М.:Лань, 

2013 - 160 с. 

2. Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология 

почв: Учебник. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во МГУ, 

2005. 

3. Зенова Г.М., Степанов А.Л., Лихачева А.А., 

Манучарова Н.А. Практикум по биологии почв:Учебное 

пособие. - М.: Изд-во МГУ, 2002. - 120 с. 

4. Перспективы развития почвенной биологии / Под 

ред.Звягинцева Д.Г.М, МАКС Пресс, 2001. 

5. Garrison Sposito. The Chemistry of Soils. Second Edition. 

Oxford University Press. 2008 - p. 342 

6. Rattan Тal. Manoj K. Shukla. Principles of Soil Physics. 

The Ohio State University. Versel Dekker, Inc, 2004, - 699p. 
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4 Модуль. Топырақ құнарлылығы және тыңайтқыштарды тиімді 

қолдану 

 

1 Модуль атауы  мен 

шифры  

Топырақ биохимиясы және физикасы (КЕТК5303 

Қарқынды егіншілікте тыңайтқыштарды қолдану; TК5304 

Топырақ құнарлылығы, ZhB5305  Жобаларды басқару) 

2 Модульге жауапты Умбетов А.К., а-ш.ғ.д., «Топырақтану және агрохимия» 

кафедрасының профессоры, Керимова У.К., э.ғ.д., 

«Менеджмент және агробизнесті ұйымдастыру» 

кафедрасының профессоры 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 Аптадағы сағаттар 

саны 

8 

6 Кредиттер саны 8 (3/3/2) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Агрохимия, Агротопырақтану   

11 Модуль 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Қарқынды егіншілікте тыңайтқыштарды қолдану. 

Тыңайтқыштар жіктеу принциптері; Қазақстанда 

егіншілікті химияландыру; қоршаған ортаның  

тыңайтқыштар мен ластану себептері; минералдық және 

органикалық тыңайтқыштарды және табиғи ортаны 

қорғау сұрақтары; «топырақ-өсімдіктер-жануарлар» 

жүйесіне ауыр металдардың әсерінің агроэкологиялық 
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баға беру; биофильды элементтердің және ауыр 

металдардың шығымы; жылжымалы элементтердің 

қамтамассыз етілу дәрежесі және осы көрсеткішке 

байланысты тыңайтқыш беру; минералдық 

тыңайтқыштардың экологиялық тұрғыдан оптималды 

нормаларын талдау принциптері; органикалық 

тыңайтқыштарды экологиялық қауіпсіз түрлерін 

дайындау   әдістері; өсімдік өнімінің химиялық құрамын 

реттеу және экологиялық таза өнім алу. 

Топырақ құнарлылығы. Биологиялық егіншілік 

тұралы білім қалыптастыру және  интенсивті заманауй 

егіншілік пен салыстыру. Биологиялық егіншіліктің негізгі 

принциптерін зерттеу. Биологиялық егіншілікте 

органикалық заттарды толықтыратын қорлардың ролі – 

көң, компосттар, сидераттардың. Өсімдіктердің фосфорлы 

және калийлі қоректенуінің негізгі көздері. Биологиялық 

егіншіліктегі микроэлементтердің ролі. Биологиялық 

егіншілікте минералдық тыңайтқыштарды пайдалану. 

Биологиялық егіншіліктегі топырақ құнарлылығының 

сақтау және қалпына келтіру қорлары. Интенсивті және 

биологиялық егіншілікке салыстырмалы экономикалық 

және экологиялық баға беру. Ауылшаруашылық 

дақылдардың тыңайтқышты қажетсінудің физиологиялық 

негіздерін анықтау. Дақылдардың биологиялық 

ерекшеліктерін ескере отырып минералдық қоректенуі 

және тыңайтқыш қолдану. Әртүрлі вегетативті кезеңдерде 

өсімдіктердің қоректік элементтерді қабылдауы. 

Тыңайтқыштар нормалаларын анықтау әдістері.  

Жүгерінің және дәнді дақылдарды тыңайту және 

қоректенуі. Дәнді бұршақ дақылдарды тыңайту. 

Көпжылдық шөптерді тыңайту. Қант қызылшасын, 

мақтаны, темекіні, күнбағысты тыңайту.  

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. 

13 Оқу нәтижелері  Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- Қазақстанда егіншілікті химияландырудың негізгі  

кезеңдері; топырақтың оптималды параметрлары; 

биогенді элементтерді  және токсиканттарды 
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өсімдіктермен қабылдау ерекшеліктерін; минералдық 

және органикалық тыңайтқыштардың экологиясын; 

агроценоздардағы ауыр металдардың әсерінің 

агроэкологиялық аспектілері;   

- тыңайтқыштардың химиялық құрамы және қасиеттері; 

органикалық және минералдық тыңайтқыштарды қолдана 

отырып ауылшаруашылық дақылдарды қоректендірудің 

жағдайы;    ауылшаруашылық дақылдарды қоректендіру 

негіздері және реттеу жолдары; тыңайтқыш қолдануға 

байланысты өсімдіктердің қоректенуі және топырақ 

қасиеттерінің негіздері; тыңайтқыштардың тиімділігін 

арттырудың жағдайлары; 

- жобаларды басқару стандарттарын, PMBOK стандарты 

ретінде қалыптастырылған PMI әдіснамасын; IW URM 

(Unique Reliable Method) әдіснамасын. 

Қабілеті болуы керек: 

  - эколологиялық таза өнім алу және биогенді 

элементтерді төмендеуін болдырмау әдістерін және 

тәсілдерін қолдану; ауылшаруашылық дақылдарына 

оптималды азотты және фосфорлы тыңайтқыштардың 

мөлшерлерін экологиялық тұрғыдан анықтау; 

тыңайтқыштарды қолдануда агроэкологиялық мониторинг 

жүргізудің жоспарын жасау;  

 - тыңайтқыш, өсімдік және топыраққа агрохимиялық 

талдау жүргізу; шаруашылыққа тыңайтқыш қолданудың 

жылдық тыңайтқыш қолданудың жоспарын жасау; 

- жобаның ортасын анықтауды; жобаны құруды; жобаға 

лайықты құжаттар мен технологияларды пайдалануды. 

Дағдысы болуы керек: 

- топырақ және өсімдік үлгілерінде ұлы заттарды 

анықтаудың заманауй әдістерін меңгеру;  өсімдік 

шаруашылығы өнімдерінің сапасын анықтау әдістерін; 

минералдық және органикалық тыңайтқыштардың 

мөлшерін есептеу;  

- ауылшаруашылық дақылдарын негізгі қоректік 

элементтерді анықтау әдістерін меңгеру;  әртүрлі 

егіншілік жүйесінде органикалық және минералдық 

тыңайтқыштардың мөлшерін есептеу; тыңайтқыш 

жүйелерінің экономикалық тиімділігін есептеу; өсімдік 

және топырақ үлгілерін талдаудың заманауй әдістері; 

минералдық және органикалық тыңайтқыштардың 

мөлшерін есептеу әдістері;  

- жоба талаптарын анықтауды; мақсаттарды белгілеуге; 

жобаны басқарудың бағдармалық жабдықтауына.  

Құзіретті болуы керек: 

- егіншіліктің әртүрлі жүйелерінде негізгі 

ауылшаруашылық дақылдарына тыңайтқыштарды 

рационалды қолдану;  

- егіншілік жүргізудің әртүрлі жүйесінде топырақ 

құнарлылығын басқару; органикалық және минералдық 

тыңайтқыштарды әртүрлі түрлерін қолдануға байланысты 

топырақ құнарлылығын ұдайы жоғарылату  
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- жобаларды басқару, интеграциялау, мерзімдеу, 

тәуекелдеу, контракттау процедураларына.  

14 Қорытынды бақылау 

формасы 

Кешенді емтихан (Қарқынды егіншілікте 

тыңайтқыштарды қолдану; Топырақ құнарлылығы, 

Жобаларды басқару) 

15 Кредит алу үшін 

жағдайлар 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің жалғасуы  1 семестр 

17 Әдебиет 1. Беляев  А.Б.  Становление  и  развитие  земледелия  

(периоды  в земледелии). Учебно-методическое пособие. 

Воронеж. ВГУ, 2004. 31 с.  

2. Цыганов А.Р., Вильдфлуш И.Р., Персикова Т.Ф. 

Экологические проблемы агрохимии. Учебно-

методическое пособие. – Уч.-мет. центр МСХиП РБ, 1997. 

– 75 с.  

3. Добровольский  Г.В.,  Никитин  Е.Д.  Экология  почв.  

Учение  об экологических функциях почв: учебник. 2006. 

М.: МГУ, 364 с.  

4. Минеев В.Г. Биологическое земледелие и 

минеральные удобрения. – М.: Колос, 1993. – 415 с. 

5. Благовещенская З.К. Земледелие без химизации// 

Химизация сельского хозяйства. – М. 1990. – 126 с. 

6. Кузина К.И. Влияние минеральных удобрений на 

качество продукции и окружающую среду. – М., 1985 

7. Fertilizer use in African Agriculture. Michael Morris, 

Valerie A, Kelly, Ron J. Kopicki, Derek Byerbe. Washington, 

DC, 2007-162p. 

8. Ефимов В.Н., Донских И.Н., Царенко В.П. Система 

удобрения. М.: Колос, 2003. 
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№1 «Тыңайтқыштарды қолданудың инновациялық 

технологиялары» білім беру траекториясы 

 

5 Модуль. Қоректену диагностикасы және өсімдік пен топырақтың 

агрохимиялық зерттеу әдістемелері 

 
1 Модуль атауы мен 

шифр 

Қоректену диагностикасы және өсімдік пен топырақтың 

агрохимиялық зерттеу әдістемелері (TOD5306 Топырақ 

және өсімдік диагностикасы; AFHTA5307 Агрохимиядағы 

физикалық-химиялық талдау әдістері; AZA5308 

Агрохимиялық зерттеу әдістері; AETKZh5308 Ауыспалы 

егістікте тыңайтқыш қолдану жүйесі) 

2 Модульге жауапты Елешев Р.Е., а.ш.ғ.д., профессор; Умбетов А.К., а.ш.ғ.д., 

профессор «Топырақтану және агрохимия» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі  Магистратура  

5 Аптадағы сағаттар 

саны  

12 

6 Кредиттер саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу формасы Күндізгі 
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8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылардың 

саны  

 

10 Модуль 

пререквизиттері 

Агрохимия, Агротопырақтану 

11 Модуль 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұзны Топырақ және өсімдік диагностикасы. Минералды 

қоректендіру теориясы – өсімдік диагностикасының 

ғылыми негізі және егін құрылуындағы оның ролін 

негіздеу; зерттеу объектілері - өсімдік, топырақ; 

ауылшаруашылық дақылдарды қоректендірудің өсімдік 

диагностикасы, оның міңдеттері мен әдістері (визуалды, 

морфологиялық, химиялық, ұлпалы, жапырақтық 

диагностика, өсімдік кескіні мен шырының экспресс–

анализі); өсімдіктердегі макро және микроэлементтердің 

бөлу (параметрлері) деңгейі; өсімдік диагностикасы 

нәтижесі бойынша дақылдарды минералды тыңайтумен 

қамту; топырақ диагностикасы; өсімдік қоректенуінің 

оптимизациясы үшін топырақ-өсімдік диагностика 

нәтижелері және егін сапасы. 

Агрохимиядағы физикалық-химиялық талдау 

әдістері. Физикалық-химиялық талдау әдістерінің 

теорияларының жалпы сұрақтары. Физикалық-химиялық 

әдістердің агрохимия мен топырақтанудағы маңызы. 

Физикалық-химиялық талдау әдістерінің жіктелуі мен 

сипаттамасы. Оптикалық талдау әдістері. Теориялық 

негіздер. Жіктелуі. Рефрактометриялық және 

поляриметриялық әдістер. Фотоколориметрлеу. 

Люминесценттік талдау. Эмиссионды спектральдық 

(сәулелік) талдау. Атомды спектроскопиялық талдаулар. 

Электрохимиялық талдау әдістері. Теорялық негіздер. 

Электрохимиялық және полярографиялық талдау әдістері. 

Кондуктометрия. Потенциометриялық талдау әдістері, 

электродтар сипаттамасы, өлшемдік шамасы. Жылулық 

талдаулар. Масс-спектрометриялық талдаулар. 

Экстракция. Хроматография. Тәжірибе нәтижелерін 

ресімдеу. Бақылау нәтижелерін статистикалық өңдеу. 

Талдау нәтижелерін кескіндік өңдеу. Кестелердегі 

мәліметтерді ресімдеу. 

Агрохимиялық зерттеу әдістері. Агрохимиядағы 

егістік тәжірибенің рөлі және оған қойылатын талаптар. 

Егістік тәжірибе нәтижелерін дисперсионды талдау 

әдісімен статистикалық өңдеу. Вегетациялық әдіс. 

Агрохимиядағы зерттеулердің лизиметрлік әдісі. Топырақ 

пен тыңайтқыштардың биохимиялық үрдістерге әсерін 

зерттеуге арналған өсімдіктер талдауы.  Топырақтар мен 

тыңайтқыштар талдауы. Агрохимиялық зерттеулерде 

изотоптық көрсеткіштерді қолдану. Топырақтарды 

агрохимиялық кешенді зерттеу.  

Ауыспалы егістікте тыңайтқыш қолдану жүйесі. 

Ауылшаруашылық дақылдарының тыңайтқыштарды 
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қажетсінудің физиологиялық негіздері. Жеке 

дақылдардың минералдық қоректенуде биологиялық 

ерекшеліктерін ескеріп тыңайтқыш қолдану. 

Өсімдіктердің вегетацияның әртүрлі кезеңдерінде 

қоректтік заттарды қабылдауы және қажетсінуі. Қоректтік 

заттарды топырақтан және тыңайтқыштан қабылдаудың 

пайдалану коэффициентін анықтау әдістері. 

Тыңайтқыштардың мөлшерін анықтау әдістері. Жүгерінің 

және дәнді дақылдардың қоректенуі және тыңайту. Дәнді 

бұршақ және жарма дақылдарын тыңайту. Көпжылдық 

шөптерді далалық, малазықтық ауыспалы егістікте және 

суармалы мәдени жайлымдарда және шабындықтарда 

тыңайту. Қант қызылшасын, мақтаны, күнбағысты, 

темекіні тыңайту. Картопты және көкөніс-бақша 

дақылдарын тыңайту. 

13 Оқытудың нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- түрді дақылдарда минералды дақылдардың 

жетіспеушілігінің сыртқы белгілері; минералды 

қоректендіру элементтерін болуына химиялық 

анализдерді жүргізуге топырақ және өсімдік үлгілерін алу 

әдістері методы; түрлі элементтерді диагностикалауға 

индикаторлы органдары; морфо-биометриялық 

көрсеткіштердің сипаттамасы және оларды есептеу; 

- қойылған тәжірибелер мен егістік, вегетациялық және 

лизиметрлік тәжірибелердің әдістемесін; зертханалық 

және аналитикалық жұмыстарды жүргізу әдістемесін; 

топырақтар мен өсімдіктерді химиялық талдаудың 

инструментальдық (аспаптық) әдістерін; агрохимиялық 

картограммаларды жасау қағидалары; 

- агрохимия мен топырақтану және аналитикалық 

техникаларға сәйкес келетін теориялар аумағында 

қолданылатын талдау әдістерінің теориялық негіздері.  

Қабілеті болуы керек:  

- анализге топырақ және өсімдік үлгілерін алу; 

стандартты әдіспен қабылданған топырақ, өсімдік, 

тыңайтқыштарға қажетті қоректік элементтердің болуына 

химиялық анализдер жүргізу; жалпыға қолжетімді 

далалық экспресс-зертханаларды пайдалану; өсімдіктің 

ауруына себеп болуы мүмкін кейбір элементтердің 

жетіспеушілігіне байланысты сыртқы белгілері бойынша 

анықтау; өсімдіктің индикаторлы мүшесін таңдау; 

Дағдысы болуы керек: 

- талдау жасау үшін топырақ және өсімдік үлгілеріне 

іріктеу жүргізу керек; топырақтарға, өсімдіктер мен 

тыңайтқыштарға химиялық талдау жүргізу керек; 

топырақтың агрохимиялық тексеруін жүргізу керек; 

топырақтардың қоректік элементтермен 

қамтамасыздандырылу картограммасын құру; заманауи 

аспаптарда өсімдіктер мен топырақтардың химиялық 

құрамын анықтау бойынша жұмыс атқару керек; 

- жұмыста заманауи зертханалық аспаптар мен 
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компьютерлік құрал-жабдықтарды пайдалану; нақты 

міндеттерді шешу үшін алынған нәтижелерді түсіндіру. 

Құзіретті болуы керек: 

- а/ш дақылдарды қоректендірудің өсімдік диагностика 

сұрақтарында; өсімдіктерде макро және 

микроэлементтердің болуын деңгейлері (параметрлері); 

өсімдік диагностикасы нәтижесі бойынша дақылдардың 

минералды қоректенуімен қамту; 

- топырақ құнарлылығын жоғарылату тәсілдерін жасау, 

ауылшаруашылық дақылдарды өсірудегі шаралар; 

шаруашылықтарда химияландыру құралдарын неғұрлым 

тиімді қолдану бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар, 

қоршаған ортанын ластануы мен ауыл шаруашылығы 

өндірісі үрдісінде пайдаланылған химиялық заттармен 

ластануын бақылау жүйелер кешенін орындауда; 

- агрохимия және топырақтану, аспаптар сипаттамасы 

мен физикалық-химиялық талдау әдістерінің 

талғамдылығы, әдістемелер мен талдау әдістері, олардың 

сезімталдылығы, тәжірибе нәтижелерінің ресімделу 

бойынша сұрақтарда. 

14 Қорытынды бақылау 

формасы 

Кешенді емтихан (Топырақ және өсімдік диагностикасы; 

Агрохимиядағы физикалық-химиялық талдау әдістері; 

Агрохимиялық зерттеу әдістері; Ауыспалы егістікте 

тыңайтқыш қолдану жүйесі) 

15 Кредиттер алу 

жағдайы 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің жалғасуы 1 семестр 

17 Әдебиет 1. Теория  и  методы  химического  анализа почв  (Под  

редакцией  Л.А. Воробьевой) – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

2006. 400 с.  

2. Елешев Р.Е., Сапаров А.С., Балғабаев Ә.М., Туктугулов 

Е.А. Агрохимия және тыңайтқыш қолдану.  Астана, 2010 

3. Пискунов А.С. Методы агрохимических исследований. 

– М.: Колос, 2004. – 312 с. 

4. Церлинг В.В. Диагностика питания 

сельскохозяйственных культур. М., 1990. 

5. Кулаковская Т.Н. Оптимизация системы почвенного 

питания растений. – М., 1990 

6. Bending G. D., Turner M. K., Rayns F., Marx M.-C., Wood 

M. Microbial and biochemical soil quality indicators and their 

potential for differentiating areas under contrasting 

agricultural management regimes//Soil Biology & 

Biochemistry. 2004. V.36.P. 1785-1792. 
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№2  «Табиғи ресурстарды басқару» білім беру траекториясы 

 

6 Модуль. Табиғат ресурстары жағдайының индикациясы және 

табиғат пайдалануды қорғау 

 
1 Модуль атауы мен Табиғат ресурстары жағдайының индикациясы және 
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шифр табиғат пайдалануды қорғау (IG5310 Индикациялық 

геоботаника; TRKKO5311 Табиғат ресурстарын қорғау 

және қалдықтарды өңдеу; TRTPB5312 Табиғат 

ресурстарын тиімді пайдалану және басқару; AETKN5313 

Агроэкологиялық тыңайтқыштарды қолдану негіздері) 

2 Модульге жауапты Мирзадинов Р.А., б.ғ.д., профессор, Сулейменова Н.Ш.,  

а.ш.ғ.д.,  профессор, Махамедова Б.Ж. п.ғ.к., профессор 

«Экология» кафедрасы  

3 Модуль типі  КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі  Магистратура 

5 Аптадағы сағаттар 

саны  

12 

6 Кредиттер саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу формасы күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылардың 

саны  

 

10 Модуль 

пререквизиттері 

Экология және тұрақты даму 

11 Модуль 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұзны Индикациялық геоботаника. Аймақтық аспектіде 

сынақ үлгілерін зерттеу: тундра және орман тундра – 

өсімдік индикациясының геохронологисы және топырақ 

жағдайлары; орманда - топырақтың және олардың 

құрылымы, жер асты суларының, сабақтастығы; 

шалғындар мен орман аймағының Батпақты - 

фитоценоздар топырақ және өсімдіктер үшін көрсетілген 

және олардың қасиеттері, гидрологиялық режимі, 

батпақтанудан; топырақ түрлерінің көрсеткіші, 

топырақтың тұздану және топырақтың сипаты, дефляция, 

шөгуге және эрозия - дала, жартылай шөл және шөл 

аудандарда. Табиғи ресурстарды басқаруда  

индикациялық зерттеудің маңызы. 

Табиғат ресурстарын қорғау және қалдықтарды 

өңдеу. Экологиялық қатер және оны бағалау. 

«Экологиялық қатер» теориясының негізгі ережелері. 

Қатер жүйесіндегі орындау тәртібі. Ғылыми зерттеулер 

әдістемелері. Экология және экономика қатерімен 

басқару. Қоршаған ортаны қорғау, байыту және жақсарту; 

табиғи қорын тиімді қолданудың шаралар жиынтығы 

ретіндетабиғи ортаны оптимизациялау. Мәдени ландшафт 

және оның құрылу мақсаттары. Табиғи және мәдени 

мұраның экологиялық, әлеуметтік функциялары.  

Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану және 

басқару. Экологиялық ғаламдық проблемалары, 

қоршаған ортаны қорғаудағы жасыл технологиялары,  

сонымен қатар инфрақұрылымдар, өндірістік объектілер, 

қалаларды жобалаудағы экологиялық дизайнды 

қолдануы. 

Агроэкологиялық тыңайтқыштарды қолдану 

негіздері. Тыңайтқыштарды жіктеу принциптері; 
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Қазақстанда егіншілікті химияландыру; тыңайтқыштар 

мен қоршаған ортаның ластану себептері; қоршаған 

ортаға агрохимикаттарды теріс әсер; минералды және 

органикалық тыңайтқыштар мен қоршаған ортаны қорғау 

мәселелері; жүйесінде ауыр металдардың іс-қимыл 

«топырақ - өсімдік - жануар» агроэкологиялық бағалау; 

biophilic заттар мен ауыр металдар түртіңіз; Қауіпсіздік 

biophil элементтер мен тыңайтқыштарды пайдалану үшін 

негіздеу дәрежесіне сәйкес топырақ классификациясы; 

топырақ және экологиялық негіздеме нысандарын, 

мерзімдерін және тыңайтқыштар қолдану әдістерін сіңіру 

сыйымдылығы; минералдық тыңайтқыштар экологиялық 

оңтайлы нормаларын іріктеу принциптері; органикалық 

тыңайтқыштар экологиялық таза түрлерін дайындау 

әдістері; Зауыт өнімдері мен экологиялық таза өнімдер 

өндіру әдістерін химиялық құрамын реттеу. 

13 Оқытудың нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- индикаторлы заңдылықтарды игерудің негізгі 

қағидалары; 

- экологиялық заңдылық нормаларын және олардың 

қолданылу механизмдерін; экологиялық құқықтың 

теориясы мен көзқарастары; дамыған және дамушы 

елдердегі экологиялық жағдайлар; қоршаған ортаның 

биотикалық реттеу теориясы; экологиялық стратегиялар; 

әлемдік динамика моделдері мен болжамдар; қоршаған 

ортаның бағдарламасы; әлемдік цивилизацияның 

дағдарысы (экологиялық, әлеуметтік, демографиялық, 

экономикалық т.б.); «тұрақты даму» ұғымының пайда 

болу тарихы, дағдарыстан шығу жолдарын іздеу. 

Қабілеті болуы керек: 

- тәжірибе барысында  экологиялық-құқықтық 

нормаларды қолдану; тұрақты даму мәселелерін 

талқылау,тұрақты даму жобасына шолу 

жүргізу,дағдарыстан шығу мүмкіндіктерін бағалау. 

Дағдысы болуы керек: 

- геоботаникалық индикациялық  зерттеулер жүргізу; 

- тірі обьектілермен және олардың табиғаттағы және 

зертханалардағы қауымдастықтарымен жұмыс жүргізу. 

Құзіретті болуы керек: 

- зоналдылық тұрғысынан биогеоценоз индикациясы 

сұрақтары; 

- таудағы, тау жыныстарындағы, топырақтағы және 

судағы индикация ерекшеліктері;  

-  ауылшаруашылығы өнімдерінің сапасын бәсекеге 

қабілетті өнім экологиялық таза талаптарға сай 

жоғарылату; 

- экологиялық заңдылық саласында;  

- қоршаған орта  сапасын бақылау саласында нормалар 

мен ережелерді және нормалық құжаттарды қолдану;  

- табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен басқарда 

экологиялық қауіпсіздік сұрақтарын қамтамасыз ету, 
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адамзаттың қазіргі заманғы экологиялық мәселелерінің 

сұрақтары;  

- табиғатты қорғаудың экологиялық қағидалары және 

табиғатты ұтымды пайдалануды  сұрақтарында. 
14 Қорытынды бақылау 

формасы 

Кешенді емтихан (Индикациялық геоботаника; Табиғат 

ресурстарын қорғау және қалдықтарды өңдеу; Табиғат 

ресурстарын тиімді пайдалану және басқару; 

Агроэкологиялық тыңайтқыштарды қолдану негіздері) 

15 Кредиттер алу 

жағдайы 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің жалғасуы 1 семестр 

17 Әдебиет 1. Демина Т. А. Экология, природопользование, охрана 

окружающей среды.     – М.: Аспект Пресс, 1998. 

2. Реймерс Н.Ф. Природопользование. М. 2000 г. 

3. Гальперин, М.В. Экологические основы 

природопользования; учеб. - М: Форум, 2004." 255 с. 

4. Нурмаганбетов Д.Ш. Теоретические и прикладные 

основы проблем планирования и управления 

природопользованием и охраной природы.-Алматы: 

Каганат, 2007.- 354 с. 

5. Экология и  природопользование. Концепция  

перехода  к устойчивому развитию: учеб. / Д. К. Сулеев [и 

др.].- Алматы; Гылым, 2004,- 392 с.  

6. Жумабеков Г.Ж. Охрана окружающей среды - 

Алматы., 2002-54 с. б. 

7. Байтулин И.О. Экология Казахстана - Алматы, 2005-12 

с.  

8. Алимбаев Т.А. Экологические проблемы в Казахстане 

- Алматы. Экология-2007-44 с. 
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№3 «Агрохимия негіздерімен жабық қорғалған топырақтағы көкөніс 

шаруашылығы» білім беру траекториясы 

 

7 Модуль. Көкөніс өндірістерінің және қоректенудің жыл бойындағы 

технологиялары 

 
1 Модуль атауы және  

шифр 

Көкөніс өндірістерінің және қоректенудің жыл бойындағы 

технологиялары (ZZhKZh5314 Заманауи жылыжайлардғы 

қоректенулер жүйесі, KDOMOA5315 Көкөніс 

дақылдарының отырғызу материалдарын өсіру 

агробиологиясы, KTKOT5316 Қорғалған топырақтардағы 

көкөніс өндірісінің технологиясы, BEMT5317 

Биологиялық егіншілік және минералды тыңайтқыштар) 

 2 Модульге жауапты Кампитова Г.А., а-ш.ғ.к., «Жеміс-көкөніс шаруашылығы» 

кафедрасының профессоры  

3 Модуль түрі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 Сағат саны аптасына 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 
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7 Оқу түрі Күңдізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Агротопырақтану 

11 Модуль 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Заманауи жылыжайлардағы қоректенулер жүйесі. 

Қоректік элементтердің маңызы мен  ролі. Қоректендіру 

жағдайын оңтайландыру. Тамшылатып суаруға су 

сапасына талантар, су қурамына байланысты қоректік 

ерітінділерді түзету әдістері. Көкөніс дақылдарын өсіруде 

қоректік ерітінділер. Тамырсыз қоректендіру. 

Жапырақтың химиялылық құрамына байланысты өсімдік 

қоректенуін бақылау. Өсімдіктің сыртқы түріне қарай 

қоректік элементтермен қамтамасыздануын аңықтау. 

Көкөніс дақылдарының отырғызу материалдарын 

өсіру агробиологиясы. Көкөніс дақылдарының 

вегетативті және тұқым арқылы көбеюі. Көбею әдістеріне 

мінездеме. Көкөніс дақылдары тұқымдарының 

морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері. 

Көкөніс дақылдары тұқымдарының өнуі және оларды 

сақтау. Тұқымды сапасына қарай жинау. Тұқымды егу 

және көшет өсіру. Көшетті отырғызу. Көкөніс дақылдары 

тұқымдастарының қазіргі жағдайы және дамуы. Көкөніс 

дақылдарының тұқымдастарының биологиялық негізі. 

Аналық өсімдіктегі тұқымның биологиялық 

сапалылығының әртүрлілігі. Көкөніс дақылдарын егу 

мерзімі. Селекциялық жұмыстардың әдісі мен бағыттары.  

Қорғалған топырақтардағы көкөніс өндірісінің 

технологиясы. Халықты жыл бойы балғын 

көкөністермен қамтамасыз етудегі жабық грунттың 

алатын орны. Құрылғылардағы микроклиматты 

құрастыру және реттеу әдістері. Ылғалдылықты, 

жарықты, жылуды минералды қоректенуді, ауа мен газ 

режимдері және оларды реттеу әдістері. Гидропоника 

түрлері және көкөніс өсіру технологиясы. 

Саңырауқұлақты өсіру технологиясы.  

Биологиялық егіншілік және минералды 

тыңайтқыштар. Биологиялық егіншілік тұралы түсінік 

және қарқынды заманауй егіншілікпен салыстырмалы 

айырмашылықтары. Биологиялық егіншіліктің негізгі 

принциптерін зерттеу. Биологиялық егіншіліктегі негізгі 

органикалық заттардың көзі - көң, сидерераттардың ролі.  

Биологиялық егіншіліктің жағдайында өсімдіктердің 

азоттық қоректенуі және олардың негізгі қорлары. 

Өсімдіктердің фосфорлы және калийлі қоректенуі және 

олардың негізгі қорлары. Биологиялық егіншіліктегі 

микроэлементтердің ролі. Биологиялық егіншілікте 

минералдық тыңайтқыштарды қолдану. Биологиялық 

егіншілікте топырақ құнарлылығының сақтау және ұдайы 

жоғарлату қорлары. Өнімді өндіруде салыстырмалы 
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экономикалық және экологиялық баға.    

13 Білім беру нәтижесі Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- жылыжайдағы көкөністері әртүрлі жағдайларда қазіргі 

қоректендіру жүйесі; осы саланың ҚР-да дамыту мен 

басқару; 

- жылыжай  түрлерін және олардың конструктивті 

ерекшеліктерінің әртүрлі көкөніс дақылдарын 

жылыжайларда өсіру технологиялары; 

- көбею түрлері, көкөніс өсімдіктерін өсіру және сақтау 

талаптары; көкөніс дақылдарының тұқымдарын егу мен 

өсіру түрлерін әзірлеу әдістері; өсіру аумағына көшеттің 

қажетті көлемі; егу уақыты мен көшеттің отырғызылу 

уақыты; тұрғылықты жеріне көшетті отырғызу талабы; 

көкөніс тұқым шаруашылығының биологиялық негіздері; 

- әртүрлі топырақ типтерінің агрохимиялық қасиеттері 

және құрамы; 

- әртүрлі тыңайтқыштар түрлерінің химиялық құрамы 

және қасиеттері. 

Қабілеті болуы керек: 

- жоғарғы тұрақты мезгілсіз өнім алуда көкөніс 

дақылдарын қоректендіру жүйесіне әсер ететін 

факторларды теориялық негізде қолдану; 

- көкөніс дақылдарының өсуі мен өнуіне қолайлы 

топырақ қоректік ортасын, жарықтандыру, температура, 

ауа-газ режимін және ауа ылғалдылығын жасау; 

культивациялық құрылғы таңдау (жер жылыжай, 

гидропонды, кіші көлемді гидропонды), көкөніс өсіруге 

қолайлы субстраттар таңдау; 

- көкөніс өсімдіктерінің тұқымын  алдын-ала егуге 

дайындау, көкөніс өсімдіктерінің тұқымын дұрыс 

сақтауды ұйымдастыру; көкөніс өсімдіктерінің тұқымын 

егу жұмыстарын дайңындау; көшеттің көлеміне қажетті 

есеп жасап, оны түрлі әдістермен өсіру, көшет 

отырғызуды сапалы жүргізу; ашық жерде әртүрлі көкөніс 

дақылдарына қоректік оптималды аумақты есептеп 

шығару. 

Дағдысы болуы керек: 

- көкөніс дақылдарының егудің әр түрлі культиватордың 

қолдану технологиясы; 

- әр түрлі өндіріс тәсілдерінің дақылдарына орнықтыру 

материалдарын қолдану; 

- көкөніс отырғызу өндірісінің әдістерін қолдану;  

- ауылшаруашылық дақылдарының қоректендірудің 

анықтаудың әдістері. 

Құзіретті болуы керек: 

-  оңтайлы культиваторлық құрылғыларын жинау; 

әртүрлі жылыжай типтерінде көкөніс дақылдарын өсіруде  

субстраттар таңдау; 

- көкөніс дақылдарын көбейту; тұқымдар  мен 

отырғызылатын материалдарды сақтау; тұқымдарды 

себуге дайындау; көкөніс дақылдарының көшеттерін 



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

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

өсіру; жоспарланған көшет санын дайындау;  тұқым 

себумен көшет отырғызуды уақытында орындау;  

- көкөніс дақылдарындағы тұқым шаруашылығында 

әртүрлі егіншілік жүйелерінде негізгі ауылшаруашылық 

дақылдарына тыңайтқыштарды рационалды қолдану. 

14 Қорытынды бақылау 

түрі 

Кешенді емтихан технологиялары (Заманауи 

жылыжайлардғы қоректенулер жүйесі; Көкөніс 

дақылдарының отырғызу материалдарын өсіру 

агробиологиясы; Қорғалған топырақтардағы көкөніс 

өндірісінің технологиясы; Биологиялық егіншілік және 

минералды тыңайтқыштар) 

15 Кредиттерді алу 

жағдайы 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің жалғасуы 1 семестр 

17 Әдебиет  1.  Брызгалов В.А., Советкина В.Е., Савинова Н.И. 

Овощеводство защищенного грунта.-Л.: Колос, 1985 

2.  Тараканов Г.И., Мухин В.Д. Овощеводство М.: Колос 

1993 

3. Белогубова Е.Н. и др. Современное овощеводство 

закрытого и открытого грунта – Киев: Рута, 2007 

4. Гиль Л.С. и др. Современное промышленное 

производство овощей и картофеля с использованием 

систем капельного орошения и фертигации – Киев: Рута, 

2007 

5. Круг Г. Овощеводство. – М.: Колос, 2000. 

6. Steve Solomon Growing Vegetables West of the Cascades, 

6
th

 Edition: The complet Guid to Organic Gardening Sasjuatch 

Books 2007 y., 368 p. USA. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017 

 

№4 «Ауылшаруашылық дақылдарын өсіру технологиясын 

биологизациялау мен диверсификациялау және селекцияның, 

биотехнологияның инновациялық әдістері» білім беру траекториясы 

 

8 Модуль. Ауылшаруашылық дақылдарын өсірудің инновациялық 

аспектлері 

 
1 Модуль атауы және  

шифр 

Ауылшаруашылық дақылдарын өсірудің инновациялық 

аспектлері (EAZh5318 Егіншіліктің агроландшафтық 

жүйесі; BZEDOPT5319 Болашағы зор егістік дақылдары 

және олардың прогрессивтік технологиялары) 

 2 Модульге жауапты Оразбаев С.А., а.ш.ғ.д.,  профессор; Жоламанов К.К., 

а.ш.ғ.к., қауым.профессор «Агрономия» кафедрасы  

3 Модуль түрі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 Сағат саны аптасына 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күңдізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  
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10 Модуль 

пререквизиттері 

Агрохимия, агротопырақтану 

11 Модуль 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Егіншіліктің агроландшафтық жүйесі. 

Агроландшафтар, егіншілік жүйелері, оның ішінде 

агроландшафттық жүйе туралы түсініктер. Егіншілік 

жүйелерінің, оның теориялық негіздерінің даму кезеңдері. 

Болашағы зор егістік дақылдары және олардың 

прогрессивтік технологиялары. Өсімдік 

шаруашылығындағы алдыңғы қатарлы перспективті 

инновациялық, алдыңғы қатарлы технологияның 

негіздерін өсімдік шаруашылығында бейімдеу. Өсімдіктің 

тіршілік факторы, шектеулі және орташаландыру 

жолдары. Жаңа инновациялық прогрессивті 

технологиялармен таныстыру. Инновациялық 

технологияның шаруашылыққа енгізудің экономикалық 

тиімділігі. 

13 Білім беру нәтижесі Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 
- іргелі және қолданбалы  пәндерден алған білімдерін 

ғылыми-зерттеу, ғылыми зерттеу жұмыстарының 

агроландшафты егіншілік жүйелері және орташаландыру 

жолдары; жаңа инновациялық прогрессивті технологиялармен 

таныстыру;  

- өсімдік ген қорын ортаның биотикалық және 

абиотикалық жағдайларына флорамен және фауна -

нын басқа түрлерін лайықтаумен ұйымдастыруға;  

арнайы әдістерді қолданумен - генбанкін нәтижелі 

сақтауға және пайдалануға; ген қоймасында сақталуы 

тиіс өсімдік үлгілерін сақтауға және көбейтуге арналған  

ұстанымдар. 

Қабілеті болуы керек: 

- агроландшафтык, егіншілік жүйесінде өсірілетін 

ауылшаруашылық дақылдарының келешектегі өнімділігін 

болжауға; өсімдік шаруашылығындағы алдыңғы қатарлы 

перспективті инновациялық, алдыңғы қатарлы 

прогрессивтік технологияның негіздерін өсімдік 

шаруашылығында бейімдеуді меңгеру; 

- ауыл шаруашылығы дақылдарының генетикалық ресур-

старын жасаудың және генотиптік- орта қарымқаты-

настарының топырақ-климат негіздерін, генотиптік 

өзгерістерді, өсімдік ген қорының эколого-географиялық 

ерекшеліктерін. 

Дағдысы болуы керек: 

- агроландшафтык, егіншілік жүйесінде әртүрлі процестер 

мен құбылыстарды сипаттау мен болжауларға; өсімдік 

шаруашылығындағы алдыңғы қатарлы перспективті 

инновациялық, алдыңғы қатарлы технологияның 

негіздерін өсімдік шаруашылығында бейімдеу; 

- Қазақстанда пайдаланылатын ауыл шаруашылығы 

дақылдарының ген қоры, ген банкі және оны жасау 

жолдары, генетикалық ресурстарды ұзақ сақтау тәсілдері, 
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интродукцияның ғылыми негіздері және шаруашылық 

маңызы, өсімдік сорттары мен будандары интродук-

циясының халықаралық ережелерін; егістік дақылдар 

тұқым шаруашылығындағы жаңа иннова-циялық 

әдістемелер, оларды сапалы тұқым өндірісінде ти-імді 

пайдалану жолдары. 

Құзіретті болуы керек: 

-  агроландшафтык, егіншілік жүйесінде өсірілетін 

ауылшаруашылық өндірісіне зерттеу нәтижелері 

бойынша ұсыныстар беруге; бағдарламалау прициптеріне 

сүйене отырып жаңа және преспективалы өсімдіктерді 

өндіріске енгізу және алдынғы қатарлы инновациялық 

өсіру технологиясын қолдану арқылы жоғары да, сапалы 

өнім алу; 

- өсімдік ген қорын ортаның биотикалық және 

абиотикалық жағдайларына лайықтаумен ұйымдастыруға, 

арнайы әдістерді қолданумен нәтижелі сақтауға және 

пайдалануға, бейімделген жаңа сорттар мен будандарды 

тез арада өндіріске енгізе алуға; өсімдіктердің 

генетикалық ресурстары және интродукция, ауыл 

шаруашылығы дақылдарының өнімділігін 

бағдарламалауда. 

14 Қорытынды бақылау 

түрі 

Кешенді емтихан (Егіншіліктің агроландшафтық жүйесі; 

Болашағы зор егістік дақылдары және олардың 

прогрессивтік технологиялары) 

15 Кредиттерді алу 

жағдайы 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің жалғасуы 1 семестр 

17 Әдебиет  1. Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного 

земледелия и проектирование агроландшафтов.-М.: Изд. 

Колос С, 2011 

2. Нургасенов Т.Н. Селекция и семеноводство и 

сельскохозяйственных культур. -  Алматы, 2010. 

3. Әубакіров Қ. Жаңа және перспективалы мал азықтық  

өсімдіктер  /оқулық/ Алматы 2013.                  

4. Районированные сорта и гибриды с.-х. культур. – А., 

2015. 

5. Нұрғасенов Т.Н., Қалиев Ә.Х., Генетика, селекция және 

тұқым шаруашылығы. - Алматы, 2003. 

6. Нургасенов Т.Н. Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных культур. –А., 2010. 

7. Нұрғасенов Т.Н., Қалиев Ә.Х., Сүлейменова С.Е., 

Асқанбаев С.С. Өсімдіктер селекциясы және тұқым 

шаруашылығы. - Алматы, 2007.   

8. Жанзақов М.М. Егістік дақылдар селекциясы. - Астана, 

2015. - 416 б. 

9. Кузнецов Экологическая биотехнология. - М., 2007 
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9 Модуль. Ауылшаруашылық дақылдарының селекциясының, 

биотехнологиясының инновациялық әдістері 

 
1 Модуль атауы және  

шифр 

Ауылшаруашылық дақылдарының селекциясының, 

биотехнологиясының инновациялық әдістері (BEA5319 

Биотехнологияның экологиялық аспектлері, OGSBZP5320 

Өсімдіктердің генбанкін селекциялық және 

биотехнологиялық зерттеуде пайдалану) 

 2 Модульге жауапты Садуакасов С.С., а.ш.ғ.д., профессор; Баядилова Г.О., 

б.ғ.к., қауым. профессор «Агрономия» кафедрасы 

3 Модуль түрі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 Сағат саны аптасына 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күңдізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Агрохимия, агротопырақтану 

11 Модуль 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Биотехнологияның экологиялық аспектлері. Қазіргі 

таңда  экобиотехнологияны жетілдіруде көптеген 

ластануларды, табиғи биополимерлер  мен олардың 

аналогтарын да биодегридациалау. Қалдықтарды 

биотехнологиялық қайта өңдеудің жаңа, жетілдіре түскен 

әдістерін енгізу, ксенобиотиктермен мұнаймен 

ластанулардың таралуына қарсы күресте 

биотехнологияны  қолдану, қоршаған ортаның 

ластануына бақылау жасау және қалдықсыз 

технологияларды жасау болып табылады.  

Өсімдіктердің генбанкін  селекциялық және 

биотехнологиялық зерттеуде пайдалану. 
Ауылшаруашылығы дақылдарының ген қорын құрайтын 

жабайы және мәдени өсімдік үлгілері. Ұлттық ген 

қоймасында сақталуы тиіс сорттарды, будандарды, 

желілерді және басқа нысандарды таңдау ұстанымдары 

мен әдістемелері. Астықтың тұрақтылығы мен сапасын 

заманауи  селекцияда, сұрыптау ресурстарымен жаңа  

сорттар  шығару.  Селекция тәсілдері заманға сай   гендік 

инженерия, хромосомды инженерия,  гендік 

инженерияларды енгізілуде. Дәстүрлі және жаңа 

тәсілдерді  пайдалана отырып   технологияларды 

жетілдіру.    

13 Білім беру нәтижесі Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- астықтың тұрақтылығы мен сапасын заманауи  селек-

цияда, сұрыптау ресурстарымен жаңа  сорттар  

шығаруын. 

- әртүрлі заманауй экобиотехнологиялық биотрансформа-

циялық ксенобиотиктердің органикалық әлеуетті әдістері 



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

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

мен тәсілдерін, табиғи полимерлер,  азоттың қосылуын, 

күкірт пен темірді пайдалану  жолдарын, экологиялық 

аспектілер арқылы қол жеткізу. 

Қабілеті болуы керек: 
- органикалық   және органикалық емес  улы қалдықтарды 

дегридациалауды; 

-  көміртегін, азотты, фосфор мен күкіртті заттар 

айналымына қайтару үшін ресурстарды  жаңғыртуын. 

Дағдысы болуы керек: 

- қоршаған орта компоненттерінің ластаушыларын негізгі 

тазарту әдістерін;  

- экобиотехнологияның ғылыми негізгі экожүйелерде 

өрбіп жатқан үрдістері мен заңдықтары, сыртқы әсер ету 

реакцияларын меңгеру. 

- ауылшаруашылық өндірісінің қалдықтарын ұтымды 

пайдалануды энергиялық потенциал сұйық және газ 

тәріздес (биогаз) алу үшін пайдалануды меңгеру. 

Құзіретті болуы керек: 
- экобиотехнология, қоршаған ортаны бақылау тәсілдеріне 

қалдықтарды қайта өңдеудің жаңа жетілдіре түскен әдістерін 

енгізуге; 

- ксенобиотиктермен, мұнаймен ластанудың таралуына 

қарсы күресте  биотехнологияны қолдану, қоршаған 

ортаның ластануына бақылау және қалдықсыз 

технологияларды жасауда. 

14 Қорытынды бақылау 

түрі 

Кешенді емтихан (Биотехнологияның экологиялық 

аспектлері, Өсімдіктердің генбанкін селекциялық және 

биотехнологиялық зерттеуде пайдалану) 

15 Кредиттерді алу 

жағдайы 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің жалғасуы 1 семестр 

17 Әдебиет  1. Шевелуха Г.А. Сельскохозяйственная биотехнология. - 

М., 2008. 712 с. 

2. Vallero Daniel A. Environmental Biotechnology: A 

Biosystems Approach: tutorial. - London : Elsevir Inc., 2010. 

- 780 p. 

3. Боме Н.А. Устойчивость культурных растений к 

неблагоприятным факторам среды/ Н.А. Боме, А.Я. Боме, 

А.А. Белозерова. Тюмень: ТюмГУ, 2007. - 191 с. 

4. Коновалов Ю.Б., Пыльнев В.В., Хупацапия Т.И., Рубец 

В.С.. Общая селекция растений. – Москва, 2011. 

5. Clark David P., Pazdernik Nanette J. Biotechnology: 

tutorial - Update Ed. - London: Elsevir Inc., 2012. - 750 p. 

6. Plant Biotechnology and Agriculture: Prospects for the 21st 

Century / Arie Altman, Paul Michael Hasegawa. - London: 

Elsevir Inc., 2012. - 611 p.  

7. Экологическая биотехнология. Перевод с англис. 

Форстер К.Ф., Вейз Д.А.Дж. (Ред.)  

8. С.М. Клунова, Т. А. Егорова, Е.А. Живухина. 

Экологическая биотехнология Биотехнология: учебник 

для вузов- М.: Академия, 2010. 

9. Алимбаев Т.А. Экологические проблемы в Казахстане - 

Алматы. Экология-2007-44 с. 
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10. Уәлиханова Г.Ж. Өсімдік биотехнологиясы. – А., 2001.   

11. Валиханова Г.Ж. Биотехнология растений. – А., 2010. 

12. Бигалиев А.Б., Халилов М.Ф., Шарипова М.А. 

Основы общей экологии Алматы, «Қазақуниверситеті», 

2007. 

13. Вишняков Я.Д., Бурцева Н.Н., Киселева С.П., Рыков 

С.В., Рязанова Н.Е. Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды. ООО "Издательский 

центр "Академия", 2015 
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№5 «Өсімдіктерді заманауи қорғау және карантин» білім беру 

траекториясы 

 

10 Модуль. Фитосанитарлық мониторинг және өсімдіктерді 

қорғаудың жүйесі 

 
1 Модуль атауы және  

шифр 

Фитосанитарлық мониторинг және өсімдіктерді 

қорғаудың жүйесі (KZOFM5322 Қауіпті зиянды 

организмдердің фитосанитариялық мониторингі, 

OZOKIZh5323 Өсімдіктерді зиянды организмдерден 

қорғаудың интегралды жүйесі) 

 2 Модульге жауапты Агибаев А.Ж., б.ғ.к., профессор,  Карбозова Р.Д., а.ш.ғ.к., 

қауым. профессор  «Өсімдік қорғау және карантин» 

кафедрасы 

3 Модуль түрі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 Сағат саны аптасына 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күңдізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Агрохимия, агротопырақтану 

11 Модуль 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Қауіпті зиянды организмдердің фитосанитариялық 

мониторингі. Ақпараттық болжамдардың және қауіпті 

зиянкестері өсімдіктерді қорғау мен олардың карантині 

дабыл дамыту және қамтамасыз ету үшін теориялық 

негізі. 

Өсімдіктерді зиянды организмдерден қорғаудың 

интегралды жүйесі. Мәдени дақылдардың зиянкестерін, 

ауруларын және арамшөптер әр түрлі әдістермен есепке 

алу. Өсімдік қорғау жүйесінің интеграцияланған 

элементтері. Интеграцияланған жүйесіндегі 

агрономиялық, биологиялық және химиялық өсімдік 

қорғау әдістерінің рөлі. Әр түрлі ауылшаруашылық 

дақылдардың интегралды жүйелері. 

13 Білім беру нәтижесі Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

http://www.ecoindustry.ru/literature/view/826.html
http://www.ecoindustry.ru/literature/view/826.html
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- ауылшаруашылық дақылдарының экономикалық 

зияндылық шегін; 

- зиянды организмдердің таралу ареалын, биологиясын 

және зақымдау дәрежесін. 

Қабілеті болуы керек: 

- әртүрлі ауылшаруашылық дақылдарынының зиянды 

организмдеріне фитосанитарлық мониторинг жүргізу; 

- ауылшаруашылық дақылдарынының зиянды 

организмдеріне қарсы кешенді қорғау шараларын 

жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу; 

Республика аймақтарындағы әртүрлі топырақтағы 

пестицидтер құрамы, көкөніс, жемістер мен азық-түлік 

өнімдеріндегі  пестицидтер құрамы, пестицидтердің 

төзімділігі мен ыдырауы. 

Дағдысы болуы керек: 

- мәдени егістіктердегі зиянды организмдерге зерттеу 

жұмыстарын жүргізу; 

- ауыл шаруашылық дақылдарын зиянкестерден, 

аурудан және арамшөптерден соның ішінде карантиндік 

нысандарданәртүрлі кешенді  қорғау әдістері. 

- зертханалық және далалық жағдайда пестицидтер 

құрамын  анықтау  және өсімдік әлемі мен топырақта 

олардың практикалық  міндеттері мен қабілеттерін 

зерттеулер жүргізу үшін оқыту. 

Құзіретті болуы керек: 

- ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянды 

организмдеріне фитосанитарлық мониторинг жүргізу 

және олардың экономикалық тиімділік шегін анықтау; 

- ауыл шаруашылығы дақылдарының   зиянды 

организмдеріне қарсы кешенді күрес шараларын 

жүргізуде қоршаған ортаны қорғау,; 

жүргізу назарға ала отырып қоршаған ортаны қорғау, 

түрлі дақылдардың зиянкестері кешенін қарсы күресте 

қорғаныс шараларын, интеграцияланған. 

14 Қорытынды бақылау 

түрі 

Кешенді емтихан (Қауіпті зиянды организмдердің 

фитосанитариялық мониторингі, Өсімдіктерді зиянды 

организмдерден қорғаудың интегралды жүйесі) 

15 Кредиттерді алу 

жағдайы 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің жалғасуы 1 семестр 

17 Әдебиет  1. Методические указания по учету и выявлению вредных 

и особо опасных вредных организмов 

сельскохозяйственных угодий. Под редакцией 

Сулейменовой З.Ш. Астана, 2009. – 312 с. 

2. Фитосанитарный контроль за вредителями и сорняками 

сельскохозяйственных культур в Сибири. Учебное 

пособие. Под ред. Н.Н. Горбунова. Новосибирс, 2001. – 

146 с. 

3. Чулкина В.А., Топорова Е.Ю., Стецов Г.Я. 

Интегрированная защита: фитосанитарные системы и 

технологии. М.//Колос, 2009.- 669 с.   

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017 
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11 Модуль. Ауыл шаруашылығы химиялығының заманауи 

трендтері 

 
1 Модуль атауы және  

шифр 

Ауыл шаруашылығы химиялығының заманауи трендтері 

(PHZТ5324 Пестицидттердің химиялығының заманауи 

трендтері; AShSHM5325 Ауыл шаруашылығындағы 

судың химиясы және микробиологиясы) 

 2 Модульге жауапты Ахатова З.С., х.ғ.к., қауым. профессор, Касенова Б.А., 

х.ғ.к., аға оқытушы «Өсімдік қорғау және карантин» 

кафедрасы 

3 Модуль түрі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 Сағат саны аптасына 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күңдізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Агрохимия, агротопырақтану 

11 Модуль 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Пестицидттердің химиялығының заманауи 

трендтері. Пестицидттердің бейорганикалық және 

органикалық шығу тегі. Пестицидттерді талдау 

әдістерінің жалпы әдістері. Пестицидттерді қолданудың 

формалары. Пестицидттер және қоршаған орта. 

Талдаудың химиялық әдістерімен, экстракциялау және 

тазарту, газдық хроматография, сандық және сапалық 

пестицидтердің құрамымен танысу. Пестицидтердің 

әсерін химиялық зерттеу, олардың улылығы зерттеу және 

олардың зиянды әсерін болдырмау жолдары. 

Ауыл шаруашылығындағы судың химиясы және 

микробиологиясы. Ауыз және табиғи судың химиясы. 

Табиғи суға мінездеме. Судың тұздық құрамы. Судың 

кермектігі. Судың химиялық құрамының қалыптасуы. 

Судың физикалық-химиялық процестері. Судың 

минералдануы.  Суды тазарту әдістері.  Ауыз және табиғи 

судың микробиологиясы. Судағы органикалық заттардың 

айналымындағы микроорганизмдердің рөлі. Судың 

патогенді микроорганизмдермен ластануы. Су 

объектілерінің өзін-өзі тазартуда микроорганизмдердің 

рөлі. 

13 Білім беру нәтижесі Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- пестицидтердің сапалық және сандық сараптауын; 

пестицидтерді егістік және зертханалық жағдайда зерттеу; 

экстракция және тазалау әдістері; пестицидтерді газ 

хроматографиямен сараптау; өзендер мен көлдердің 

химиялық құрамы және физикалық-химиялық қасиеттері; 

Қазақстанның әртүрлі климаттық аймағындағы   судың   

химиялық талдау әдістері. 
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Қабілеті болуы керек: 

- суға химиялық талдау жүргізу арқылы ондағы 

хлоридтер, карбонаттар, калий сульфаттар, натрий, 

кальций, магний болатынын; зиянды организмдерге тұщы 

және табиғи суға микробиологиялық мониторинг жүргізу; 

ұйымдастыру, жоспарлау, және суды қоспалардан тазалау 

үшін қорғаныш шараларын жүргізу; практикалық 

мәселелерді шешуде теориялық білімді қолдану. 

Аналитикалық химияда пестицидтердің сапалық және 

сандық анықтау әдістерін пайдалану; Республика 

аймақтарындағы әртүрлі топырақтағы пестицидтер 

құрамы, өсімдіктердегі көкөніс, жемістер мен азық-түлік 

өнімдеріндегі  пестицидтердің төзімділігі мен ыдырауы;  

- суға  химиялық талдау жүргізу арқылы оның 

құрамындағы хлоридтер, карбонаттар, калий сульфаттар, 

натрий, кальций, магний;  зиянды организмдерге 

микробиологиялық мониторинг жүргізу тұщы және 

табиғи суда;   қоспалардан суды тазалау үшін қорғаныш 

шараларын жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру; 

практикалық мәселелерді шешуде теориялық білімді 

қолдану. 

Дағдысы болуы керек: 

- мәдени өсімдіктер суару үшін су қоймаларындағы 

суды нәтижелерін талдау; талданған сараптамаларды 

ғылыми талқылау, іздеу және   ақпарат және 

шығармашылық шешімдерді сараптау. 

Құзіретті болуы керек: 

- зертханалық және далалық жағдайда пестицидтердің 

зиянды әсерін жоюға  ғылыми эксперимент жүргізгенде 

өсімдіктер мен топырақ пестицидтердің зиянды әсер 

анықтау үшін, пестицидтердің талдау әдістерін жетілдіру; 

- жалпы теориялық және эксперименттік қағилар мен 

жұмыс әдістеріне аналитикалық талдау жасау;  ауыл 

шаруашылығы дақылдарын суару үшін су қоймаларының 

мониторинг жүргізу.. 

14 Қорытынды бақылау 

түрі 

Кешенді емтихан (Пестицидттердің химиялығының 

заманауи трендтері, Ауыл шаруашылығындағы судың 

химиясы және микробиологиясы) 

15 Кредиттерді алу 

жағдайы 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің жалғасуы 1 семестр 

17 Әдебиет  1. Ивчатов А.Л., Малов В.И. Химия воды и 

микробиология. – Инфа-М, 2006. 

2. Родина А.Г. Методы водной микробиологии. – М.: 

//Наука. – 2002.  

3.  Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. – 

М.://МГУ, 2002.  

4. Ахатова З.С. Химия и микробиология воды. Учебное 

пособие. Алматы, 2013.  
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№6 «Мелиорация және суармалы жерлердің құнарлылығын 

арттыру» білім беру траекториясы 

 

12 Модуль. Мелиорация және суармалы жерлердің құнарлылығын 

арттыру 

 
1 Модуль атауы және  

шифр 

Мелиорация және суармалы жерлердің құнарлылығын 

арттыру (AM5326 Агротехникалық мелиорация; GM5327 

Гидротехникалық мелиорация, MZhPM5328 

Мелиоративтік жүйелерді пайдалану және мониторинг, 

HM5329 Химиялық мелиорация) 

 2 Модульге жауапты Козыкеева А.Т., т.ғ.д., «Су ресурстары және мелиорация» 

кафедрасының профессоры 

3 Модуль түрі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 Сағат саны аптасына 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу түрі Күңдізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Агрохимия, агротопырақтану 

11 Модуль 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Агротехникалық мелиорация. Қоршаған ортаның 

элементтерінің табиғи қасиеттерін қалпына келтіруге, 

оларды сақтау және ұқыпты пайдалунуға бағытталған 

шаруашылық шаралардың кешені, ылғалдантыратын, 

тыңайтатын, жылытатын, дезинфекциялайтын суғарулар; 

әр түрлі жағымсыз экологиялық үдерістермен күресудің 

топырақ қорғайтын шаралар; топырақтың конструкциясы 

және химиялық мелиорациясы; ылғалды бөлу. 

Гидротехникалық мелиорация. Топырақтағы судың, 

ауаның, жылудың және коректік режимдерін реттеудің 

негізгі қағидалары және техникалық құралдары, жердің 

тұтыну құнын арттыру тәсілдері; жерді мелиорациялау 

және баптау бойынша жобаларды экологиялық тұрғыда 

негіздеу әдістемелері. Мелиорацияны жіктеу; ауыл 

шаруашылық мелиорациясының негізгі қағидалары, 

жалпы жағдайы және дәлелдемелері: мелиорацияның 

түрлері, суды қажетсіну, ауыл шаруашылық дақылдарды 

суғару тәртібі, суғару тәсілдері және техникалары; су 

шаруашылық есептер; күрішті және ақаба суларын және 

малшаруашылығы кешенінің ақаба суларын 

пайдаланатын суғару жүйелері; суару үшін пайдаланатын 

су көздері; көлтабандап суару.  

Мелиоративтік жүйелерді пайдалану және 

мониторинг.  Ауылшаруашылық дақылдардан сапалы да 

жоғары өнiм алу үшiн суды пайдалануды дұрыс жоспарлау, 

жүйелердiң мүлтіксiз ұзақ iстеу үшін жүргiзілетін 

шаралары, жаңа техника және технологиялар барысында 
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жүйелердi жаңалу және қайта құру, пайдалануды жақсарту 

және жетілдіру  үшiн ғылыми-өндірістік зерттеулерді өткізу, 

суды пайдалану тәртiбiн және суармалы жерлердiң 

мелиоративтiк қорын сақтау, қоршаған ортаны қорғап, су 

қорларын тиімді пайдалану, суару алқаптарының 

мелиоративтiк жағдайларын жақсарту, мелиоративтік 

жүйелерді және мелиорацияланған жерлерді 

мониторнигтеу.  

Химиялық мелиорация. Тұзданған және қышқыл 

топырақтар; тұзданған және қышқыл топырақтардың 

классификацияся; топырақтардың тұздануының және 

қышқылдануының топырақтардың негізгі қасиеттеріне 

және құнарлылығына, ауылшаруашылық дақылдардың 

өнімділігіне әсері; тұзданағн және қышқыл топырақтарды 

мелиорациялау; тұзданған топырақтарды шаю; кебір 

топырақтарды химиялық мелиорациялау; 

эксплуатациялық кезең; суармалы жерлердің су-тұз 

режимін болжау; қышқыл топырақтарды мелиорациялау;  

биогеохимиялық кедергілерді қолдана отырып жерлерді 

мелиорациялау.    

13 Білім беру нәтижесі Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 
- мелиорация бойынша заңнамалық және нормативтік 

актілерді, әдістемелік материалдарды; мелиоративтік 

режимдерін реттеу әдістерді, жолдарды мен құралдарды; 

жерлердің су және химиялық режимдерін есептеуді және 

болжамдауды; мелиоративтік жұмыстардың кешенін жасауды; 

жерді мелиорациялаудың инженерлік жүйесін жобалауды; 

мелиоративтік жүйелерді пайдаланудың негізгі міндеттерін;  

- мелиорация жүйелерге қойылатын пайдалану талаптарын; 

суды өлшеу әдістерін, мелиоративтік жүйелердегі су өлшегіш 

қондырғыларының түрлерін және конструкцияларын; суды 

пайдалану кезінде су ресурстарын және мелиорацияланған 

жерлердің мелиоративтік жағадайын тиімді пайдалануды 

бағалау әдістерін; мелиоративтік шараларды таңдау және 

негіздеу әдістерін; жөндеу жұмыстарының көлемін және 

олардың құнын анықтау тәсілдерін; жөндеуді механикаландыру 

үшін қажетті машиналарды таңдауды; мелиорация жүйелердің 

техникалық жағдайын бағалау жолдарын және олардың 

дамуының келешек жоспарларын негіздеуін; жүйелерді қайта 

жаңарту жөніндегі жұмыстардың құрамын анықтау әдістерін 

мен олардың құнын. 

Қабілеті болуы керек: 

- мелиорация бойынша жұмыстарды жоспарлау және 

өткізу үшін компьютерлік технологияларды қолдануға; 

өлшеу нәтижелерін өңдеу және олардың сенімділігін 

талдау; су бөлу, ауылшаруашылық дақылдарын суғару, 

суды бөлуді, топырақтың су және басқа да режимдерін 

жедел басқарудың технологиялық тәсілдерін; 

мелиоративтік жүйелердің мен мелиорацияланған 

жерлердің мониторингiсін өткізу. 

Дағдысы болуы керек: 

- барлық табиғи инженерлік есептеулерді жүзеге асыру; 

мелиорация бойынша қолданыстағы стандарттарды, 
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техникалық шарттарды және өзге де құжаттарды қайта 

қарау; мелиорация саласындағы озық отандық және 

шетелдік тәжірибесін зерттеу және жүйелендіру; 

бақыланатын факторлардың құрамын анықтау; 

мәденитехникалық, жоспарлау, агротехникалық, 

ормантехникалық жұмыстарды негіздеу және тиісті 

инженерлік-биологиялық жүйені жобалау; ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы топырақ құнарлығын 

арттыру үшін және эрозияға қарсы шаралардың 

тиімділігін бағалау; мелиоративтік жүйелерді пайдалану 

бойынша жобаларды құру. 

Құзіретті болуы керек: 

-  мелиорация саласындағы құқықтық және заңнамалық 

құжаттарында, мелиорация қызмет саласында, табиғатты 

тиімді пайдалану мәселелерін шешуде, табиғатты қорғау 

шараларын  жоспарлауда, суармалы жерлерді жақсартуға 

бағытталған мелиоративтік іс-шараларында. 

14 Қорытынды бақылау 

түрі 

Кешенді емтихан (Агротехникалық мелиорация; 

Гидротехникалық мелиорация, Мелиоративтік жүйелерді 

пайдалану және мониторинг, Химиялық мелиорация) 

15 Кредиттерді алу 

жағдайы 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің жалғасуы 1 семестр 

17 Әдебиет  1. Мелиорация земель: Учебник издания второе, 

исправленное и дополненное (под ред. А.И. Голованова).- 

СПб: Лань, 2015.- 816 с. 

2. Голованов А.И. Природообустройство.- СПб: Лань, 

2015.- 560 с. 

3. Лопатовская О.Г. А.А.Сугаченко. Мелиорация почв. 

Засоленные почвы.- Иркутск: Изд-во Иркут. Гос. Ун-та, 

2010. – 101 с. 

4.Stanley W. Buol, R. J. Southard, R. C. Graham, P. A. 

McDaniel. Soil Genesis and Classification, 6th 

EditionSeptember 2011, Wiley-Blackwell 

5. EdwardPlaster. SoilScienceand Management. 6th Edition. 

2013. 

6. Сельскохозяйственная биотехнология: учеб. / В.С. 

Шевелуха, Е.С. Воронин, Е.А. Калашникова; подред. В.С. 

Шевелухи. - 3-еизд., перераб. Идоп. - Москва: Высшая 

школа, 2008. – 709с.  

7. Шаров И.А. Эксплуатация гидромелиоративных  

систем. М.: Колос, 1998. 

8. Натальчук М.Ф., Ахмедов Х.А. Ольчаренко В.И. 

Эксплуатация гидромелиоративных  систем. М.: Колос, 

2000. 

9. Натальчук М.Ф., Ольчаренко В.И., Сурин В.А. 

Эксплуатация гидромелиоративных  систем. М.: Колос, 

2010. 
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№7 Білім беру траекториясы «Аумақтарды тиімді ұйымдастыру және 

табиғи ресурстарды басқару»  

 

13 Модуль. Табиғи ресурстарды ұтымды басқару 

 
1 Модуль атауы және  

шифр 

Табиғи ресурстарды ұтымды басқару (TRMK5332 Табиғи 

ресурстардың мониторингі мен кадастры, TRUPB5331 

Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және болжау, 

АMАZhUO5330 Әртүрлі мақсаттарда аймақты жобалау, 

ұйымдастыруды орналастыру, ELZhO5333 Экологиялық 

ландшафтық жерге орналастыру) 

 2 Модульге жауапты Мурсалимова Э.А., б.ғ.к., қауым. профессор,  

Молжигитова Д., Ph.D, аға оқытушы «Жерге орналастыру 

және кадастр» кафедрасы  

3 Модуль түрі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 Сағат саны аптасына 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу түрі Күңдізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Агрохимия, агротопырақтану 

11 Модуль 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Табиғи ресурстардың мониторингі мен кадастры. 

Тұжырымдамасы, мақсаты мен табиғи ресурстар түгендеу 

міндеттері; компоненттері, түрлері және тауар-

материалдық қорлардың принциптері; даму тарихы; 

кадастр объектісі; бастапқы ақпаратты алу, өңдеу және 

талдау әдістері; су кадастры, орман ресурстары, флора 

мен фаунаның атмосфералық ауасы, т.б., кадастрлық 

деректерді өңдеуді автоматтандыру; шетелдік кадастрлық 

жұмыстар; пәннің мазмұны мен әдісі, міндеттері, жер 

ресурстарын болжаудың негізгі теориясы, әдістемесі және 

ұйымдастыру, жер ресурстарын ұзақ мерзімді болжау; 

жер ресурстарының бас схемасы; жер ресурстарын 

басқару схемаларын (өлке, республика) саласындағы жер 

ресурстарын басқаруды болжау, аймақ бойынша кешенді 

АӨК бағдарламасы және олардың мақсатты негіздемесі, 

жер ресурстарын пайдалану мен қорғауды болжаудың 

шетелдік тәжірибесі.  

Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және 

болжау. Пәннің мазмұны мен әдісі, міндеттері; теория 

негіздері, жер ресурстарын пайлануды болжауды 

ұйымдастыру және әдістемесі; жер ресурстарын 

пайдалануды ұзақ мерзімді болжау; жер ресурстарын 

пайдаланудың генералды схемасы; жер ресурстарын 

пайдалану схемаларын (өлкесі, республика) саласындағы 

жер ресурстарын басқару болжау, аймақ бойынша 

кешенді мақсатты АӨК бағдарламалары және олардың 
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мақсатты; жер ресурстарын пайдалану мен қорғауды 

болжаудың шетелдік тәжірибесі.  

Әртүрлі мақсаттарда аймақты жобалау, 

ұйымдастыруды орналастыру. Пәннің мазмұны мен 

әдісі, міндеттері. Топырақ материалдары, 

геоботаникалық, гидрологиялық және жер пайдалану, 

жоспарлау және жер кадастрлық бағалау бойынша 

материалдары, өзге де зерттеулерді дайындау; 

қолданыстағы жер иелену және пайдалануды реттеу, 

жаңадан жасалынған жобаларды әзірлеу және әлеуметтік 

жер жобасын әзірлеу. 

Экологиялық ландшафтық жерге орналастыру. 
Пәннің мазмұны мен әдісі, міндеттері аумағын 

ұйымдастырудың және оның экономикалық негіздемесі, 

техникалық, экологиялық есептеулер, ландшафт өзін-өзі 

ұдайы өндіру, экологиялық жағынан орнықты, қабілетті 

(қолдау) құруды қамтамасыз ету, агро-экологиялық және 

ландшафттық тәсілді байланыстыратын жерге 

орналастыру жобаларын (Эко-ландшафттық тәсіл, 

агроэкологиялық дайындау, оның ішкі мазмұнын 

толтырады.    

13 Білім беру нәтижесі Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- жобалық мемлекеттік экологиялық нормативтер мен 

қорғау тетіктерін бағалау, өзгерістер мен процестерді 

антропогендік факторлардың әсерінен оған қоршаған 

ортаның жай-күйін және орынан мониторингтік  

принциптері; 

- табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланумен 

болжаудыңнормалдарымен ережелері; 

- табиғи жағдайлары, ауыл шаруашылығы дақылдарының 

ауыл шаруашылығы өндірістік талаптарға, экономикалық 

қызмет және экологиялық қауіпсіздік талаптарына 

басымдық дамуыныңқызметтік мақсаты; 
- жер-шарттары, оның топырақ пен климаттық ресурстары, 

жерді пайдалану және қорғау жөніндегі іс-шаралар өзара 

байланысты, топырақ құнарлылығын арттыру, экологиялық 

жағынан негiзделген ауыл шаруашылығы ландшафтардың 

қалыптастыру теңгерімді кешені. 

Қабілеті болуы керек: 

- ғылыми пән (түсінігі, әдістемесі, технологиясы) ретінде 

жерді жүйелі бақылауды жүзеге асыру; 

- ғылыми болашақта табиғи объектілердің немесе 

құбылыстардың жағдайларын ықтимал туралы 

пайымдаулар негіздеу және оларға даму қажетті 

қасиеттерін немесе бағыттарын беру үшін оларға ықпал 

етуді; 

- экологиялық менеджмент жөніндегі табиғи және 

жасанды экожүйелер, табиғат пайдаланудың ұтымды, 

негізгі принциптері (табиғи ортаның қауіпсіздігін дамыту 

және қайта құру); 

- тұрақты агроландшафттарды жасаудың есептеуiмен 

эколог-ландшафт негiзiнде жерге орналастырудың 
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жобалары өндiрiстiк, табиғи ортаны қорғау және басқа 

объективтi белгiлер. 

Дағдысы болуы керек: 

- мониторингтік зерттеулерді жүргізу; 

- жер ресурстарын болжау және ұтымды пайдалану; 

- әр түрлі мақсаттар үшін аймақтарда ұйымдастыруда 

және орналастыруда; 

- экологиялық және ландшафтық жер ұйымдастыруға 

және жүргізуге. 

Құзіретті болуы керек: 

- ережелер мен нормаларды, нормативтік құжаттарды 

пайдалана отырып, қоршаған ортаның сапасын бақылау 

және басқару; 

- табиғи ресурстар болжау және оны сақтауда; 

- ауыл шаруашылығы топырақ құнарлығын сақтау үшін 

аумақтардыорналастыруда; 

- ландшафттың өзін-өзі молайту қабілеттілігі (техникалық 

қызмет көрсету) экологиялық бірқалыптылығын жасау 

мәселелерінде. 

14 Қорытынды бақылау 

түрі 

Кешенді емтихан (Табиғи ресурстардың мониторингі 

мен кадастры, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану 

және болжау, Әртүрлі мақсаттарда аймақты жобалау, 

ұйымдастыруды орналастыру, Экологиялық ландшафтық 

жерге орналастыру) 

15 Кредиттерді алу 

жағдайы 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің жалғасуы 1 семестр 

17 Әдебиет  1. Реймерс Н.Ф. Природопользование. М. 2000. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы 

природопользования; учеб. - М: Форум, 2004. 255 с. 

3. Нурмаганбетов Д.Ш. Теоретические и прикладные 

основы проблем планирования и управления 

природопользованием и охраной природы. - Алматы: 

Каганат, 2007.- 354 с. 

4. Экология и  природопользование. Концепция  

перехода  к устойчивому развитию: учеб. /Д. К. Сулеев. - 

Алматы; Гылым, 2004,- 392 с.  

5. Жумабеков Г.Ж. Охрана окружающей среды - 

Алматы., 2002-54 с. б. 

6. Байтулин И.О. Экология Казахстана - Алматы, 

2005-12 с.  

7. Алимбаев Т.А. Экологические проблемы в 

Казахстане - Алматы. Экология-2007-44 с. 
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№8 «Агрохимия негіздерімен қорғаулы топырақ үшін микроклимат 

жасау» білім беру траекториясы 

 

14 Модуль. Көкөністерді өндірудің өндірістік технологиялары 

 
1 Модуль атауы және  Көкөністерді өндірудің өндірістік технологиялары 
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шифр (KTKOAN5334 Қорғаулы топырақта көкөніс өндіруге  

арналған нысандар, ADAKTSIZh5335 Ауылшаруашылық 

дақылдарын ашық және қорғаулы топырақта суғарудың 

инновациалық жүйелері, OONOOKEPBZh5336 Өсімдік 

өсіру нысандарында өсімдік өмірін қамтамасыз ету 

процесін басқару жүйеcі, KZhKTOKSAN5337 Көкөніс пен 

жемістерді қорғаулы топырақта өсіру және қоймада 

сақтаудың агробиологиялық негіздері) 

 2 Модульге жауапты Бектемисов С.А., т.ғ.к., «Аграрлық техника және 

технология» кафедрасының профессоры 

3 Модуль түрі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 Сағат саны аптасына 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу түрі Күңдізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Агрохимия, агротопырақтану 

11 Модуль 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Қорғаулы топырақта көкөніс өндіруге  арналған 

нысандар. Қорғаулы топырақ нысандарының түрлері, 

жіктелуі және олрды пайдаланудың ерекшеліктері. 

Жылыжай құрылысындағы заманауи бағыттар. Қорғаулы 

топырақ нысандарын, көкөніс пен жеміс сақтау 

қоймалары. Өнеркәсіптік қорғаулы топырақ нысандарын 

жылыту жүйесін есептеу.   ҚР территориясын табиғи 

сәулелендіру  көрсеткіші бойынша аймақтарға бөлінуі. 

Қорғаулы топырақ нысандарын қаптауда пайдаланатын 

жарықөткізгіш материалдар. Өсімдіктерді қосымша 

электліжарықтандыруда пайдаланатын электрлік жарық 

көздері. Жарық бөлгіштігі бойынша электрлік 

жарықкөздерінің жіктелуі. Қорғаулы топырақ 

нысандарындағы дренажды (қарық) есептеу, олардың 

құрылысы, пайдалану ерекшеліктері. Қорғаулы топырақ 

нысандарын желдету тәсілдері. Қорғаулы топырақ 

нысандарын желдету жүйесін есептеу. Қорғаулы топырақ 

нысандарының негізгі құрылғыларында пайдаланатын 

материалдар. Өсімдіктерді көмірқышқыл газбен 

қоректендіруді есептеу. Көкөніс пен жеміс сақтау 

қоймаларында желдету, температуралық тәртібін, газды 

ортасының құрамын есептеу. 

Ауылшаруашылық дақылдарын ашық және 

қорғаулы топырақта суғарудың инновациалық 

жүйелері. Суармалы өсімдік шаруашылығындағы 

инновациалық суғару технологиясының мәні. Техникалық 

дақылдар мен  көкөністі суармалы алқаптарда өсіру 

ерекшеліктері. Суғару нормасын анықтау. Суға 

қойылатын талаптар, Машинамен суғару технологиялары, 

олардың түрлері, ерекшеліктері. Жер жағдайына, 

климатқа, су көздеріне байланысты  суғару 
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технологияларын таңдау, олардың ролін негіздеу, суғару 

техникасының параметрлерін есептеу. Жаңбырлатып, 

тамшылап суғару технологиясы,  оладың егістікте 

орналасуын  жобалау, параметрлерін  мен жұмыс режимін  

есептеу,суғару технологиясының  өнім өсірудегі орнын 

анықтап, оларды экономикалық, экологиялық және 

әлеуметтік бағалау. Су сүзгішер, оларды таңдау, есептеу, 

тексеру, ауыстыру, техникалық қызмет көрсету. 

Фертигация. Жаңбырлатып, тамшылап суғаруда 

өсімдіктің жерге орналасуын реттеу арқылы егістік 

ауданын  тиімді пайдалану жолдары. Көкөністерді жыл 

бойы өндіру технологиясы. Жылыжайлар жайлы мәлімет. 

Жылыжайды суғару жүйелері. Суды рециркуляциялаудың 

тиімділігі. Машинамен суғаруда тыңайтқыш ертіндісін 

сумен бірге беру жүйелерін жобалау, есептеу және  

реттеу. Жылыжайларда өсімдіктерді суғару 

технологиясының (Topsy Turvy, Капиллярные маты) даму 

бағыттары, олардың ерекшеліктері, артықшылығы және 

болашағы.  
Өсімдік өсіру нысандарында өсімдік өмірін қамтамасыз 

ету процесін басқару жүйеcі. Қорғаулы топырақ 

нысандарында сапалы әрі жоғары өнім  алу үшін 

нысандардағы оптимальды режимді демеудің ролі мен 

маңыздылығы. Көкөніс пен жеміс сақтау қоймаларында 

өнімді ұзақ  әрі дәмдік сапасын бұзбай сақтау үшін 

нысандардағы оптимальды режимді демеудің ролі мен 

маңыздылығы. Қорғаулы топырақ нысандарында 

микроклиматы басқару жүйелері. Қоректік ертінділерді 

дайындау және  өсімдіктерді қоректендірудә басқару 

жүйелері. Өсімдіктердің қоректену сапасын бақылау 

әдістері мен ұондырғылары. Жылыжай мен өнім сақтау 

қоймаларында ауа алмасуды басқару жүйелері. 

Жылыжайларда күн инсоляциясын басқару жүйелері. 

Жылыжай мен өнім сақтау қоймаларында ауа-газ 

кеңістігінің температурасын басқару жүйелері.  Жылыжай 

мен өнім сақтау қоймаларында орнатылған барлық 

басқару жүйелерінің жұмысын автоматтандыруға 

арналған бағдармалық өнімдер.  Бағдармалық өнімдерді 

техникалық  демеу және  оларға сервистік қызмет көрсету 

жүйелері. 

Көкөніс пен жемістерді қорғаулы топырақта өсіру 

және қоймада сақтаудың агробиологиялық негіздері. 
Қорғаулы топырақ нысандарында көкөніс дақылдарын 

өсіру, көкөніс дақылдарын көбейту, көкөністердің тұқымы 

мен көшеттерін сақтау, көкөністердің көшеттерін өсіру  

технологиясы. Жылыжайдағы микроклиматтың көкөніс 

дақылдарының өсіп және жетілуіне әсерін анықтау. 

Көкөніс пен жеміс сақтау қоймаларында өнімді ұзақ  әрі 

дәмдік сапасын бұзбай сақтау технологиялары. Көкөніс 

пен жемісті  сақтауға, сақтаудан шығарып сатуға 

дайындау технологиялары мен техникалық жабдықтары.    

13 Білім беру нәтижесі Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 
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Білуі тиіс:  

- жылыжайда көкөніс дақылдарын өсірудің, заманауи 

технологиясын, көніс пен жемістерді сақтаудың заманауи 

технологияларын; осы саланың Қазақстан 

Республикасындағы жағдайын және дамуын; 

- қорғаулы топырақ нысандарының түрлерін, жіктелуін 

және оларды пайдалану ерекшеліктерін. Көкөніс пен 

жеміс сақтау қоймаларының түрлерін, жіктелуін және 

оларды пайдалану ерекшеліктерін; 

- жылыжайлардың түрлері және олардың конструкциялық 

ерешеліктері; жылыжайлардың әртүрлерін пайдалану 

ерекшеліктері; көкөніс сақтау қоймаларының түрлері 

және олрады пайдалану ерекшіліктері. 

- жылыжай мен көкөніс сақтау қоймаларын жобалау 

негіздері; өсімдіктердің нысандарда өсіп дамуына, 

сақталынатын көкөністердің сапасын сақталыуын 

ескеретін микроклиматы қамтамасыз етететін жүйелер; 

жылыжайдағы өсімдіктердің тіршілігін қамтамасыз 

ететін, қоймадағы өнімдердің сапасын сақтауды 

камтамасыз ететін жүйелерді басқару тәсілдері. 

- жылыжайдағы өсімдіктердің тіршілігін қамтамасыз 

ететін, қоймадағы  өнімдердің сапасын сақтауды 

камтамасыз ететін басқару жүйелерін бағдарламалық 

өнімдердің ерекшеліктері. 

Қабілеті болуы керек: 

- жылыжайда жоғары сапалы мол өнім алу үшін 

өсімдіктердің тіршілік ету мүмкіндігіне әсер ететін 

факторлардың теориялық негізін пайдалауды; көкөніс пен 

жемістерді сақтауға дұрыс дайындауды және қоймадағы 

қоршаған ортадағы әртүрлі факторлардың көкөніс пен 

жемістердің қоймада ұзақ әрі сапалы сақталануына 

тигізетін әсерін оптимальдауды; 

- жылыжай мен көкөніс сақтау қоймаларын жобалауды; 

Өсімдіктердің өсіп өнуіне  оптимальды жағдай жасауға 

арналған жабдықтарды таңдау және есептей білуді; 

Өсімдіктерді қоректендіру,  және суғару,  сондай –ақ 

дренаждау, суды тазарту және рециркуляциялау,  

жарықпен қамтамасыздау және жарықты реттеу, 

микроклимат, ауа-газ режимін қамтамасыз етететін 

жүйелерді есептеуді; қорғаулы топырақ нысандарды 

тұрғызуға  қажетті заманауи материалдар мен салмақ 

түсетін конструкцияларды таңдауды. 

- жылыжайда өсімдіктердің тіршілігін, қоймаларда 

көкөністер мен жемістердің ұзақ және сапасын жағалтпай 

сақталуын қамтамасыз ететін басқару жүйелеріне 

арналған бағдармалық өнімдерді таңдауды, пайдалануды, 

оларға қызмет көрсетіуді және техникалық демеуді; су, 

энергия, ыдыс-жабдық  және бақа да шаруашылық 

заттарын тұтыну шығынын есептеуді;  қоршаған  ортаның 

параметрлерін есептеуге арналған датчиктердің 

баламалауды және бақылауды. 

Дағдысы болуы керек: 
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- көкөністерді жылыжайда өсіруде олардың  тіршілігін 

қамтамасыз ету үшін, қоймаларда көкөніс пен 

жемістердің сапасын төмендетпей ұзақ сақтау  үшін 

ондағы ортаның параметрлерін бақылауға және реттеуге 

арналған басқару жүйелерінің әртүрлерін пайдалануды; 

- жылыжайларда, көкөніс пен жеміс сақтайтын 

қоймаларды жобалауды, салмақ түсетін 

конструкцияларды, қабырғалардың жабынышын, өсімдік 

тіршілігін қамтамасыз ету  және бақылау  жабдықтарын 

таңдауды; 

- жылыжай кешендері мен көкөніс пен жеміс сақтайтын 

қоймалардың өндірістік-шаруашылық көрсеткіштерін 

есептеудә және талдауды. 

Құзіретті болуы керек: 

- топырақ қорғау нысандардарды, көкөніс пен жеміс 

сақтайтын қоймаларды жергілікті климатты ескере 

отырып жобалауда, есептеуде және таңдауда; 

- көкөністерді жылыжайда өсіруде олардың  тіршілігін 

қамтамасыз ету үшін, қоймаларда көкөніс пен 

жемістердің сапасын төмендетпей ұзақ сақтау үшін 

ондағы ортаның параметрлерін бақылауға және реттеуге 

арналған басқару жүйелерін пайдалануда. 

14 Қорытынды бақылау 

түрі 

Кешенді емтихан (Қорғаулы топырақта көкөніс өндіруге  

арналған нысандар, Ауылшаруашылық дақылдарын ашық 

және қорғаулы топырақта суғарудың инновациалық 

жүйелері, Өсімдік өсіру нысандарында өсімдік өмірін 

қамтамасыз ету процесін басқару жүйеcі, Көкөніс пен 

жемістерді қорғаулы топырақта өсіру және қоймада 

сақтаудың агробиологиялық негіздері) 

15 Кредиттерді алу 

жағдайы 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің жалғасуы 1 семестр 

17 Әдебиет  1. Белогубова Е.Н. и др. Современное овощеводство 

закрытого и открытого грунта – Киев: Рута, 2007 

2. Гиль Л.С. и др. Современное промышленное 

производство овощей и картофеля с использованием 

систем капельного орошения и фертигации – Киев: Рута, 

2007 

3. Кувшинов Ю.Я. Динамические свойства помещения с 

регулируемой температурой воздуха //Известия вузов. 

Строительство и архитектура. - 1993. 

4. Шандров Б.В. Технические средства автоматизации: 

учебник для студентов высших учебных 

заведений. - М.: Академия, 2007 

5. Оборудование для управления технологическими 

процессами в теплицах. Серия FC-403-65. 

Система для управления микроклиматом в теплицах. 

Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации. - М.: ФИТ 

6. Steve Solomon Growing Vegetables West of the Cascades, 

6
th

 Edition: The complet Guid to Organic Gardening Sasjuatch 

Books 2007 y., 368 p. USA. 
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№9 «Экономика және агроэкожүйелерді басқару» білім беру 

траекториясы 

 

15 Модуль. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау және 

инновацияларды басқару 

 
1 Модуль атауы және  

шифр 

Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау және 

инновацияларды басқару (TPE5338Табиғатты пайдалану 

экономикасы, AOKE5339 АӨК экономикасы, ZhEB5340 

Жерлерді экономикалық бағалау, IM5341 Инновациялық 

менеджмент) 

 2 Модульге жауапты Мадиев Г.Р., э.ғ.к., профессор,  Мизанбекова С.К. э.ғ.к., 

профессор,  Кайырбаева А.Е.,  э.ғ.к., қауым. профессор, 

Бекенова Г.Ы., э.ғ.к., қауым. профессоры,, Тажигулова 

Ж.Ж., э.ғ.к., қауым. профессор «Экономика және қаржы» 

кафедрасы 

3 Модуль түрі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 Сағат саны аптасына 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу түрі Күңдізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Агрохимия, агротопырақтану 

11 Модуль 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Табиғатты пайдалану экономикасы. Қоршаған орта 

мен экономиканың ара қатынасы. Қоршаған орта 

экономикасы. Ластану және    ассимиляциялық әлеует. 

Қоршаған орта экономикасындағы қоршаған ортаның 

ластануын зерттеу әдіснамасы. Экологиялық игіліктерді 

және қоршаған ортаның ластануын келетін зиянды 

экономикалық бағалау. Басқару шешімдерін экологиялық 

және экономикалық негіздеу. Қоршаған ортаның 

ластануын басқару. 

АӨК экономикасы. Агроөнеркәсіптік кешен. АӨК 

нарық. Жер ресурстары және оларды пайдалану 

тиімділігі. Негізгі капитал және оны пайдаланудың 

тиімділігі. Агроөнеркәсіптік өндірістің айналым капиталы 

және оны пайдаланудың тиімділігі. Еңбек ресурстары 

және еңбек өнімділігі. АӨК инвестиция және күрделі 

салымдар. Агроөнеркәсіптік  өндірісті интенсивтендіру 

және Ғ.Т.П. АӨК орналастыру, шоғырландыру, 

мамандандыру және кооперация. Агроөнеркәсіптік  

өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны. Бағаны 

белгілеу және бағалар жүйесі. АӨК жалпы және тауарлы 

өнімі. Агроөнеркәсіптік өндірістің экономикалық 

тиімділігі. АӨК салаларының экономикасы. 
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Жерлерді экономикалық бағалау. Жерлерді 

бағалаудың түсініктері және мазмұны.  Жылжымайтын 

мүлікті бағалау және жер төлемдері жүйесі.  система 

платежей за землю. Жерлерді экономикалық бағалаудың 

көрсеткіштері. Жер қорының әр түрлі санаттарын бағалау 

ерекшеліктері. Жерлерді кадастрлік бағалау. Жер 

учаскесін бағалаудың табыстық әдісі. Жер учаскесін 

бағалаудың салыстырмалы әдісі. Жер учаскесін 

бағалаудың шығындық әдісі.  

Инновациялық менеджмент. Жаңашылдық 

инновациялық басқарудың нысаны ретінде. 

Инновациялық менеджмент: пайда болуы, дамуы және 

негізгі сипаттамалары. Инновациялық менеджментті 

ұйымдастыру. Жаңалықты енгізуге қолайлы жағдайлар 

жасау және олардың жобалары мен бағдарламаларын 

дайындау.  Инновациялық менеджменттің түрлері. 

Инновациялық ойындар. Инновациялық менеджменттегі 

болжау. Инновациялық менеджмент және стратегиялық 

басқару.    

13 Білім беру нәтижесі Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- жер қорының әртүрлі санаттарындағы жерлерді 

бағалаудың негізгі ұстанымдарын, әдістерін және 

аспаптарын; 

- экологиялық игіліктерді және қоршаған ортаның 

ластануын келетін зиянды экономикалық бағалаудың 

негізгі әдіснамаларын, олардың артықшылықтары мен 

шектеулерін; 

- қоршаған ортаның ластануын  басқарудың негізгі 

стратегияларын; 

- аграрлық өндіріс ерекшеліктерін, АӨК ресурстарын 

тиімді пайдалану бағыттарын; 

- инновациялық үдерістердің мазмұны мен 

ерекшеліктерін. 

Қабілеті болуы керек: 

- жылжымайтын мүліктің ерекше кәсіби саласы – жерді 

бағалаудың - жылжымайтын мүлікпен тәжірибеде 

жүргізілетін  әрбір әрекеттің бөлінбейтін бөлшегі ретінде 

жүйелі ұғымды қалыптастыру; 

- экологиялық және экономикалық байланыстардағы 

өзекті мәселелерді, оларды шешу жолдарын теориялық 

және институциялық шектеулерді ескере отырып талдау; 

- АӨК тиімді шаруашылық жүргізу тетіктерін 

пайдалануға;  

- заманауи инновациялық даму мен ұйымның 

инновациялық қызметінде (инновациялық бизнесте) еркін 

бағыт таңдай білу. 

Дағдысы болуы керек: 

- жылжымайтын мүлікпен операциялар өткізу; нақты 

жағдайларда жерді бағалау  мәліметтерін дұрыс 

пайдалану және өңдеу; 

- шартты есептерде қоршаған ортаның ластануының 
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оңтайлы  деңгейін анықтауды, оның әрбір деңгейінен 

келетін шығынды есептеуге; 

 - экономикалық талдауды жүргізу және АӨК қызметінің 

экономикалық тиімділігін анықтауға; 

- заманауи инновациялық даму мен ұйымның 

инновациялық қызметінде (инновациялық бизнесте) еркін 

бағыт таңдауда. 

Құзіретті болуы керек: 

- бағалау қызметі бойынша нормативтік базаға бағалау 

нысандарын азаматтық айналысқа енгізе отыра жүйелі 

талдау жасау және алған білімін кәсіпте қолдануға; 

- қоршаған ортаның ластануын қоғамға, өндіріске келетін 

шығындарды  және оның алдын алудан келетін пайданы 

бағалауға; 

- АӨК экономикасы мен басқарылуы, АӨК ресурстық 

әлеуетін ұтымды  пайдалану шараларын таңдау сұрақтары 

бойынша;  

- инновациялық шешімдерді жеке және топпен шешу 

процедураларын ұйымдастыру және бағалау, ұйымның  

инновациялық дамуының стратегиялық бағыттарын 

анықтауда. 

14 Қорытынды бақылау 

түрі 

Кешенді емтихан (Табиғатты пайдалану экономикасы, 

АӨК экономикасы, Жерлерді экономикалық бағалау, 

Инновациялық менеджмент) 

15 Кредиттерді алу 

жағдайы 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің жалғасуы 1 семестр 
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6М080800-Почвоведение и агрохимия 
 (профильное направление) 

 

Срок обучения: 1,5 года 

 Академическая степень: магистр сельского хозяйства  

   по специальности 6М080800-«Почвоведение и агрохимия» 

 

Цикл 

дисципл

ины 

Код 

дисципл

ины 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

креди 

тов 

Сем

естр 

Форма 

контро-

ля 

БД Базовые дисциплины 10   

ОК Обязательный компонент 5   

 
IYa5201 

Иностранный язык 

(профессиональный) 
2 1 экзамен 

Men5202 Менеджмент 1 1 экзамен 

Psi5203 Психология 2 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 5   

ПД Профилирующие дисциплины 26   

ОК Обязательный компонент 3   

 FНP5301 Физика и химия почв 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 менее 4 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 «Управление плодородием почвы и питанием растений» 

специальности «6М080800-Почвоведение и агрохимия» осуществляется по 

профильному (срок обучения 1,5 года) направлению.  

Выпускнику магистратуры профильного направления присуждается 

академическая степень магистра сельского хозяйства по специальности 

«6М080800-Почвоведение и агрохимия». 

 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

Магистры по модульной образовательной программе «Управление 

плодородием почвы и питанием растений» специальности «6М080800-

Почвоведение и агрохимия» могут осуществлять:  

- организационно-управленческую, производственно-технологическую, 

экспериментально-исследовательскую, консультационную деятельность на 

предприятиях, в различных видах хозяйств, в организациях, фирмах 

почвенного, агрохимического, биологического и сельскохозяйственного 

направления. 

 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- местные, сельские, районные, областные,  республиканские, 

государственные научно-производственные центры МСХ РК, ГосНПЦзем, 

территориальные и земельные комитеты, Комитеты по охране окружающей 

среды и природных ресурсов, республиканский, областные и районные 

центры «Агрохимслужбы», фермерские и крестьянские хозяйства, частные 

производственные кооперативы, акционерные общества, товарищества с 

ограниченной ответственностью и др.  

 

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 почвоведения и агрохимии.  
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Целью модульной образовательной программы «Управление 

плодородием почвы и питанием растений» специальности «6М080800-

Почвоведение и агрохимия» является подготовка конкурентоспособных на 

рынке труда специалистов в сельскохозяйственных формированиях 

различной формы собственности, производственных учреждениях аграрного 

профиля, земельных и территориальных комитетах, менеджеры и 

маркетологи в вопросах почвоведения и агрохимии.  

 

2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами модульной образовательной программы 

«Управление плодородием почвы и питанием растений» специальности 

«6М080800-Почвоведение и агрохимия» являются:  

- выбор индивидуального направления образования; 

- подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной 

культуры, способных сформулировать и решать современные практические 

проблемы в аграрной отрасли республики; 

- приобретение навыков организации и проведения почвенно-

агрохимических исследований; 

- разработка мероприятий по поддержанию и воспроизводству 

почвенного плодородия; 

- составление планов и систем применения удобрений в хозяйствах; 

- оценка экологической и экономической эффективности применения 

удобрений и мелиорантов в хозяйствующих субъектах; 

- внедрение в производство результатов исследований и разработок; 

- обработка результатов наблюдений и экспериментов с использованием 

современных методов и средств анализа; 

- подготовка кадров, способных управлять сельскохозяйственным и 

биологическим производством. 

 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Модульной образовательной программы «Управление плодородием 

почвы и питанием растений» специальности «6М080800-Почвоведение и 

агрохимия» включает 9 (девять) образовательных траектории. 

Магистранты общее по всем образовательным траекториям  

изучают предметы иностранный язык (профессиональный), менеджмент, 

психология, управление предпринимательской деятельности, моделирование 

бизнес-решений, физику и химию почв, биологию почв, применение 

удобрений в интенсивном земледелии, плодородие почв, управление 

проектами. 

Образовательные траектории: 

№1 «Инновационные технологии применения удобрений». 
Магистранты изучают почвенная и растительная диагностика, физико-

химические методы анализа в агрохимии, методика агрохимических 

исследований, система удобрений в севообороте. 
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№2 «Управление природными ресурсами». Магистранты изучают 

индикационная геоботаника, охрана  природных ресурсов и переработка 

отходов, управление и рациональное использование природных ресурсов, 

агроэкологические основы применения удобрений.  

№3 «Овощеводство защищенного грунта с основами агрохимии». 
Магистранты изучают система питания в современных теплицах, 

агробиология производства посадочного материала овощных культур, 

технология производства овощей в защищенном грунте, биологическое 

земледелие и минеральные удобрения. 

№4 «Биологизация и диверсификация технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур и инновационные методы селекции, 

биотехнологии». Магистранты изучают агроландшафтная система 

земледелия, перспективные полевые культуры и их прогрессивные 

технологии, экологические аспекты биотехнологии, использование 

генетического банка растений в селекционных и биотехнологических 

исследованиях. 

№5 «Современная защита и карантин растений». Магистранты 

изучают фитосанитарный мониторинг опасных вредных организмов, 

интегрированная система защиты растений от вредных организмов, 

современные тренды химизма пестицидов, химия и микробиология воды в 

сельском хозяйстве. 

№6 «Мелиорация и повышение плодородия орошаемых земель». 
Магистранты изучают агротехническая мелиорация,  гидротехническая 

мелиорация,  эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем, химическая 

мелиорация.  

№7 «Рациональная организация территории и управление 

природными ресурсами». Магистранты изучают мониторинг и кадастр 

природных ресурсов, прогнозирование и рациональное использование 

земельных ресурсов, проектирование, организация и устройство территорий 

различного назначения, эколого-ландшафтное землеустройство. 

№8 «Микроклимат для защищенного грунта с основами 

агрохимии». Магистранты изучают культивационные сооружения  для 

выращивания овощей в защищенном грунте,   инновационные системы 

орошения культур на открытом и закрытом грунте, система управления 

процессами жизнеобеспечение растений в культивационных сооружениях, 

основы агробиологии производства и хранения  овощных культур  и плодов. 

№9 «Экономика и управление агроэкосистемами». Магистранты 

изучают экономика природопользования, экономика АПК, экономическая 

оценка земель, инновационный менеджмент. 
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3 Ключевые компетенции:  

 

Выпускник профильной магистратуры должен:  

 

1) иметь представление: 

- о принципах составлении программы  и методики проведения и 

организации полевых опытов по изучению элементов плодородия почв и 

эффективности удобрений; 

- о биологических особенностях сельскохозяйственных растений и 

механизмах поступления питательных веществ в них;  

- о плодородии почв, приемах их сохранения и воспроизводства; 

- о принципах разработки шкалы бонитета почв и их 

агропроизводственной группировки; 

- об организации работы в службах национального мониторинга 

окружающей среды; 

- о закономерностях распространения атмосферных примесей и 

особенностях их пространственновременного распределения с учетом 

физико-географических условий среды; 

- о мониторинге качественного проведения агротехнических 

мероприятий при возделывании плодовых и овощных культур. 

 

2) знать: 
- основные этапы развития химизации земледелия в Казахстане; 

оптимальные параметры почв; экологию минеральных и органических 

удобрений;  

- приемы и условия повышения эффективности удобрений; 

современные методы определения потребности культур в удобрениях 

- состояние производства и применения минеральных удобрений в мире 

и в республике; теоретические основы и технологии производства 

минеральных удобрений; источники сырьевых ресурсов, применяемых при 

производстве удобрений; тенденции развития современной туковой 

промышленности 

- организационную структуру, задачи агрохимической службы, 

методику проведения агрохимического, почвенного и почвенно-

мелиоративного обследования;  

- инструментальные методы химических анализов почв и растений;  

- принципы рационального природопользования, утилизации 

вторичных и побочных отходов, которые обеспечиваются изучением таких 

дисциплин, как информационные системы в экологии; 

- химия и физика окружающей среды, физические и химические 

методы переработки отходов; 

- технологические и экономические аспекты производства и 

переработки овощной продукции. 
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3) уметь: 

-  обоснованно выбирать объекты и методы исследования для решения 

поставленных задач;  

- уметь прогнозировать результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- составить план проведения агроэкологического мониторинга при 

применении удобрений; 

- провести агрохимический анализ почв, растений и удобрений; 

определить рациональные дозы, сроки и способы внесения удобрений под с/х 

культуры; разработать ежегодный план применения удобрений для хозяйства; 

- использовать в работе современные лабораторные приборы и 

компьютерное оборудование;  

- провести почвенную и растительную диагностику; 

- дать экономическую и экологическую оценку различным системам 

удобрения; 

- дать технико-экономическую оценку удобрений; провести 

графические расчеты смешивания удобрений; 

- провести агрохимическое обследование почв; составить картограммы 

обеспеченности почв элементами питания;  

- прогнозировать урожайность овощных культур; 

- закладывать эксперименты, определять достоверность полученных 

результатов, научную и практическую их значимость. 

 

4) иметь навыки: 

- в проведении полевых исследований почвы;  

- в написании отчетов о результатах исследований; 

- в проведении агрохимических обследований почвенного покрова 

хозяйств, составление картограмм;  

- в проведения бонитировки, экономической и экологической оценки 

земель;  

- закладки и проведения полевых опытов; 

-  в проведении агрохимических анализов почв и растений, 

растительной и почвенной диагностики, статистической обработки 

экспериментальных данных; 

- применения компьютерных методов сбора, хранения, обработки и 

анализа информации. 

 

5) быть компетентным: 

- в вопросах негативного воздействия агрохимических средств на 

окружающую среду;  

- в вопросах рационального применения удобрений под основные 

сельскохозяйственные культуры в различных системах земледелия при 

оценке различных агротехнических приемов и мероприятий (севообороты, 

обработки, сроки, нормы высева и т.д.). 

- в вопросах повышения плодородия орошаемых, мелиоруемых и 



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

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

техногенно-нарушенных почв на основе владения методами регулирования 

химического состава, физико-химических и других свойств почв; 

- решить вопросы внедрения инновационных агротехнологии по 

повышению плодородий почв и урожайности сельскохозяйственных культур;     

- в поиске закономерности развития природы, при их объяснении и 

применение собранных знаний для решения проблем, связанных с 

окружающей средой, в решении вопросов природопользования должны знать 

приемы и методы современных научных исследований. 
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4. Содержание образовательной программы  
 

4.1 Профильное направление  

 
Наименование 

модуля 

Цикл 

и 

компо

нент 

Код 

дисципл

ины 

Наименование 

дисциплины 

Форма 

контроля 

се

ме

ст

р 

Обьем 

кредтов 

Формируемые компетенции 

 (результаты обучения) 

KZ EC

TS 

Экономические и 

коммуникативные 

отношения 

БД/ОК IYa5201 Иностранный язык 

(профессиональны

й) 

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 UPD520

4 

Управление 

предпринимательск

ой деятельности 

Комплекс

ный 

экзамен 

 

1 2 3 Быть компетентным: 

- принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

процессе осуществления 

предпринимательской деятельности; 

нормативно-правовой базой, 

регулирующей деятельность 

предприятия; разработки механизма 

принятия управленческих решений и 

умения оценивать результаты 

деятельности предприятия; 

- в организации и проведении 

научных исследовании с 

использованием современных 

БД/КВ MBR520

5 

Моделирование 

бизнес-решений 

1 3 4,5 



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

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

методов математического 

моделирования и анализа 

технологических систем. 

Итого по модулю:  5 7,5  

Биохимия и физика 

почв 

ПД/ОК FНP530

1 

Физика и химия 

почв 

Комплекс

ный 

экзамен 

1 3 4,5 Быть компетентным: 

- в исследовании состава почв, его 

влияние на урожайность с/х культур; 

при работе на современных приборах 

по определению химического состава 

растений и почв; 

- в вопросах функции организмов и их 

остатков в процессах 

почвообразования и в плодородии 

почв. 

ПД/КВ ВР5302 Биология почв 1 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Плодородие почв и 

рациональное 

применение 

удобрений 

ПД/КВ PUIZ530

3 

Применение 

удобрений в 

интенсивном 

земледелии 

Комплекс

ный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в вопросах оценки негативного 

воздействия агрохимических средств на 

природную среду; агроэкологической 

оценки действия тяжелых металлов в 

системе «почва – растение – животное»; 

получении экологически чистой 

продукции при применении средств 

химизации; 

- в управлении плодородием почвы при 

различных системах ведения земледелия; 

воспроизводство плодородия почвы 

путем применения различных видов 

органических и минеральных удобрений; 

- жобаларды басқару, интеграциялау, 

мерзімдеу, тәуекелдеу, контракттау 

процедураларында. 

ПД/КВ PP5304 Плодородие почв 2 3 4,5 

ПД/КВ UP5305 Управление 

проектами 
2 2 3 

Итого по модулю:  8 12  

Образовательная траектория № 1 «Инновационные технологии применения удобрений» 



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

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

Диагностика питания  

и методы анализа 

почв и растений в 

агрохимических 

исследованиях 

ПД/КВ РRD530

6 

Почвенная и 

растительная 

диагностика 

Комплекс

ный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в установлении недостатка (избытка) 

элементов питания, индикаторных 

органов для диагностики разных 

элементов; основных этапов 

органогенеза растительного 

организма; характеристик морфо-

биометрических показателей; 

- в вопросах агрохимии и 

почвоведения, характеристик 

приборов и избирательности физико-

химических методов анализов, 

методик и методов анализов, их 

чувствительности, оформления 

результатов эксперимента;  

- в вопросах выполнения комплекса 

агрохимических мероприятий при 

выращивании с/х культур, разработки 

приемов повышения плодородия почв; 

научно обоснованных рекомендаций 

по наиболее эффективному 

использованию средств химизации в 

хозяйствах, системы контроля за 

загрязнением окружающей среды и 

урожая средствами химизации, 

используемыми в процессе 

сельскохозяйственного производства;  

- в управлении современными 

методами анализа почвенных и 

растительных образцов; методами 

расчета норм минеральных и 

органических удобрений. 

ПД/КВ FНMAA

5307 

Физико-

химические методы 

анализа в 

агрохимии 

2 3 4,5 

ПД/КВ MAI530

8 

Методика 

агрохимических 

исследований 

2 3 4,5 

ПД/КВ SUS530

9 

Система удобрений 

в севообороте 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория № 2 «Управление природными ресурсами» 



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

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

Индикация состояния 

природных ресурсов и 

охрана 

природопользования 

 

ПД/КВ IG5310 Индикационная 

геоботаника 

Комплекс

ный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным:   

- в вопросах индикации 

биогеоценозов в зональном аспекте; 

особенностей индикации в горах, 

горных породах, почвах и водах; 

- в области экологического 

законодательства;  контроля качества 

окружающей среды с использованием 

норм и правил, нормативной 

документации; в вопросах 

обеспечения экологической 

безопасности; 

- в вопросах современных 

экологических проблем человечества; 

вопросах экологического принципа 

охраны природы и рационального 

природопользования; повышения 

качества сельскохозяйственной 

продукции в соответствии требовании 

экологической чистой, 

конкурентоспособной продукции; 

- в вопросах оценки негативного 

воздействия агрохимических средств 

на природную среду; 

агроэкологической оценки действия 

тяжелых металлов в системе «почва – 

растение – животное». 

ПД/КВ OPRPO5

311 

Охрана  природных 

ресурсов и 

переработка 

отходов 

2 3 4,5 

ПД/КВ URIPR5

312 

Управление и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

2 3 4,5 

ПД/КВ AOPU53

13 

Агроэкологические 

основы применения 

удобрений 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №3 «Овощеводство защищенного грунта с основами агрохимии» 

Круглогодичные 

технологии 

производства и 

питания овощей  

ПД/КВ SPST531

4 

Система питания в 

современных 

теплицах 

Комплекс

ный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- использования различных систем 

питания при выращивании овощей в 

теплицах; 

- размножения овощных культур, 
ПД/КВ APPMO

K5315 

Агробиология 

производства 

2 3 4,5 



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

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

посадочного 

материала 

овощных культур 

хранения семенного и посадочного 

материала овощных растений; 

подготовки семян к посеву; 

выращивания рассады овощных 

растений; времени посева семян и 

посадки рассады; семеноводство 

овощных растений;  

- рационального подбора 

культивационных сооружении, 

субстратов при выращивании 

овощных растений в различных типах 

теплиц; выращивания различных 

овощных культур в разных 

сооружениях защищенного грунта 

- получения экологически чистой 

продукции при применении средств 

химизации. 

ПД/КВ TPOZG5

316 

Технология 

производства 

овощей в 

защищенном  

грунте 

2 3 4,5 

ПД/КВ BZMU5

317 

Биологическое 

земледелие и 

минеральные 

удобрения 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория № 4 «Биологизация и диверсификация технологии возделывания сельскохозяйственных культур и 

инновационные методы селекции, биотехнологи» 

Инновационные 

аспекты 

возделывания 

сельскохозяйственны

х культур 
Модуль разработан 

совместно с вузом –

партнером РГАУ-МСХА 

им. К.А.Тимирязева при 

участии работодателей 

ПД/КВ АSZ531

8 

Агроландшафтная 

система земледелия 

Комплекс

ный  

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным:  

- в применении знания для решения 

конкретных научно-практических задач в 

ходе разработки и внедрения 

агроландшафтной системы земледелия, 

исследовательских работ; 

- в особенностях инновационных 

технологий в растениеводстве, в 

инновационных технологиях 

растениеводства, научном ведении 

инновационных и перспективных 

технологий в растениеводстве. Факторы 

жизни растений, лимитирующие факторы 

и пути их оптимизации. Ознакомлении с 

новыми инновационными и 

перспективными технологиями 

ПД/КВ 

РРКІРТ5

319 

Перспективные 

полевые культуры 

и их прогрессивные 

технологии 

2 3 4,5 

Иновационные 

методы селекции, 

биотехнологии 

сельскохозяйственны

х культур 

ПД/КВ 
ЕAB532

0 

Экологические 

аспекты 

биотехнологии 

2 3 4,5 

ПД/КВ IGBRSB

I5321 

Использование 

генетического 

2 3 4,5 



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

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

Модуль разработан 

совместно с вузом –

партнером РГАУ-МСХА 

им. К.А.Тимирязева при 

участии работодателей 

банка растений в 

селекционных и 

биотехнологически

х исследованиях 

возделывания сельскохозяйственных 

культур. Экономической эффективности 

внедрения инновационных и 

перспективных технологий. 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория № 5 «Современная защита и карантин растений» 

Фитосанитарный 

мониторинг и система 

защиты растений 
Модуль   разработан 

совместно с вузом – 

партнером Университет 

Хоэхайм  (Германия, 

Штутгарт) при участии 

работодателей ТОО 

«Казахский НИИ  

защиты и карантин 

растений им. Ж. 

Жиембаева», ТОО 

«Байсерке- Агро» 

ПД/КВ FMOVO5

322 

Фитосанитарный 

мониторинг опасных 

вредных организмов 

Комплекс

ный  

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным:  

- в проведении фитосанитарного  

мониторинга опасных вредных 

организмов сельскохозяйственных 

культур  и в определении их 

экономических порогов вредоносности;  

- в проведении  интегрированных 

защитных  мероприятий в  борьбе с 

комплексом вредных организмов 

различных сельскохозяйственных 

культур с учетом охраны окружающей 

среды; 

- устранению вредного воздействия 

пестицидов;  проведении лабораторных и 

полевых опытов по выявлению вредного 

воздействия пестицидов на растения и 

почву; совершенствовать методы анализа 

пестицидов; 

- в общих теоретических и 

экспериментальных принципах и методах 

работы с анализируемыми веществами; в 

проведении  мониторинга водных 

бассейнов для полива 

сельскохозяйственных культур. 

ПД/КВ ISZRVO5

323 

Интегрированная 

система защиты 

растений от вредных 

организмов 

2 3 4,5 

Современные  тренды 

химизма в сельском 

хозяйстве 
Модуль   разработан 

совместно с вузом – 

партнером Университет 

Хоэхайм  (Германия, 

Штутгарт) при участии 

работодателей ТОО 

«Казахский НИИ  

защиты и карантин 

растений им. Ж. 

Жиембаева», 

ТОО «Байсерке - Агро 

ПД/КВ STHP532

4 

Современные тренды 

химизма пестицидов 
2 3 4,5 

ПД/КВ HMVSH5

325 
Химия и 

микробиология 

воды в сельском 

хозяйстве 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  12 18  



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

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

Образовательная траектория № 6 «Мелиорация и повышение плодородия орошаемых земель» 

Мелиорация и 

повышение 

плодородия 

орошаемых земель 
Модуль   разработан 

совместно с вузом – 

партнером 

Тимирязевская 

сельскохозяйственная 

академия (Россия, г. 

Москва) при участии 

работодателей ГУ 

«Южно-Казахстанская 

гидрогеолого-

мелиоративная 

экспедиция» КВР МСХ 

РК, «БАК им. Д. 

Кунаева» 

ПД/КВ AM5326 Агротехническая 

мелиорация 
Комплекс

ный  

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным:  

- в обеспечении повышения 

продуктивности и качества 

сельскохозяйственной продукции 

используя различные виды мелиорации 

земель; 

- различные виды мелиорации земель, в  

вопросах обеспечения экологической 

безопасности;  

- в вопросах эксплуатации и мониторинга 

мелиоративных систем. 

ПД/КВ GM5327 Гидротехническая 

мелиорация 
2 3 4,5 

ПД/КВ EMMS53

28 

Эксплуатация и 

мониторинг 

мелиоративных 

систем 

2 3 4,5 

ПД/КВ HM5329 Химическая 

мелиорация 
2 3 4,5 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория № 7 «Рациональная организация территории и управление природными ресурсами» 

Устойчивое 

управление 

природными 

ресурсами 

ПД/КВ POUTRN

5330 

Проектирование, 

организация и 

устройство 

территорий 

различного 

назначения 

Комплекс

ный  

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в контролирующих показателях 

мониторинга природных ресурсов; 

определении и устранении негативных 

факторов при использовании природных 

ресурсов; 

- в вопросах прогнозирования 

рационального использования земельных 

ресурсов, в схемах землеустройства 

региона; 

- в планировании и организации 

землеустроительных работ на 

производственном участке; разработке 

проектов образования новых и 

упорядочения существующих землевладе  

ПД/КВ PRIZR53

31 

Прогнозирование и 

рациональное 

использование 

земельных ресурсов 

2 3 4,5 

ПД/КВ MKPR53

32 

Мониторинг и 

кадастр природных 

ресурсов 

2 3 4,5 

ПД/КВ ELZ5333 Эколого-

ландшафтное 
2 3 4,5 



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

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

землеустройство ний и землепользований; 

- в проведении землеустройства на 

эколого-ландшафтной основе, особенно в 

районах, проявления негативных 

воздействий; в системе государственных 

мероприятий, обеспечивающих 

рациональное использование земель, 

сохранение, воспроизводство плодородия 

почв и других природных ресурсов, 

создание оптимального соотношения 

угодий, при котором ландшафт остается 

устойчивым. 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория № 8 «Микроклимат для  защищенного грунта с основами агрохимии» 

Промышленные  

технологии 

производства   овощей    

ПД/КВ KSVOZG 

5334 

Культивационные 

сооружения  для 

выращивания овощей 

в защищенном 

грунте 

Комплекс

ный  

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в  контролирующих показателях 

мониторинга природных ресурсов; 

определении и устранении негативных 

факторов при использовании природных 

ресурсов; 

- в вопросах прогнозирования 

рационального использования земельных 

ресурсов, в схемах землеустройства 

региона; 

- в планировании и организации 

землеустроительных работ на 

производственном участке; разработке 

проектов образования новых и 

упорядочения существующих 

землевладений и землепользований; 

- в проведении землеустройства на 

эколого-ландшафтной основе, особенно в 

районах, проявления негативных 

воздействий; в системе государственных 

мероприятий, обеспечивающих 

рациональное использование земель, 

сохранение, воспроизводство плодородия 

ПД/КВ ISOKOZ

G5335 

Инновационные 

системы орошения 

культур на открытом 

и закрытом грунте 

2 3 4,5 

ПД/КВ SUPZhR

KS5336 

Система управления 

процессами 

жизнеобеспечение 

растений в 

культивационных 

сооружениях 

2 3 4,5 

ПД/КВ OAPHOK

P5337 

Основы 

агробиологии 

производства и 

хранения  овощных 

культур  и плодов 

2 3 4,5 
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почв и других природных ресурсов, 

создание оптимального соотношения 

угодий, при котором ландшафт остается 

устойчивым. 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №9 «Экономика и управление агроэкосистемами» 

Экономическая 

оценка природных 

ресурсов и 

управление 

инновациями    

ПД/КВ 
EP5338 

Экономика 

природопользования 
Комплекс

ный  

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в проектировании различных типов 

теплиц, систем орошение; расчет 

параметров и подбор оборудование и 

систем управление для  обеспечения 

оптимального условия роста и развития  

растении в теплицах; 

- в расчете и подборе   систем 

управления,   программных продуктов 

для регулировки оптимальных условии 

роста и развитие растении в 

культивационных сооружениях, а так же 

для сохранение качество продукции в 

помещениях хранение; 

- проектирование, расчет параметров и 

режимов работы оросительной системы, 

фертигации; подбор и монтаж 

оборудования для контроля орошение, 

управление системой орошение;  

- расчет, подбор и наладка технических 

средств для выращивание и уборки 

сельскохозяйственных культур с учетом 

применяемой системы орошение;  

 - технологии выращивание овощных 

культур в культивационных соружениях, 

в размножении овощных культур, 

хранении семенного и посадочного 

материала овощных растений; 

выращивании рассады овощных 

растений; в определении  зависимости 

микроклимата теплиц и роста, развитие  

ПД/КВ ЕАРК533

9 

Экономика АПК 2 3 4,5 

ПД/КВ 
EOZ5340 

Экономическая 

оценка земель 
2 3 4,5 

ПД/КВ IM5341 Инновационный 

менеджмент 
2 3 4,5 
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овощных культур. 

Итого по модулю:  12 18  

Итого по теории:  36 54  

Производственно-экспериментальная работа и итоговая аттестация  

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 

ЗП 3 3 10,5 

Итого по модулю:  4 14  

Итого по ПР и ИА:  12 40  

Всего по программе:  48 94  
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

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

2001. 

10. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-

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 20.06.2017г. 

 

Модуль 2. Бизнес-менеджмент 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Бизнес-менеджмент (UPD5204 Управление 

предпринимательской деятельности, МBR5205 

Моделирование бизнес-решений) 

2 Ответственный за 

модуль 

Керимова У.К., д.э.н., профессор, Тажигулова Ж.Ж., к.э.н., 

профессор кафедра «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 предпринимательской деятельности. 

Понятие и отличителные черты предпринимательской 

деятельностью. Условия и особенности 

предпринимательской деятельностью в Казахстане. 

Основные организационно-правовые вопросы 

предпринмательства. Основные виды 

предпринимательской деятельностью. Сущность 

производственного предпринимательства. Сущность 

коммерческого предпринимательства. Виды и методы 

осуществления консалтинговой деятельности. 

Характеристика финансового предпринимательства. 

Управление предпринимательскими рисками. Виды 

конкуренции. Виды и методы прогнозирования. 

Основные этапы стратегического планирования. 

Управление товародвижением. Управление 

организационной структурой предприятием. Сущность и 

отличительные признаки инновационного 

предпринимательства. Оценка эффективности 
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инвестиционных проектов. Управление финансами. 

Понятие и виды ответственности предпринимателей. 

Моделирование бизнес-решений. Процесс принятия 

решения, начиная от    формализации исходной проблемы, 

далее через построение и решение математической 

модели на компьютере до анализа решения и 

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:  

- определять свои возможности в предпринимательской 

деятельности; использовать знания основ 

предпринимательства для организации предприятия; 

анализировать конкретные ситуации в бизнесе;  

- 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:  
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- принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности; нормативно-правовой базой, регулирующей 

деятельность предприятия; разработки механизма принятия 

управленческих решений и умения оценивать результаты 

деятельности предприятия; 

- в организации и проведении научных исследовании с 

использованием современных методов математического 

моделирования и анализа технологических систем. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комлексный экзамен (Управление предпринимательской 

деятельности,  Моделирование бизнес-решений)             

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 20.06.2017г. 

 

Модуль 3. Биохимия и физика почв 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Биохимия и физика почв (FНP5301 Физика и химия почв; 

BP5302 Биология почв) 

2 Ответственный за 

модуль 

Кубенкулов К.К., к.с.-х.н., ассоц. профессор кафедры 

«Почвоведение и агрохимия»  

3 Тип модуля ПД/ОК, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Агрохимия, Агропочвоведение 

11 Постреквизиты ЭИРМ 

12 Содержание модуля Физика и химия почв. Формирование состава почвы, ее 

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


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

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

влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Физико-механические свойства почвы. Состав почвенного 

воздуха. Водные свойства и типы водного режима почв. 

Задачи химии почвы как науки. Элементный и химический 

состав почв. Химический состав органической части почвы, 

природа гумусовых веществ. Почвенные коллоиды. Состав 

почвенных растворов. 

Биология почв. Почвенная фауна и образование гумуса. 

Почва как среда обитания организмов. Биотические связи 

микроорганизмов и других живых систем в почве. 

Взаимодействия почвенных микроорганизмов с растениями. 

Роль микроорганизмов в питаний растений. 

Микробиологическая и биохимическая активность почв. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- основные химические и физические явления и процессы, 

происходящие в почве и приемы их регулирования; 

- основную роль высших растений и низших организмов в 

процессах почвообразования;  

- причины изменений происходящих в микробиоценозе и 

микробиологической активности почв в агроценозах и 

возможных последствиях этих процессов для плодородия 

почв 

Уметь:  

  -  давать оценку качества почвы по химическому составу и 

заключение о ее плодородии по физическим и химическим 

показателям; 

- применять знания о взаимосвязанности и 

взаимообусловленности  природных физических, 

химических и биологических и антропогенных процессов в 

почве при обсуждении полученных результатов; 

-охарактеризовать экологические условия местообитания 

почвенных организмов, описать структуру почвенных 

сообществ, оценить уровень потенциальной продуктивности 

и степень угнетенности рассматриваемого почвенного 

биоценоза; 

 - ориентироваться в вопросах роли почвенной биоты в 

снижении урожайности в агроценозах и способах 

регулирования ее активности; 

 - осуществлять различные методы микроскопирования, 

методы посева на селективно-дифференциальные среды. 

Иметь навыки: 

- научно-обоснованной оценки качества почвы и ее 

изменений под влиянием человека; 

- теоретических знаний о микробиологических процессах 

происходящих в почвах; 

 -  проведения микробиологического мониторинга почв. 

Быть компетентным:  

- в исследовании состава почв, его влияние на урожайность 

с/х культур; при работе на современных приборах по 

определению химического состава растений и почв; 

- в вопросах функции организмов и их остатков в процессах 



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

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

почвообразования и в плодородии почв. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Физика и химия почв; Биология 

почв) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Топалова О.В., Пимнева Л.А. Химия окружающей 

среды/Топалова О.В., Пимнева Л.А. - 1-еизд. - М.:Лань, 2013 

- 160 с. 

2. Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв: 

Учебник. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во МГУ, 2005. 

3. Зенова Г.М., Степанов А.Л., Лихачева А.А., Манучарова 

Н.А. Практикум по биологии почв:Учебное пособие. - М.: 

Изд-во МГУ, 2002. - 120 с. 

4. Перспективы развития почвенной биологии / Под 

ред.Звягинцева Д.Г.М.,МАКС Пресс, 2001. 

5. Garrison Sposito. The Chemistry of Soils. Second Edition. 

Oxford University Press. 2008 - p. 342 

6. Rattan Тal. Manoj K. Shukla. Principles of Soil Physics. The 

Ohio State University. Versel Dekker, Inc, 2004, - 699p. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Модуль 4. Плодородие почв и рациональное применение удобрений 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Плодородие почв и рациональное применение удобрений 

(PUIZ5303 Применение удобрений в интенсивном 

земледелии, PP5304 Плодородие почв, UP5305 Управление 

проектами) 

2 Ответственный за 

модуль 

Умбетов А.К., д.с-х.н, профессор кафедры «Почвоведение и 

агрохимия», Керимова У.К., д.э.н., профессор кафедры 

«Менеджмент и управление агробизнесом» 

3 Тип модуля ПД/ КВ, 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 ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Агрохимия, Агропочвоведение 

11 Постреквизиты ЭИРМ 

12 Содержание модуля Применение удобрений в интенсивном земледелии. 

Принципы классификации удобрений; химизация 

земледелия в Казахстане; причины загрязнения природной 

среды удобрениями; негативное воздействие 

агрохимических средств на природную среду; минеральные 

и органические удобрения и вопросы охраны природной 



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

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

среды; агроэкологическая оценка действия тяжелых 

металлов в системе «почва – растение – животное»; вынос  

биофильных веществ и тяжелых металлов; классификация 

почв по степени обеспеченности биофильными элементами 

и обоснование необходимости применения удобрений; 

поглотительная способность почв и экологическое 

обоснование форм, сроков и способов внесения удобрений; 

принципы подбора экологически оптимальных норм 

минеральных удобрений; способы приготовления 

экологически безопасных видов органических удобрений; 

регулирование химического состава растительной 

продукции и приемы получения экологически чистой 

продукции. 

Плодородие почв. Понятие о биологическом земледелии, 

отличительные особенности в сравнении с интенсивным 

современным земледелием. Изучение основных принципов 

биологического земледелия, разновидностей. Роль основных 

источников пополнения органического вещества в 

биологическом земледелии – навоза, компостов, сидератов.  

Азотное питание растений в условиях биологического 

земледелия и основные ее источники. Фосфорное и 

калийное питание растений и основные источники их 

обеспечения. Роль микроэлементов в биологическом 

земледелии. Использование минеральных удобрений в 

биологическом земледелии (необходимость или 

возможность). Источники сохранения и воспроизводства 

плодородия почвы в биологическом земледелии. 

Сравнительная экономическая и экологическая оценка 

производства продукции в интенсивном и биологическом 

земледелии. Физиологические основы определения 

потребности сельскохозяйственных культур в удобрениях. 

Биологические особенности минерального питания 

отдельных культур и применение удобрений. Поступление 

питательных веществ в растения в различные периоды 

вегетации и потребность в них. Методы определения 

коэффициентов использования питательных веществ из 

почвы и удобрений. Методы определения норм удобрений. 

Питание и удобрение зерновых культур и кукурузы. 

Удобрение крупяных и зернобобовых культур. Удобрение 

многолетних трав в полевых, кормовых севооборотах и 

орошаемых культурных пастбищах и сенокосах, удобрение 

кормовых культур. Удобрение  сахарной  свеклы, 

хлопчатника, подсолнечника, табака. Применение 

удобрений в специализированных севооборотах. Удобрение 

картофеля и овоще-бахчевых культур. 

Управление проектами. Теоретические основы 

управления проектами. Определение 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. 



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

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

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). 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- экологию минеральных и органических удобрений; 

агроэкологические аспекты действия тяжелых металлов в 

агроценозах; особенности питания растений и динамики их 

химического состава в различных системах земледелия; 

агрохимические свойства различных типов почв, их состав; 

химический состав и свойства различных видов удобрений; 

условия и приемы оптимизации питания различных 

сельскохозяйственных культур с использованием 

органических и минеральных удобрений; 

 - основы питания с/х растений и приемы их регулирования; 

основные свойства почвы в связи с питанием растений и 

применением удобрений; приемы и условия повышения 

эффективности удобрений; современные методы 

определения потребности культур в удобрениях 

- стандарты управления проектами; методологию PMI, 

сформулированную в виде стандарта PMBOK, 

базирующуюся на концепции управления проектами через 

группу стандартных процессов.  

Уметь:  

- применять приемы и способы снижения потерь биогенных 

элементов и получения экологически чистой продукции; 

определять экологически оптимальные норм азотных и 

фосфорных удобрений для с/х культуры; составить план 

проведения агроэкологического мониторинга при 

применении удобрений; 

- провести почвенную и растительную диагностику; 

использовать результаты анализов почв и растений для 

расчетов доз удобрений с целью создания оптимальных 

уровней питания сельскохозяйственных культур; дать 

экономическую оценку различным системам земледелия; 

 - провести агрохимический анализ почв, растений и 

удобрений; определить рациональные дозы, сроки и 

способы внесения удобрений под с/х культуры; разработать 

ежегодный план применения удобрений для хозяйства;  

- определять среду проекта; формулировать проект; 

планировать проект; использовать набор различных 

процедур, документов и технологий, наиболее подходящих 

для конкретного типа проекта. 



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

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

Иметь навыки: 

- владения современными методами анализа почвенных и 

растительных образцов на содержание токсикантов; 

методами анализа качества продукции растениеводства; 

расчета норм минеральных и органических удобрений; 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- владения методами определения основных элементов 

питания сельскохозяйственных культур; расчета доз 

органических и минеральных удобрений в различных 

системах земледелия; расчета экономической 

эффективности системам удобрений и агротехнических 

приемов; 

- в современных методах анализа почвенных и 

растительных образцов; методами расчета норм 

минеральных и органических удобрений;  

- определения требований к проекту; постановки чётких и 

достижимых целей; программного обеспечения для 

управления проектами. 

Быть компетентным:  
- в вопросах оценки негативного воздействия агрохимических 

средств на природную среду; агроэкологической оценки действия 

тяжелых металлов в системе «почва – растение – животное»;  

- получении экологически чистой продукции при применении 

средств химизации; 

- при рациональном применении удобрений под основные 

сельскохозяйственные культуры в различных системах 

земледелия; 

- в управлении плодородием почвы при различных системах 

ведения земледелия; воспроизводство плодородия почвы путем 

применения различных видов органических и минеральных 

удобрений;  

- в процедурах управления,  интеграцией, сроками, рисками, 

контрактами проекта. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Применение удобрений в 

интенсивном земледелии; Плодородие почв, Управление 

проектами) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 9. Беляев  А.Б.  Становление  и  развитие  земледелия  (периоды  в 

земледелии). Учебно-методическое пособие. Воронеж. ВГУ, 2004. 

31 с.  

10. Цыганов А.Р., Вильдфлуш И.Р., Персикова Т.Ф. 

Экологические проблемы агрохимии. Учебно-методическое 

пособие. – Уч.-мет. центр МСХиП РБ, 1997. – 75 с.  

11. Добровольский  Г.В.,  Никитин  Е.Д.  Экология  почв.  

Учение  об экологических функциях почв: учебник. 2006. 

М.: МГУ, 364 с.  

12. Минеев В.Г. Биологическое земледелие и минеральные 

удобрения. – М.: Колос, 1993. – 415 с. 

13. Благовещенская З.К. Земледелие без химизации// 

Химизация сельского хозяйства. – М. 1990. – 126 с. 
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14. Кузина К.И. Влияние минеральных удобрений на 

качество продукции и окружающую среду. – М., 1985 

15. Fertilizer use in African Agriculture. Michael Morris, 

Valerie A, Kelly, Ron J. Kopicki, Derek Byerbe. Washington, 

DC, 2007-162p. 

16. Ефимов В.Н., Донских И.Н., Царенко В.П. Система 

удобрения. М.: Колос, 2003. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Образовательная программа №1«Управление плодородием почвы и 

питанием растений» 

 

Образовательная траектория №1 «Инновационные технологии 

применения удобрений»  

 

Модуль 5. Диагностика питания  и методы анализа почв и растений в 

агрохимических исследованиях 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Диагностика питания  и методы анализа почв и растений в 

агрохимических исследованиях (PRD5306 Почвенная и 

растительная диагностика; FHMAA5307 Физико-

химические методы анализа в агрохимии; MAI5308 

Методика агрохимических исследований; SUS5309 Система 

удобрений в севообороте) 

2 Ответственный за 

модуль 

Елешев Р.Е., д.с./х.н., профессор, Умбетов А.К., д.с./х.н, 

профессор кафедра «Почвоведение и агрохимия  

3 Тип модуля ПД/ КВ; ПД/КВ; ПД/ КВ; ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Агрохимия, Агропочвоведение 

11 Постреквизиты ЭИРМ 

12 Содержание модуля Почвенная и растительная диагностика. Теория 

минерального питания – научная основа растительной 

диагностики и обоснование его роли в формировании 

урожая; объекты исследований – растения, почва; 

растительная диагностика питания сельскохозяйственных 

культур. ее задачи и методы (визуальная, морфологическая, 

химическая, тканевая, листовая диагностика, экспресс– 

анализы срезов и сока растений); уровни (параметры) 

содержания макро и микроэлементов в растениях; 

обеспеченность минеральным питанием культур по 

результатам растительной диагностики; почвенная 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

диагностика; результаты почвенно-растительной 

диагностики для оптимизации питания растений и качество 

урожая. 

Физико-химические методы анализа в агрохимии. 

Общие вопросы теории физико-химических методов 

анализа. Значение физико-химические методов анализа в 

агрохимии и почвоведении. Характеристика и 

классификация физико-химических методов анализа. 

Оптические методы анализа. Теоретические основы. 

Классификация. Рефрактометрический и 

поляриметрический методы. Фотоколориметрирование. 

Люминесцентный анализ. Эмиссионный спектральный 

анализ. Методы атомной спектроскопии. 

Электрохимические методы анализа. Теоретические основы. 

Электрохимические и полярографические методы анализа. 

Кондуктометрия. Потенциометрические методы анализа, 

характеристика электродов, измерение потенциала. 

Термический анализ. Методы масс-спектрометрии. 

Экстракция. Хроматография. Оформление результатов 

эксперимента. Статистическая обработка результатов 

наблюдений. Графическая обработка результатов анализа. 

Оформление материала в таблицах.  

Методика агрохимических исследований. Роль 

полевого опыта в агрохимии и предъявляемые к нему 

требования. статистическая обработка результатов полевого 

опыта методом дисперсионного анализа. Вегетационный 

метод. Лизиметрический метод исследования в агрохимии. 

Анализ растений для изучения влияния почвы и удобрений 

на биохимические процессы, анализ почвы и удобрений. 

использование изотопных индикаторов в агрохимических 

исследованиях. комплексное агрохимическое обследование 

почв. 

Система удобрений в севообороте. Физиологические 

основы определения потребности сельскохозяйственных 

культур в удобрениях. Биологические особенности 

минерального питания отдельных культур и применение 

удобрений. Поступление питательных веществ в растения в 

различные периоды вегетации и потребность в них. Методы 

определения коэффициентов использования питательных 

веществ из почвы и удобрений. Методы определения норм 

удобрений. Питание и удобрение зерновых культур и 

кукурузы. Удобрение крупяных и зернобобовых культур. 

Удобрение многолетних трав в полевых, кормовых 

севооборотах и орошаемых культурных пастбищах и 

сенокосах, удобрение кормовых культур. Удобрение  

сахарной  свеклы, хлопчатника, подсолнечника, табака. 

Применение удобрений в специализированных 

севооборотах. Удобрение картофеля и овоще-бахчевых 

культур. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- внешние признаки недостатки элементов минерального 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

питания у различных культур; методы отбора почвенных и 

растительных проб для проведения химических анализов на 

содержание в них элементов минерального питания; 

индикаторные органы для диагностики разных элементов; 

основные этапы органогенеза растительного организма; 

характеристику морфо-биометрических показателей и их 

учет; 

- теоретические основы методов анализа, применяемых в 

агрохимии и почвоведении и в области теории 

соответствующей аналитической техники;  

- методику закладки и проведения полевых, вегетационных  

и лизиметрических опытов; методику  проведения 

лабораторных и аналитических работ; инструментальные 

методы химических анализов почв и растений; принципы 

составления агрохимических картограмм; 

- основы питания с/х растений и приемы их регулирования; 

основные свойства почвы в связи с питанием растений и 

применением удобрений; приемы и условия повышения 

эффективности удобрений; современные методы 

определения потребности культур в удобрениях.  

Уметь:  

- отбирать почвенные, растительные пробы для анализа; 

проводить химические анализы почв, растений, удобрений 

на содержание необходимых элементов питания принятыми 

стандартными методами; пользоваться общедоступными 

полевыми экспресс-лабораториями; установить по внешним 

признакам недостаток (избыток) какого (каких) элемента(ов) 

может быть причиной  заболевания растения; выбрать 

индикаторный орган растений; 

- использовать в работе современные лабораторные 

приборы и компьютерное оборудование; интерпретировать 

полученные данные для решения конкретной задачи;  

- провести отбор почвенных и растительных образцов для 

анализов; провести химический анализ почв, растений и 

удобрений; провести агрохимическое обследование почв; 

составить картограммы обеспеченности почв элементами 

питания; работать на современных приборах по 

определению химического состава растений и почв; 

- провести агрохимический анализ почв, растений и 

удобрений; определить рациональные дозы, сроки и 

способы внесения удобрений под с/х культуры; разработать 

ежегодный план применения удобрений для хозяйства. 

Иметь навыки: 

- в знании статистических методов для составления планов 

применения удобрений и обобщения агрохимической 

информации, работы на современных приборах по 

определению химического состава растений и почв; техники 

эксперимента в объеме, необходимом для осмысленного 

использования методик и получения с их помощью точные 

результаты; 

- в современных методах анализа почвенных и 

растительных образцов; методами расчета норм 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

минеральных и органических удобрений. 

Быть компетентным:  

- в установлении недостатка (избытка) элементов питания, 

индикаторных органов для диагностики разных элементов; 

основных этапов органогенеза растительного организма; 

характеристик морфо-биометрических показателей; 

- в вопросах агрохимии и почвоведения, характеристик 

приборов и избирательности физико-химических методов 

анализов, методик и методов анализов, их чувствительности, 

оформления результатов эксперимента;  

- в вопросах выполнения комплекса агрохимических 

мероприятий при выращивании с/х культур, разработки 

приемов повышения плодородия почв; научно обоснованных 

рекомендаций по наиболее эффективному использованию 

средств химизации в хозяйствах, системы контроля за 

загрязнением окружающей среды и урожая средствами 

химизации, используемыми в процессе 

сельскохозяйственного производства;  

- в вопросах теории питания сельскохозяйственных 

растений; закономерности изменения показателей 

эффективного и потенциального плодородия почв в связи с 

применением удобрений и питанием растений; 

рационального применения удобрений учетом почвенно-

климатических условий и биологических особенностей 

питания с/х культур. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Почвенная и растительная 

диагностика; Физико-химические методы анализа в 

агрохимии; Методика агрохимических исследований; 

Система удобрений в севообороте) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Теория  и  методы  химического  анализа почв  (Под  редакцией  
Л.А. Воробьевой) –М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. 400 с.  

2. Елешев Р.Е., Сапаров А.С., Балғабаев Ә.М., Туктугулов Е.А. 
Агрохимия және тыңайтқыш қолдану.  Астана, 2010 

3. Пискунов А.С. Методы агрохимических исследований. – 

М.: Колос, 2004. – 312 с. 

4. Церлинг В.В. Диагностика питания сельскохозяйственных 

культур. М., 1990. 

5. Кулаковская Т.Н. Оптимизация системы почвенного 

питания растений. – М., 1990 

6. Bending G. D., Turner M. K., Rayns F., Marx M.-C., Wood 

M. Microbial and    biochemical    soil    quality    indicators    

and their potential for differentiating areas under contrasting 

agricultural management regimes// Soil Biology & 

Biochemistry. 2004. V.36.P. 1785-1792. 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Образовательная траектория № 2 «Управление природными ресурсами» 

  

Модуль 6. Индикация состояния природных ресурсов и охрана 

природопользования 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Индикация состояния природных ресурсов и охрана 

природопользования (IG5310 Индикационная геоботаника; 

OPRPO5311 Охрана  природных ресурсов и переработка 

отходов; URIPR5312 Управление и рациональное 

использование природных ресурсов; AOPU5313 

Агроэкологические основы применения удобрений) 

2 Ответственный за 

модуль 

Мирзадинов Р.А., д.б.н., профессор; Сулейменова Н.Ш., 

д.с.-х.н., профессор; Махамедова Б.Ж., к.п.н., профессор 

кафедра «Экология»; Умбетов А.К., д.с.-х.н, профессор 

кафедры «Почвоведение и агрохимия»   

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура 

5 Количество часов в 

неделю 

12 

 

6 Количество кредитов 12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Экология и устойчивое развитие 

11 Постреквизиты ЭИРМ 

12 Содержание модуля Индикационная геоботаника. Изучение 

индикационных закономерностей в зональном аспекте: в 

тундрах и лесотундрах - растительная индикация 

геохронологических условий и почв; в лесах - индикация 

почв, их свойств, грунтовых вод, сукцессии; на лугах и 

болотах лесной зоны - индикация по фитоценозам и 

растениям почв и их свойств, гидрологического режима, 

процессов заболачивания; в зонах степей, полупустынь и 

пустынь - индикация типов почв, характера засоления почв 

и грунтов, дефляционных, просадочных и эрозионных 

процессов. Значение индикационных исследований при 

управлении природными ресурсами. 

Охрана  природных ресурсов и переработка 

отходов. Экологический риск и его оценка. Основные 

положения теории «экологического риска». 

Последовательность процедур в системе риска. Методики 

научных исследований. Управление эколого-

экономическими рисками. Оптимизация природной среды, 

как комплекс мер по рациональному использованию 

природных ресурсов, охране, оздоровлению и обогащению 

окружающей человека среды. Культурный ландшафт и 

цели его формирования. Экологические и социальные 

функции природного и культурного наследия.   

Управление и рациональное использование 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

природных ресурсов. Причины глобальных 

экологических проблем, зеленые технологии, 

направленные на охрану окружающей среды, 

предупреждение и ее восстановление, кроме того 

рассматриваются пути использования экологического 

дизайна при проектировании городов, производственных 

объектов и других инфраструктур. 

Агроэкологические основы применения удобрений. 

Принципы классификации удобрений; химизация 

земледелия в Казахстане; причины загрязнения природной 

среды удобрениями; негативное воздействие 

агрохимических средств на природную среду; 

минеральные и органические удобрения и вопросы охраны 

природной среды; агроэкологическая оценка действия 

тяжелых металлов в системе «почва – растение – 

животное»; вынос  биофильных веществ и тяжелых 

металлов; классификация почв по степени обеспеченности 

биофильными элементами и обоснование необходимости 

применения удобрений; поглотительная способность почв 

и экологическое обоснование форм, сроков и способов 

внесения удобрений; принципы подбора экологически 

оптимальных норм минеральных удобрений; способы 

приготовления экологически безопасных видов 

органических удобрений; регулирование химического 

состава растительной продукции и приемы получения 

экологически чистой продукции. 

13 Результаты обучения После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- основные принципы изучения  индикационных 

закономерностей; 

- нормы экологического законодательства и механизмы 

их применения;  теории и взгляды экологического права; 

экологическую ситуацию в развитых и развивающихся 

странах; теории биотической регуляции окружающей 

среды; экологические стратегии; прогнозы и модели 

мировой динамики; программы охраны окружающей 

среды; кризисы мировой цивилизации (экологический, 

социальный, демографический, экономический и т.д.); 

историю возникновения термина “устойчивое развитие”, о 

поисках выхода из кризиса;  

- основные этапы химизации земледелия в Казахстане; 

оптимальные параметры почв; особенности потребления 

биогенных веществ и поступления токсикантов в растения; 

экологию минеральных и органических удобрений; 

агроэкологические аспекты действия тяжелых металлов в 

агроценозах. 

Уметь:  

- применять эколого-правовые нормы на практике; 

обсуждать проблемы устойчивого развития, проводить 

обзор проектов устойчивого развития, оценивать 

возможные сценарии выхода из кризиса; 

- применять приемы и способы снижения потерь 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

биогенных элементов и получения экологически чистой 

продукции; определять экологически оптимальные норм 

азотных и фосфорных удобрений для с/х культуры; 

составить план проведения агроэкологического 

мониторинга при применении удобрений. 

Иметь навыки:   

- в проведении геоботанических индикационных 

исследований; 

- работы с живыми объектами и их сообществами в 

природе и лабораторных условиях;  

- владения современными методами анализа почвенных и 

растительных образцов на содержание токсикантов; 

методами анализа качества продукции растениеводства; 

расчета норм минеральных и органических удобрений; 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

Быть компетентным:  

- в вопросах индикации биогеоценозов в зональном 

аспекте;  особенностях индикации в горах, горных 

породах, почвах и водах;  

- управление и рациональное использование природных 

ресурсов; вопросах обеспечения экологической 

безопасности;вопросах современных экологических 

проблем человечества; вопросах экологического 

- в обеспечении повышения качества 

сельскохозяйственной продукции в соответствии 

требовании экологической чистой, конкурентоспособной 

продукции; области экологического законодательства; 

области контроля качества окружающей среды с 

использованием норм и правил, нормативной 

документации; 

- принципа охраны природы и рационального 

природопользования;  

- негативного воздействия агрохимических средств на 

природную среду; агроэкологической оценки действия 

тяжелых металлов в системе «почва – растение – 

животное»; получения экологически чистой продукции при 

применении средств химизации. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Индикационная геоботаника; 

Охрана  природных ресурсов и переработка отходов; 

Управление и рациональное использование природных 

ресурсов; Агроэкологические основы применения 

удобрений) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Демина Т. А. Экология, природопользование, охрана 

окружающей среды.     – М.: Аспект Пресс, 1998 

2. Г Реймерс Н.Ф. Природопользование. М. 2000г. 

3. Гальперин, М.В. Экологические основы 

природопользования; учеб. - М: Форум, 2004." 255 с. 
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4. .Нурмаганбетов, Д.Ш. Теоретические и прикладные 

основы проблем планирования и управления 

природопользованием и охраной природы.-Алматы: 

Каганат, 2007.- 354 с. 

5. Экология и  природопользование. Концепция  перехода  

к устойчивому развитию: учеб. / Д. К. Сулеев [и др.].- 

Алматы; Гылым, 2004,- 392 с.  

6. Жумабеков Г.Ж. Охрана окружающей среды - Алматы., 

2002-54 с. б. 

7. Байтулин И.О. Экология Казахстана - Алматы, 2005-12 

с.  

8. Алимбаев Т.А. Экологические проблемы в Казахстане - 

Алматы. Экология-2007-44 с. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Образовательная траектория №3 «Овощеводство защищенного 

грунта с основами агрохимии» 

Модуль 7. Круглогодичные технологии производства и питания 

овощей 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Круглогодичные технологии производства и питания овощей 

(SPST5314 Система питания в современных теплицах; 

APPMOK5315 Агробиология производства посадочного 

материала овощных культур; TPOZG5316 Технология 

производства овощей в защищенном  грунте; BZMU5317 

Биологическое земледелие и минеральные удобрения) 

2 Ответственный за 

модуль 

Кампитова Г.А., к.с-х.н., профессор кафедры 

«Плодоовощеводство и экология»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Агропочвоведение 

11 Постреквизиты ЭИРМ 

12 Содержание модуля Система питания в современных теплицах. Роль и 

значение элементов питания. Оптимизация условий 

питания. Требования к качеству воды для капельного 

полива, методика корректировки питательного раствора в 

зависимости от состава воды. Питательные растворы для 

выращивания овощных культур. Некорневое питание. 

Контроль питания растений по химическому составу 

листьев. Определение обеспеченности питательными 

элементами по внешнему виду. 

Агробиология производства посадочного материала 
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овощных культур. Вегетативное и семенное размножение 

овощных культур. Характеристика способов размножения. 

Морфологические и биологические особенности семян 

овощных растений. Хранение и прорастание семян овощных 

культур. Отбор семян по качеству. Посев семян и 

выращивание рассады. Посадка рассады. Развитие и 

состояние семеноводства овощных культур. Биологические 

основы семеноводства овощных растений. Биологическая 

разнокачественность семян на материнском растении. Сроки 

посева овощных растений. Направление и методы 

селекционной работы. 

Технология производства овощей в защищенном  

грунте. Значение защищенного грунта в кругогодовом 

снабжении населия свежими овощами. Методы создания и 

регулирования микроклимата в культивационных 

сооружениях. Режимы влажности, света, тепла, 

минерального питания, воздушно-газовый режим и способы 

их регулирования. Виды гидропоники и технология 

выращивания овощей. Технология выращивания грибов. 

Биологическое земледелие и минеральные удобрения. 
Понятие о биологическом земледелии, отличительные 

особенности в сравнении с интенсивным современным 

земледелием. Изучение основных принципов 

биологического земледелия, разновидностей. Роль основных 

источников пополнения органического вещества в 

биологическом земледелии – навоза, компостов, сидератов.  

Азотное питание растений в условиях биологического 

земледелия и основные ее источники. Фосфорное и 

калийное питание растений и основные источники их 

обеспечения. Роль микроэлементов в биологическом 

земледелии. Использование минеральных удобрений в 

биологическом земледелии (необходимость или 

возможность). Источники сохранения и воспроизводства 

плодородия почвы в биологическом земледелии. 

Сравнительная экономическая и экологическая оценка 

производства продукции. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

 - современные системы питания в условиях разных 

способов выращивания овощных культур в теплицах, 

ведение и развитие данной отрасли  в Республике 

Казахстана;  

- виды размножения, условия хранения и прорастания семян 

овощных растений; способы подготовки к посеву семян и 

способы выращивания рассады овощных культур; расчет 

потребности в рассаде и в площади для её выращивания; 

сроки посева и время высадки рассады; требования к 

посадке рассады на постоянное место; биологические 

основы семеноводства овощных растений;  

- виды теплиц и их конструктивные особенности; 

технологию выращивания в теплицах различных овощных 

культур; 
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- особенности питания растений и динамики их химического 

состава в различных системах земледелия; агрохимические 

свойства различных типов почв, их состав; химический 

состав и свойства различных видов удобрений; условия и 

приемы оптимизации питания различных 

сельскохозяйственных культур с использованием 

органических и минеральных удобрений. 

Уметь:  

- применить теоретические основы влияния факторов 

системы питания овощных растений, для получения 

высоких стабильных внесезонных урожаев;  

- проводить предпосевную подготовку семян овощных 

растений; организовать правильное хранение семян 

овощных растений; подготовить к посеву семена овощных 

культур; провести расчет потребного количества рассады и 

вырастить её различными способами; качественно провести 

посадку рассады; рассчитать оптимальную площадь питания 

для различных овощных культур в открытом грунте; 

- создавать оптимальные для роста и развития овощных 

культур, условия почвенного питания, освещенности, 

температуры, воздушно-газового режима, влажности почвы 

и воздуха; выбирать культивационные сооружения (теплицы 

грунтовые, гидропонные, с малообъемной гидропоникой), 

подбирать, для выращивания в них овощей, наиболее 

подходящие субстраты; 

- провести почвенную и растительную диагностику; 

использовать результаты анализов почв и растений для 

расчетов доз удобрений с целью создания оптимальных 

уровней питания сельскохозяйственных культур; дать 

экономическую оценку различным системам земледелия. 

Иметь навыки: 

- использования различных систем питания при 

выращивании овощей в теплицах; 

- использования приемов производства посадочного 

материала овощных культур;  

- применения технологии выращивания овощных культур в 

различных культивационных сооружениях; 

владения методами определения основных элементов 

питания сельскохозяйственных культур; расчета доз 

органических и минеральных удобрений в различных 

системах земледелия; расчета экономической 

эффективности системам удобрений и агротехнических 

приемов. 

Быть компетентным:  
- рационального подбора культивационных сооружении, 

субстратов при выращивании овощных растений в 

различных типах теплиц. 

- запланированного количества рассады; времени посева 

семян и посадки рассады; семеноводство овощных 

растений;  

- размножения овощных культур; хранения семенного и 

посадочного материала; подготовки семян к посеву; 
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выращивания рассады овощных растений; подготовки  

- рационального применения удобрений под основные 

сельскохозяйственные культуры в различных системах 

земледелия при оценке различных агротехнических приемов 

и мероприятий (севообороты, обработки, сроки, нормы 

высева и т.д.). 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Система питания в современных 

теплицах; Агробиология производства посадочного 

материала овощных культур; Технология производства 

овощей в защищенном  грунте; Биологическое земледелие и 

минеральные удобрения) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1.  Брызгалов В.А., Советкина В.Е., Савинова Н.И. 

Овощеводство защищенного грунта.-Л.: Колос, 1985 

2.  Тараканов Г.И., Мухин В.Д. Овощеводство М.: Колос 

1993 

3. Белогубова Е.Н. и др. Современное овощеводство 

закрытого и открытого грунта – Киев: Рута, 2007 

4. Гиль Л.С. и др. Современное промышленное 

производство овощей и картофеля с использованием систем 

капельного орошения и фертигации – Киев: Рута, 2007 

5. Круг Г. Овощеводство. – М.: Колос, 2000. 

6. Steve Solomon Growing Vegetables West of the Cascades, 6
th

 

Edition: The complet Guid to Organic Gardening Sasjuatch 

Books 2007 y., 368p. USA. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Образовательная траектория №4 «Биологизация и диверсификация 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур и 

инновационные методы селекции, биотехнологии» 

 

Модуль 8. Инновационные аспекты возделывания 

сельскохозяйственных культур 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Инновационные аспекты возделывания 

сельскохозяйственных культур (АSZ5318 Агроландшафтная 

система земледелия; РРКІРТ5319 Перспективные полевые 

культуры и их прогрессивные технологии) 

2 Ответственный за 

модуль 

Жоламанов К.К., к.с-х.н., ассоц. профессор, Оразбаев С.А., 

д.с-х.н., профессор кафедра «Агрономия» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения Очная 
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8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Агрохимия, Агропочвоведение. 

11 Постреквизиты ЭИРМ 

12 Содержание модуля Агроландшафтная система земледелия. 

Агроландшафтная система земледелия. Применять знания 

для решения конкретных научно-практических задач в ходе 

разработки и внедрения агроландшафтной системы 

земледелия. 

Перспективные полевые культуры и их прогрессивные 

технологии. Перспективные полевые культуры и их 

прогрессивные технологии. Особенности инновационных 

технологий в растениеводстве как отрасли 

сельскохозяйственного производства. Состояние и 

перспективы развития инновационных технологий в 

растениеводстве. Научные основы введения инновационных 

и перспективных технологий в растениеводстве. Факторы 

жизни растений, лимитирующие факторы и пути их 

оптимазации. Ознакомление с новыми инновационными и 

перспективными технологиями возделывания 

сельскохозяйственных культур. Экономическая 

эффективность внедрения инновационных и перспективных 

технологий.   

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- почвенно-климатические особенности зоны, 

специализацию и уровень развития производства, 

особенности систем земледелия области и хозяйства, 

применительно к агроландшафтам; 

- историю и методы интродукции новых кормовых растений 

предложенных для внедрения в производство; 

- перспективные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, перспективные полевые 

культуры и их технологии возделывания, экономически 

эффективные способы возделывания перспективных 

сельскохозяйственных культур. 

Уметь:  

- применять знания для решения конкретных научно-

практических задач в ходе разработки и внедрения 

агроландшафтной системы земледелия; интегрировать 

знания, полученные в рамках разных дисциплин модуля для 

решения исследовательских задач; 

- пользоваться методиками постановки лабораторных и 

полевых экспериментов по изучению и использованию 

объектов генетического банка растений. 

Иметь навыки:   

- расширение и углубление знаний дисциплин модуля, 

необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности; 

- разработки и осовения агроландшафтной системы 
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земледелия; 

- использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

- четко различать типы и эколого-генетические механизмы 

адаптации генофонда растений внешней среде. 

Быть компетентным:  

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний 

дисциплин модуля, расширения профессиональных навыков 

и умений; в особенностях агроландшафтной системы 

земледелия в степной и сухостепной зонах республики, в 

районах орошаемого и богарного земледелия; 

- в организации генофонда растений, исходя из биотических 

и абиотических факторов внешней среды, в его 

результативном хранении и примении, в ускоренном 

внедрении новых адаптированных сортов и гибридов в 

производство; 

- организовать проведение наблюдений за проявлениями 

иммунитета, создавать иммунные сорта и гибриды с 

прменением специальных методов, быстро внедрять в 

производство новые иммунные сорта и гибриды. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Агроландшафтная система 

земледелия; Перспективные полевые культуры и их 

прогрессивные технологии) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного 

земледелия и проектирование агроландшафтов.-М.: Изд. 

Колос С, 2011 

2. Нургасенов Т.Н. Селекция и семеноводство и 

сельскохозяйственных культур. -  Алматы, 2010. 

3. Әубакіров Қ. Жаңа және перспективалы мал азықтық  

өсімдіктер  /оқулық/ Алматы 2013.                  

4. Районированные сорта и гибриды с.-х. культур. – А., 2015. 

5. Нұрғасенов Т.Н., Қалиев Ә.Х., Генетика, селекция және 

тұқым шаруашылығы. - Алматы, 2003. 

6. Нургасенов Т.Н. Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных культур. –А., 2010. 

7. Нұрғасенов Т.Н., Қалиев Ә.Х., Сүлейменова С.Е., 

Асқанбаев С.С. Өсімдіктер селекциясы және тұқым 

шаруашылығы. - Алматы, 2007.   

8. Жанзақов М.М. Егістік дақылдар селекциясы. - Астана, 

2015. - 416 б. 

9. Кузнецов Экологическая биотехнология. - М., 2007 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Модуль 9. Иновационные методы селекции, биотехнологии 

сельскохозяйственных культур 

 
1 Название модуля и Иновационные методы селекции, биотехнологии 



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

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

шифр сельскохозяйственных культур (ЕAB5320 Экологические 

аспекты биотехнологии; IGBRSBI5321 Использование 

генетического банка растений в селекционных и 

биотехнологических исследования) 

2 Ответственный за 

модуль 

Садуакасов С.С., д.с-х.н., профессор, Баядилова Г.О., к.б.н., 

ассоц. профессор кафедра «Агрономия» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Агрохимия, Агропочвоведение. 

11 Постреквизиты ЭИРМ 

12 Содержание модуля Экологические аспекты биотехнологии. 
Биохимические циклы и участие в них микроорганизмов. 

Роль микроорганизмов в кругообороте веществ. Схемы 

кругооборота углерода, кислорода, азота и серы. Место 

микроорганизмов в трофических цепях. Микробная 

сукцессия. Влияние экологических факторов на 

микроорганизмы. Взаимоотношения микроорганизмов  с 

биотическими факторами. Формы взаимоотношений 

микроорганизмов. Взаимоотношения микроорганизм  с 

животными и растениями. Синтрофизм. Бактериальные 

сообщества. Особенности микроценозов. Механизмы, 

регулирующие гетерогенность популяции. Источники и 

характер загрязнения природных водоемов. Характеристика 

сточных вод. Бытовые, промышленные и 

сельскохозяйственные стоки, их состав. Технология 

биоремедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами, 

радионуклидами, органическими веществами и другими 

токсикантами. Роль взаимоотношений растений с 

почвенными микроорганизмами в эффективности 

извлечения токсикантов. Биологические методы защиты 

растений. Биопестициды. Микроорганизмы вызывающие 

заболевание насекомых и растений. Бактериальные 

препараты, используемые для борьбы с насекомым. 

Биопестициды на основе грибов. Вирусные биопестициды.  

Использование генетического банка растений в 

селекционных и биотехнологических исследованиях. 

Использование генетического банка растений в 

селекционных и биотехнологических исследованиях. 

Научные основы создания генетического банка растений. 

Использование генетического банка в селекционных и 

биотехнологических целях.Изучение  генетических 

ресурсов растений. Типы и особенности генетических 

ресурсов растений, способы их использования. 



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

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

Биологические особенности дикорастущих и 

культивируемых растений.Теоретические аспекты и 

практические результаты использования хозяйственно-

ценных признаков дикорастущих растений в селекции и 

биотехнологии. Эколого-географические центры 

происхождения видов растений. Генбанк и способы его 

создания. Сооружения, оборудования и приборы 

длительного хранения генетических ресурсов. 

Теоретические основысоздания, изучения и использования 

банка мирового генетического потенциала растений. 

Экобиологические аспекты использования их генетического 

потенциала.  Источники генотипической изменчивости, их 

селекционно-биотехнологическое значение. Национальные 

хранилища гермаплазмы, генерационного и семенного 

материала растений, животных, птиц, микроорганизмов 

и других видов флоры и фауны.  Генофонд с/х культур 

Казахстана. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- почвенно-климатические основы создания генетических 

ресурсов сельскохозяйственных культур и взаимодействия 

генотип - среда, генотипической изменчивости, эколого-

географические особенности генофонда растений;   

- научные основы предмета, сферы использования 

генетических ресурсов сельскохозяйственных культур, 

закономерности генотипической изменчивостирастений, 

эколого-физиологические основы использования 

генетического потенциала растений, генетическую природу  

онтогенетической адаптации, биологию филогенетической 

адаптации растений, методы использования первичного 

материала и управления генотипом сорта в селекции и 

семеноводстве;  

- дифференциацию и специализацию клеток, тканей и 

органов растений, особенности роста и развития объектов 

генетического банка, эмбриологию, 

регулированиевзаимоотношенийгенотиповс окружающей 

средой, способы формирования плодов и семян, 

эволюционные свойства генотипов; 

- правила и технику безопасности при работе с 

биологическим материалом; освоить приемы и способы 

решения конкретных задач из различных областей 

современной экологии; основные закономерности 

формирования и функционирования о приоритетных 

антропогенных загрязнениях (химических, биологических), 

путях их миграции в окружающей среде, абиотической и 

биологической трансформации. 

Уметь:  

- четко различать типы и эколого -генетические 

механизмы адаптациигенофонда растенийк внешней 

среде,  применять методы получения и 

размножения генотипов, линий семян, зародышей, 

гермаплазмы, спермия, женской яйцеклетки, 



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

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

эмбрионов и эмбриоидов, содержащихся в 

Национальных хранилищах генофонда и 

используемых в селекции и биотехнологии полевых 

культур и многолетних трав; 

- определять количественные и качественные изменения 

продукции сортов и гибридов растений, проектировать и 

реализовывать исследования по генофонду; 

- ориентироваться в современных направлениях и методах 

экологической биотехнологии;  применять полученные 

знания в экологической биотехнологии; 

- находить и использовать справочную литературу и базу 

данных по экологической биотехнологии. 

Иметь навыки:   

- определить перспективные кормовые растения для 

приготовления различных кормов зависимости от 

направления хозяйства. 

- определять перспективные с/х культуры, выращивать 

новые культуры по инновационным технологиям.  

- исследования фундаментальных и прикладных основ 

генетического анализаобразцов генофонда; 

- экспериментальной работы с объектами исследований; 

- работы по определению устойчивост растений к 

различным неблагоприятным факторам среды, проведению 

оценки характера проявления экологической пластичности 

образцов генбанка; 

- экспериментального регулирования адаптивного 

потенциала генетических ресурсов растений; 

- работы по методикам изучения процессов роста, развития 

и взаимодействия генотипов; 

- методами  очистки окружающей среды от техногенных 

загрязнений и переработки отходов. 

Быть компетентным:  

-  в выращивании новых перспективных культур по 

инновационным технологиям, получении их 

высококачественной продукции на основе 

программирования урожайности.  

- в организации сбора, изученияи использования генофонда 

растений и других представителей флоры и фауны, исходя 

из особенностей биотических и абиотических факторов 

внешней среды; 

- в проведении учетов и анализов семенного материала и 

других объектов, имеющихся в генбанке; 

- в выполнении работ по хранению, размножению и 

рассылке образцов генофонда по заявкам; 

- в вопросах экологической биотехнологии, в том числе 

закономерностях функционирования в природных средах 

микроорганизмов-биодеструкторов; способностях 

самостоятельно организовать и проводить научные 

исследования, используя различные современные методы 

биотрансформации органических ксенобиотиков, 

природных полимеров, соединений азота, серы и металлов.  

14 Форма итогового Комплексный экзамен (Экологические аспекты 



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

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

контроля биотехнологии; Использование генетического банка 

растений в селекционных и биотехнологических 

исследования) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Шевелуха Г.А. Сельскохозяйственная биотехнология. - М., 

2008. 712 с. 

2. Vallero Daniel A. Environmental Biotechnology: A 

Biosystems Approach: tutorial. - London : Elsevir Inc., 2010. - 

780 p. 

3. Боме Н.А. Устойчивость культурных растений к 

неблагоприятным факторам среды/ Н.А. Боме, А.Я. Боме, 

А.А. Белозерова. Тюмень: ТюмГУ, 2007. - 191 с. 

4. Коновалов Ю.Б., Пыльнев В.В., Хупацапия Т.И., Рубец 

В.С.. Общая селекция растений. – Москва, 2011. 

5. Clark David P., Pazdernik Nanette J. Biotechnology: tutorial - 

Update Ed. - London: Elsevir Inc., 2012. - 750 p. 

6. Plant Biotechnology and Agriculture: Prospects for the 21st 

Century / Arie Altman, Paul Michael Hasegawa. - London: 

Elsevir Inc., 2012. - 611 p.  

7. Экологическая биотехнология. Перевод с англис. Форстер 

К.Ф., Вейз Д.А.Дж. (Ред.)  

8. С.М. Клунова, Т.А. Егорова, Е.А. Живухина. 

Экологическая биотехнология Биотехнология: учебник для 

вузов- М.: Академия, 2010. 

9. Алимбаев Т.А. Экологические проблемы в Казахстане - 

Алматы. Экология-2007-44 с. 

10. Уәлиханова Г.Ж. Өсімдік биотехнологиясы. – А., 2001.   

11. Валиханова Г.Ж. Биотехнология растений. – А., 2010. 

12. Бигалиев А.Б., Халилов М.Ф., Шарипова М.А. Основы 

общей экологии Алматы, «Қазақуниверситеті», 2007. 

13. Я.Д. Вишняков,Н.Н. Бурцева,С.П. Киселева,С.В. Рыков 

Н.Е. Рязанова. Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды. ООО "Издательский центр "Академия", 

2015 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория № 5 «Современная защита и карантин 

растений» 

 

Модуль 10. Фитосанитарный мониторинг и система защиты растений 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Фитосанитарный мониторинг и система защиты растений 

(FMOVO5322 Фитосанитарный мониторинг опасных 

вредных организмов; ISZRVO5323 Интегрированная система 

защиты растений от вредных организмов)  

2 Ответственный за 

модуль 

Агибаев А.Ж., к.б.н., профессор, Карбозова Р.Д., к.с-х.н., 

ассоц. профессор кафедра «Защита и карантин растений» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

http://www.ecoindustry.ru/literature/view/826.html
http://www.ecoindustry.ru/literature/view/826.html


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

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

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Агрохимия; Агропочвоведение 

11 Постреквизиты ЭИРМ 

12 Содержание модуля Фитосанитарный мониторинг опасных вредных 

организмов. Теоретические основы разработки и 

информативное обеспечение прогнозов и сигнализации в  

защите и карантине растений от опасных вредных 

организмов. 

Интегрированная система защиты растений от 

вредных организмов. Различные методы учета вредителей, 

болезней и сорняков культурных растений. Элементы 

интегрированной системы защиты растений. Роль 

агротехнического, биологического и химического  методов 

защиты растений в интегрированной системе. 

Интегрированные системы различных 

сельскохозяйственных культур.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- экономические пороги вредоносности вредителей 

сельскохозяйственных культур; 

- ареал распространения, биологию и вредоносность 

вредных организмов.  

Уметь: 

-  проводить фитосанитарный мониторинг вредных 

организмов  различных сельскохозяйственных культур;  

- планировать, организовать и проводить защитные 

мероприятия по интегрированной системе защиты 

сельскохозяйственных культур от вредных организмов.  

Иметь навыки:  

- обследования полей культурных растений на вредных 

организмов;  

- различных методов интегрированной системы защиты  

сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и 

сорняков, в том числе карантинных объектов.  

Быть компетентным:  

- в проведении фитосанитарного мониторинга опасных  

вредных организмов сельскохозяйственных культур  и в 

определении их экономических порогов вредоносности;  

- в проведении  интегрированных защитных  мероприятий в  

борьбе с комплексом вредных организмов различных 

сельскохозяйственных культур с учетом охраны 

окружающей среды.  

14 Форма итогового Комплексный экзамен (Фитосанитарный мониторинг 



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

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

контроля опасных вредных организмов; Интегрированная система 

защиты растений от вредных организмов) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Методические  указания     по учету и выявлению вредных  

и особо опасных вредных организмов сельскохозяйственных 

угодий. Под редакцией Сулейменовой З.Ш. Астана, 2009. - 

312с. 

2. Фитосанитарный контроль за вредителями и сорняками 

сельскохозяйственных культур в Сибири. Учебное пособие. 

Под ред. Н.Н. Горбунова. Новосибирс, 2001. – 146 с. 

3. Чулкина В.А., Топорова Е.Ю., Стецов Г.Я. 

Интегрированная защита: фитосанитарные системы и 

технологии. М.//Колос, 2009.- 669 с.   

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Модуль 11. Современные  тренды химизма в сельском хозяйстве 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Современные  тренды химизма в сельском хозяйстве 

(STHP5324 Современные тренды химизма пестицидов; 

HMVSH5325 Химия и микробиология воды в сельском 

хозяйстве) 

2 Ответственный за 

модуль 

Ахатова З.С., к.х.н., ассоц. профессор, Касенова Б.А., 

старший преподаватель кафедра «Защита и карантин 

растений» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Агрохимия; Агропочвоведение 

11 Постреквизиты ЭИРМ 

12 Содержание модуля Современные тренды химизма пестицидов. Пестициды 

неорганического и органического происхождения. Общие 

методы анализа пестицидов. Формы применения 

пестицидов. Пестициды и окружающая среда. Ознакомление 

с химическими методами анализа, экстракции и очистки, 

газовой хроматографии, качественным и количественным 

составом пестицидов. Изучение химизма воздействия 

пестицидов, изучение их токсичности и способы устранения 

их вредного воздействия. 

Химия и микробиология воды в сельском хозяйстве. 

Химия пресной и природной воды. Характеристика 



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

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

природной воды. Солевой состав воды. Жесткость воды. 

Формирование химического состава воды. Физико-

химические процессы воды. Минерализация воды. Способы 

очистки воды. Микробиология пресной и природной воды. 

Роль микроорганизмов в круговороте органических веществ 

в водоеме. Загрязнение водоемов патогенными 

микроорганизмами. Роль микроорганизмов в самоочищении 

водоемов. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- качественный и количественный анализ пестицидов; 

исследования пестицидов в лабораторных и полевых 

условиях; методы экстракции и очистки, газовой 

хроматографии при анализе пестицидов; химический состав 

и физико-химические свойства воды рек, озер; методы 

химического анализа воды и ее микробиологию различных 

климатических зон Казахстана. 

Уметь: 

- использовать методы аналитической химии при 

проведении качественного и количественного определения 

пестицидов; определять химическими методами содержание 

пестицидов в растениях, овощах, фруктах и пищевых 

продуктах, содержание пестицидов в различных почвах по 

регионам республики, устойчивость пестицидов и методы 

их разрушения; 

- проводить химический анализ состава вод на 

содержание хлоридов, карбонатов, сульфатов калия, 

натрия, кальция, магния; проводить микробиологический 

мониторинг вредных организмов  в пресной и природной 

воде; планировать, организовать и проводить защитные 

мероприятия по очистке вод от загрязнений; использовать 

теоретические знания при решении практических задач.  

Иметь навыки:  

- работы в лабораторных и полевых условиях определения 

содержания пестицидов, определения содержания 

пестицидов и их свойств в растительном мире и почве, к 

решению практических задач и способность к обучению для 

проведения научных исследований; 

- обследования водных бассейнов для полива полей 

культурных растений; анализа полученных результатов и их 

научного обобщения, поиска и сортировки информации и 

креативных решений. 

Быть компетентным:  

- в проведении научных экспериментов по устранению 

вредного воздействия пестицидов, лабораторных и полевых 

опытов по выявлению вредного воздействия пестицидов на 

растения и почву, совершенствовать методы анализа 

пестицидов; 

- в общих теоретических и экспериментальных принципах и 

методах работы с анализируемыми веществами; в 

проведении  мониторинга водных бассейнов для полива 

сельскохозяйственных культур. 



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

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

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Современные тренды химизма 

пестицидов; Химия и микробиология воды в сельском 

хозяйстве) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Ивчатов А.Л., Малов В.И. Химия воды и микробиология. 

– Инфа-М, 2006. 

2. Родина А.Г. Методы водной микробиологии. – М.: 

//Наука. – 2002.  

3.  Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. – М.://МГУ, 

2002.  

4. Ахатова З.С. Химия и микробиология воды. Учебное 

пособие. Алматы, 2013.  

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №6 «Мелиорация и повышение 

плодородия орошаемых земель» 

  

Модуль 12. Мелиорации и повышение плодородия орошаемых земель 

 
1 Название модуля и 

шифр 
Мелиорации и повышение плодородия орошаемых 

земель (AM5326 Агротехническая мелиорация; GM5327 

Гидротехническая мелиорация; EMMS5328 Эксплуатация и 

мониторинг мелиоративных систем; HM5329 Химическая 

мелиорация) 

2 Ответственный за 

модуль 

Козыкеева А.Т., д.т.н., профессор кафедры «Водные ресурсы 

и мелиорация» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура 

5 Количество часов в 

неделю 

12 

 

6 Количество кредитов 12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Экология и устойчивое развитие 

11 Постреквизиты ЭИРМ 

12 Содержание модуля Агротехническая мелиорация. Агротехнические 

мелиорации (агромелиорации) - целый комплекс 

хозяйственных мероприятий направленных на 

восстановление природных свойств элементов окружающей 

среды, их сохранение и бережное использование; 

увлажняющие, удобрительные,  отапливаемые, 

дезинфекционные орошения; почвозащитные мероприятия 

борьбы с различными негативными экологическими 

процессами; конструкция и химическая мелиорация почв; 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

распределение влаги.  

Гидротехническая мелиорация. Гидротехнические 

мелиорации (гидромелиорации) Основные принципы и 

технические средства регулирования водного, воздушного, 

теплового и питательного режимов почв, способы 

повышения потребительской стоимости земель; 

классификация мелиорации; основные принципы 

мелиорации, общие условия и факторы мелиорации, виды и 

формы оросительной мелиорации, водопотребление и 

режимы орошения сельскохозяйственных культур; способы 

орошения сельскохозяйственных культур; способы 

орошения и поливная техника; водохозяйственные расчеты; 

рисовые оросительные системы и системы с использованием 

сточных вод и стоков животноводческих комплексов; 

источники воды для орошения; лиманное орошение.  

Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем.  

планирование водопользования на системах в целях 

создания благоприятных условий для получения устойчивых 

урожаев сельскохозяйственных культур, мероприятия, 

обеспечивающих надежную и долговечную работу систем; 

обновление и реконструкция систем на базе новой техники, 

проведение научно-производственных исследований для 

улучшения условий эксплуатации и совершенствования 

систем, контроль за соблюдением правил водопользования и 

сохранением мелиоративного земельного фонда, разработка 

мероприятий, обеспечивающих рациональное 

использования водных ресурсов и улучшение 

мелиоративного состояния земель, мониторинг 

мелиоративных систем и мелиорированных земель. 

 Химическая мелиорация. Засоленные и кислые почвы; 

классификация засоленных и кислых почв; влияние 

засоления и подкисления на основные свойства, плодородие 

почв и урожайность сельскохозяйственных культур; 

процессы солепереноса в почвах; мелиорация засоленных и 

кислых почв; промывка засоленных почв; химическая 

мелиорация солонцовых почв; эксплуатационный период; 

прогноз водно-солевого режима орошаемых земель; 

мелиорация кислых почв; биологическая мелиорация 

засоленных и осолонцованных почв; использование 

биогеохимических барьеров при мелиорации земель. 

13 Результаты обучения После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы по мелиорации; методы, способы и 

технические средства регулирования мелиоративных 

режимов; расчеты и прогнозы водного и химического 

режимов земель; разработку комплекса мелиоративных 

мероприятий; проектировать инженерные системы 

мелиорации земель; основные задачи эксплуатации 

мелиоративных систем; эксплуатационные требования, 

предъявляемые к мелиоративным системам; методы учета 

воды, типы и конструкции водомерных устройств на 
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мелиоративных системах; методы оценки эффективности 

использования водных ресурсов при водопользовании и 

мелиоративного состояния мелиорированных земель; 

методы выбора и обоснования мелиоративных мероприятий; 

способы определения объемов ремонтных работ и их 

стоимости. выбора необходимых машин для механизации 

ремонтов; способы оценки технического состояния 

мелиоративных систем и обоснования перспективных 

планов их развития; способы определения состава работ по 

реконструкции систем и их стоимости. 

Уметь:  
- компьютерные технологии для планирования и проведения 

работ по мелиорации; методы обработки результатов 

измерений и анализа их достоверности; технологические 

приемы оперативного управления водораспределением, 

поливами сельскохозяйственных культур, водным и 

другими режимами почв; проведения мониторинга 

мелиоративных систем и мелиорированных земельми. 

Иметь навыки:  

- работы по осуществлению всех природных инженерных 

расчетов; пересмотра действующих стандартов, технических 

условий и других документов по мелиорации; изучения и 

систематизации передового отечественного и зарубежного 

опыта в области мелиорации; определять состав 

регулируемых факторов; обосновывать планирование 

культуртехнических, агротехнических, лесотехнических 

работ и проектирование соответствующих инженерно-

биологических систем; оценивать эффективность 

мероприятий для повышения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, борьбы с эрозией; 

составления проектов по эксплуатации мелиоративных 

систем. 

Быть компетентным: 

- в правовой и законодательной области мелиорации, в 

области организации деятельности по мелиорации, в 

решении проблем рационального природопользования, 

планирования природоохранных мероприятий,  

мелиоративных мероприятиях, направленных на улучшение 

орошаемых земель. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Агротехническая мелиорация; 

Гидротехническая мелиорация; Эксплуатация и мониторинг 

мелиоративных систем; Химическая мелиорация) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Мелиорация земель: Учебник издания второе, 

исправленное и дополненное (под ред. А.И. Голованова).- 

СПб: Лань, 2015.- 816 с. 

2. Голованов А.И. Природообустройство.- СПб: Лань, 2015.- 

560 с. 

3. Лопатовская О.Г. А.А.Сугаченко. Мелиорация почв. 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Засоленные почвы.- Иркутск: Изд-во Иркут. Гос. Ун-та, 

2010. – 101 с. 

4.Stanley W. Buol, R. J. Southard, R. C. Graham, P. A. 

McDaniel. Soil Genesis and Classification, 6th 

EditionSeptember 2011, Wiley-Blackwell 

5. EdwardPlaster. SoilScienceand Management. 6th Edition. 

2013. 

6. Сельскохозяйственная биотехнология: учеб. / В.С. 

Шевелуха, Е.С. Воронин, Е.А. Калашникова; подред. В.С. 

Шевелухи. - 3-еизд., перераб. и доп. - Москва: Высшая 

школа, 2008. – 709с.  

7. Шаров И.А. Эксплуатация гидромелиоративных  систем. 

М.: Колос, 1998. 

8. Натальчук М.Ф., Ахмедов Х.А. Ольчаренко В.И. 

Эксплуатация гидромелиоративных систем. М.: Колос, 2000. 

9. Натальчук М.Ф., Ольчаренко В.И., Сурин В.А. 

Эксплуатация гидромелиоративных систем. М.: Колос, 2010. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Образовательная траектория №7 «Рациональная организация 

территории и управление природными ресурсами» 

 

Модуль 13. Устойчивое управление природными ресурсами 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Устойчивое управление природными ресурсами 

(POUTRN5330 Проектирование, организация и устройство 

территории различного назначения; PRIZR5331 

Прогнозирование и рациональное использование земельных 

ресурсов; MKPR5332 Мониторинг и кадастр природных 

ресурсов; ELZ5333 Эколого-ландшафтное землеустройство) 

2 Ответственный за 

модуль 

Мурсалимова Э.А.., к.б.н., ассоц. профессор, Молжигитова 

Д., Ph.D кафедры «Землеустройство и кадастр»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Агропочвоведение 

11 Постреквизиты ЭИРМ 

12 Содержание модуля Проектирование, организация и устройство 

территорий различного назначения. Предмет, метод, 

задачи и содержание дисциплины. Подготовка материалов 

почвенных, геоботанических, гидрологических и других 

изысканий для землеустроительного проектирования и 

кадастровой оценки земель; Разработка проектов 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Stanley+W.+Buol
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=R.+J.+Southard
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=R.+C.+Graham
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=P.+A.+McDaniel
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=P.+A.+McDaniel
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Edward+Plaster&search-alias=books&field-author=Edward+Plaster&sort=relevancerank
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

образования новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований; Составление проектов 

внутрихозяйственного землеустройства.  

Прогнозирование и рациональное использование 

земельных ресурсов. Предмет, метод, задачи и содержание 

дисциплины; основы теории, методики и организации 

прогнозирования использования земельных ресурсов; 

долгосрочное прогнозирование использования земельных 

ресурсов; генеральные схемы использования земельных 

ресурсов; целевые комплексные программы АПК и их 

обоснование по регионам страны, прогнозирование 

рационального использования земельных ресурсов в схемах 

землеустройства области (края, республики); зарубежный 

опыт прогнозирования использования и охраны земельных 

ресурсов. 

Мониторинг и кадастр природных ресурсов. Понятие, 

назначение и задачи кадастров природных ресурсов; 

составные части, виды и принципы кадастров; история 

развития кадастров; объекты кадастров; методы получения, 

обработки и анализа исходной информации; кадастр 

водных, лесных ресурсов, атмосферного воздуха флоры и 

фауны и др.; автоматизация обработки кадастровых данных; 

кадастровые работы за рубежом. 

Эколого-ландшафтное землеустройство. Предмет, 

метод, задачи и содержание дисциплины. Установление 

организации территории и ее обосновании экономическими, 

техническими, экологическими расчетами, обеспечивающее 

создание (поддержание) экологически стабильного, 

способного к самовоспроизводству ландшафта.  

Составление проект землеустройства,  увязывающий 

эколого-ландшафтный подход с агроэкологическим 

(эколого-ландшафтный подход агроэкологический - 

наполняет его внутренним содержанием. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- основные принципы наблюдения за состоянием 

окружающей природной среды и происходящими в ней под 

действием антропогенных факторов изменениями и 

процессами, оценку прогнозируемого состояния нормы 

экологического законодательства и механизмы их 

применения;   

- нормы и правила прогнозирования и рационального 

использования  природных ресурсов; 

- целевое назначение с учетом природных условий, 

агропроизводственных требований с/х культур, развитием 

хозяйственной деятельности и приоритетных требований 

экологической безопасности; 

- условия землепользования, его почвенно-климатические 

ресурсы, комплекс взаимоувязанных сбалансированных 

мероприятий по использованию и охране земель, 

повышению плодородия почв, формированию экологически 

безопасных агроландшафтов. 



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

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

Уметь:  

- системно проводить мониторинг земель как научное 

направление (концепция, методология, технология);  

- научно обосновать суждения о возможных состояниях 

природных объектов или явлений в будущем и способах 

воздействия на них с целью придания им необходимых 

свойств или направлений развития; 

- оптимальные способы эксплуатации естественных и 

искусственных экосистем, основные принципы 

рационального природопользования (охрана, освоение и 

преобразование природной среды); 

- составлять проекты землеустройства на эколого-

ландшафтной основе с учетом создания устойчивых 

агроландшафтов на основе производственных, 

природоохранных и других объективных критериев. 

Иметь навыки:   

- в проведении мониторинговых исследований; 

- в прогнозировании и рациональном использовании 

земельных ресурсов; 

- в организации и устройстве территорий различного 

назначения;  

- в организации и проведении эколого-ландшафтного 

землеустройства; 

Быть компетентным:  

- в области мониторинга и контроля качества окружающей 

среды с использованием норм и правил, нормативной 

документации; 

- в прогнозировании использования природных ресурсов и 

его сохранности;  

- в вопросах устройства территорий для 

сельскохозяйственного производства сохранением 

плодородия почв; 

- в вопросах создания (поддержание) экологически 

стабильного, способного к самовоспроизводству ландшафта. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Проектирование, организация и 

устройство территории различного назначения; 

Прогнозирование и рациональное использование земельных 

ресурсов; Мониторинг и кадастр природных ресурсов; 

Эколого-ландшафтное землеустройство) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Реймерс Н.Ф. Природопользование. М. 2000. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы 

природопользования; учеб. - М: Форум, 2004. 255 с. 

3. Нурмаганбетов Д.Ш. Теоретические и прикладные 

основы проблем планирования и управления 

природопользованием и охраной природы. - Алматы: 

Каганат, 2007.- 354 с. 

4. Экология и  природопользование. Концепция  перехода  

к устойчивому развитию: учеб. /Д. К. Сулеев. - Алматы; 



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

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

Гылым, 2004,- 392 с.  

5. Жумабеков Г.Ж. Охрана окружающей среды - Алматы., 

2002-54 с. б. 

6. Байтулин И.О. Экология Казахстана - Алматы, 2005-12 

с.  

7. Алимбаев Т.А. Экологические проблемы в Казахстане - 

Алматы. Экология-2007-44 с. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Образовательная траектория №8 «Микроклимат для  защищенного 

грунта с основами агрохимии» 
 

Модуль 14. Промышленные  технологии производства   овощей 

 
1 Название модуля и 

шифр 
Промышленные  технологии производства   овощей 

(KSVOZG5334 Культивационные сооружения для 

выращивания овощей в защищенном грунте; ISOKOZG5335 

Инновационные системы орошения культур на открытом и 

закрытом грунте; SUPZhRKS5336 Система управления 

процессами жизнеобеспечения растений в культивационных 

сооружениях; OAPHOKP5337 Основы агробиологии 

производства и хранения  овощных культур  и плодов) 

2 Ответственный за 

модуль 

Бектемисов С.А., к.т.н., профессор кафедры «Аграрная 

техника и технология»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Агропочвоведение 

11 Постреквизиты ЭИРМ 

12 Содержание модуля Культивационные сооружения  для выращивания 

овощей в защищенном грунте. Технология производства 

овощей в защищенном  грунте. Типы и особенности 

эксплуатации разных видов защищенного грунта. 

Современные направления в строительстве теплиц. 

Проектирование культивационных сооружений, хранилищ 

для овощей и плодов. Расчет системы отопления 

производственных культивационных сооружений. Деление 

на зоны территории РК по естественной освещённости. 

Светопроницаемые материалы, применяемые для 

ограждения культивационных сооружений. Электрические 

источники света, для электродосвечивания растений.  

Классификация электрических источников света по 

светораспределению и их применение в защищённом 



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

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

грунте. Расчет дренажа в культивационных сооружениях и 

его устройство и эксплуатация. Способы вентиляции 

культивационных сооружений. Материалы, используемые 

для несущих конструкций культивационных сооружений. 

Способы вентиляции культивационных сооружений. Расчет 

подкормки растений углекислым газом. Расчет вентиляции, 

температурного режима, состава газовой среды  помещении 

для хранение овощей и плодов.  

Инновационные системы орошения культур на 

открытом и закрытом грунте. Способы орошение, выбор 

методов и систем орошениеорошение для конкретного 

региона. Способы определение поливных и оросительных 

норм  и подбор рабочих параметров и режима работы 

оросительной системы для обеспечение нормы полива, для 

повышение урожайности при сохранении  оптимальных 

вкусовых качеств полученной продукции. Расчет системы 

фильтрации поливной воды. Расчет фертигации. Расчет, 

подбор и наладка технических средств для выращивание и 

уборки сельскохозяйственных культур с учетом 

применяемой системы орошение. 

Система управления процессами жизнеобеспечения 

растений в культивационных сооружениях. Роль и 

значение поддержки оптимального режима в получении 

качества и урожайности овощей в культивационных 

сооружениях. Роль и значение поддержки оптимального 

режима сохранения естественных вкусовых качеств плодов 

и овощей. Системы управления микроклимата в 

культивационных сооружениях. Системы управления 

подготовки питательного раствора, питание растений. 

Методы контроля питания растений. Система управления 

обменом воздуха в помещениях теплиц и хранилищ. 

Системы управления солнечной  инсоляцией в теплицах. 

Система управления температурой воздушно-газового 

пространства теплиц и хранилищ.  Программные продукты 

для автоматизации работы всех установленных систем в  

теплицах и хранилищах. Система обслуживания 

программных продуктов и их техническая под. 

Основы агробиологии производства и хранения  

овощных культур и плодов. Технологии выращивание 

овощных культур в культивационных соружениях, в 

размножении овощных культур, хранении семенного и 

посадочного материала овощных растений;   выращивании 

рассады овощных растений; в определении влияние 

микроклимата теплиц на рост и развитие  овощных культур; 

технологии  хранении продукции плодоводства и 

овощеводства; подготовке овощей, фруктов для  хранения и 

предпродажной - после хранение. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- современные технологии  выращивания овощных культур 

в теплицах; современные технологии хранение овощей и 

плодов; введение и развитие данной отрасли  в Республике 



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

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

Казахстан; 

- виды теплиц и их конструктивные особенности; 

особенности эксплуатации разных видов теплиц; Виды 

овощехранищ и особенности их эксплуатации. 

- основы проектирование теплиц и хранилищ; Системы 

обеспечение микроклимата в помещениях с учетом роста и 

развития растении, сохранение качества хранимой овощей и 

плодов. Способы управление системой жизнеобеспечение 

растений в теплицах и сохранение качество продукции в 

овощеплодохранилищах. 

- особенности орошаемых севооборотов. Различие 

оросительных систем и особенности их эксплуатации. 

Проектирование оросительных систем для открытого и 

закрытого грунта. 

- особености програмной продукции для управление 

системой  жизнеобеспечение растении в теплицах, 

сохранение кчество овощей и плодов в хранилищах.  

Уметь:  

- применять теоретические основы влияния факторов 

системы жизнеобеспечения овощных растений в теплицах;  

- проектировать современные тепличные комплексы и 

овощеплодохранилища; подобрать оборудования для 

создания оптимального условия, для роста и развития 

овощных культур, рассчитать системы питания и орошение, 

дренажа, очистки и рециркуляции воды, обеспечить и 

регулировать освещенность, микроклимат, воздушно-

газовый режим, влажность почвы и воздуха; выбирать 

современные материалы и несущие конструкции для 

культивационных сооружении; 

- проектировать современное промышленное производство 

овощей на открытом и на закрытом грунте; 

программировать фертигацию при машинном поливе; 

расчитать параметры оросительных систем и фертигации в 

зависимости поливной и оросительной нормы, нормы 

внесение удобрении, силовой установки оросительной 

системы, контрольных приборов, датчиков оросительных 

систем; 

- подобрать, пользоваться, провести обслуживание и 

техническую поддержку программых продуктов 

предназначенных для управления системами 

жинеобеспечения растений в теплицах, обеспечение 

продолжительности хранения и сохранения качества овощей 

и плодов в хранилищах; проводить расчет потребности 

расхода энегрии, воды, тары и других хозяйственных 

расходных материалов. Проводить тарировку и контроль 

датчиков определения измерения параметров внешней 

среды. 

Иметь навыки: 

- в использовании различных систем управления условий 

жизнедеятельности растений при выращивании овощей в 

теплицах и систем контроля и обеспечения параметров 

внешней среды; в хранилищах для обеспечения 



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

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

продолжительности и качества хранения овощей и плодов; 

- в проектировании, подборе материалов несущей 

конструкции, покрытие стен и оборудования 

жизнеобеспечения и контроля теплиц и 

овощеплодохранилищ; 

- в проектировании эксплуатации  оросительных систем, 

оборудования фертигации, систем контроля качества 

полива, составлении состава парка сельскохозяйственных 

машин для возделывания и уборки сельскохозяйственных 

культур с учетом особенности оросительных систем; 

- в расчете показателей и анализе производственно- 

хозяйственной деятельности тепличных комплексов и 

хранилищ. 

Быть компетентным:  

- в подборе, расчете и проектировании   культивационных 

сооружении и систем управления жизнедеятельности теплиц 

и овощеплодохранилищ с климатическими условиями 

региона. 

- в подборе, расчете и проектировании оросительных 

систем фертигации, систем контроля и управления  качества 

полива сельскохозяйственных культур. Эксплуатации 

сооружения оросительных систем и ситем управления 

поливом. 

- в пользовании и контроле систем управления 

жизнедеятельностью теплиц, обеспечении оптимальных 

параметров среды в помещениях овощеплодохранилищ. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Культивационные сооружения для 

выращивания овощей в защищенном грунте; 

Инновационные системы орошения культур на открытом и 

закрытом грунте; Система управления процессами 

жизнеобеспечения растений в культивационных 

сооружениях; Основы агробиологии производства и 

хранения  овощных культур  и плодов) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Белогубова Е.Н. и др. Современное овощеводство 

закрытого и открытого грунта – Киев: Рута, 2007 

2. Гиль Л.С. и др. Современное промышленное 

производство овощей и картофеля с использованием систем 

капельного орошения и фертигации – Киев: Рута, 2007 

3. Кувшинов Ю.Я. Динамические свойства помещения с 

регулируемой температурой воздуха //Известия вузов. 

Строительство и архитектура. - 1993. 

4. Шандров Б.В. Технические средства автоматизации: 

учебник для студентов высших учебных 

заведений. - М.: Академия, 2007 

5. Оборудование для управления технологическими 

процессами в теплицах. Серия FC-403-65. 

Система для управления микроклиматом в теплицах. 

Техническое описание и инструкция по 



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

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

эксплуатации. - М.: ФИТ 

6. Steve Solomon Growing Vegetables West of the Cascades, 6
th

 

Edition: The complet Guid to Organic Gardening Sasjuatch 

Books 2007 y., 368 p. USA. 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №9 «Экономика и управление 

агроэкосистемами» 
 

Модуль 14. Экономическая оценка природных ресурсов и управление 

инновациями 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Экономическая оценка природных ресурсов и управление 

инновациями (EP5338 Экономика природопользования; 

ЕАРК5339 Экономика АПК; EOZ5340 Экономическая 

оценка земель; IM5341 Инновационный менеджмент) 

2 Ответственный за 

модуль 

Мадиев Г.Р., к.э.н., профессор,  Мизанбекова С.К. к.э.н., 

профессор, Кайырбаева А.Е.,  к.э.н., профессор, Бекенова 

Г.Ы., к.э.н., ассоц. профессор, Тажигулова Ж.Ж., к.э.н., 

ассоц. профессор кафедра «Экономика и финансы»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ  

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Агропочвоведение 

11 Постреквизиты ЭИРМ 

12 Содержание модуля Экономика природопользования. Взаимодействие 

экономики и окружающей среды. Экономика окружающей 

среды. Загрязнение и   ассимиляционный  потенциал. 

Методологическая основа проблемы загрязнения ОС в 

экономике окружающей среды. Экономическая оценка 

экологических благ и ущерба от загрязнения окружающей 

среды. Экологоэкономическое обоснование хозяйственных 

решений. Управление загрязнением окружающей среды. 

Экономика АПК. Агропромышленный комплекс. Рынок 

в АПК. Земельные ресурсы и эффективность их 

использования. Основной капитал и эффективность его 

использования. Оборотный капитал и эффективность его 

использования. Трудовые ресурсы и производительность 

труда. Инвестиции и капитальные вложения в АПК. 

Интенсификация агропромышленного производства и НТП. 

Размещение, специализация, концентрация, кооперация и 

интеграция в АПК. Издержки производства и себестоимость 

продукции. Ценообразование и система цен. Валовая и 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

товарная продукция. Экономическая эффективность 

агропромышленного производства. Экономика отраслей 

АПК. 

Экономическая оценка земель. Оценка земель: понятие 

и содержание оценки земель. Экономическая оценка 

недвижимости  и система платежей за землю. Показатели 

экономической оценки земель. Методика оценки земель 

различных категорий земельного фонда. Кадастровая оценка 

земель. Доходный подход к оценке земельного участка 

Сравнительный подход к оценке земельного участка. 

Затратный подход  к оценке земельного участка. 

Инновационный менеджмент. Нововведения как объект 

инновационного управления. Инновационный менеджмент: 

возникновение, становление и основные черты Организация 

инновационного менеджмента. Разработка программ и 

проектов нововведений создание благоприятных условий 

нововведений. Формы инновационного менеджмента. 

Инновационные игры Прогнозирование в инновационном 

менеджменте. Инновационный менеджмент и 

стратегическое управление. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- современные технологии  выращивания овощных культур 

в теплицах; современные технологии хранение овощей и 

плодов; введение и развитие данной отрасли  в Республике 

Казахстан; 

- виды теплиц и их конструктивные особенности; 

особенности эксплуатации разных видов теплиц; Виды 

овощехранищ и особенности их эксплуатации. 

- основы проектирование теплиц и хранилищ; Системы 

обеспечение микроклимата в помещениях с учетом роста и 

развития растении, сохранение качества хранимой овощей и 

плодов. Способы управление системой жизнеобеспечение 

растений в теплицах и сохранение качество продукции в 

овощеплодохранилищах. 

- особенности орошаемых севооборотов. Различие 

оросительных систем и особенности их эксплуатации. 

Проектирование оросительных систем для открытого и 

закрытого грунта. 

- особености програмной продукции для управление 

системой  жизнеобеспечение растении в теплицах, 

сохранение кчество овощей и плодов в хранилищах.  

Уметь:  

- применять теоретические основы влияния факторов 

системы жизнеобеспечения овощных растений в теплицах;  

- проектировать современные тепличные комплексы и 

овощеплодохранилища; подобрать оборудования для 

создания оптимального условия, для роста и развития 

овощных культур, рассчитать системы питания и орошение, 

дренажа, очистки и рециркуляции воды, обеспечить и 

регулировать освещенность, микроклимат, воздушно-

газовый режим, влажность почвы и воздуха; выбирать 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

современные материалы и несущие конструкции для 

культивационных сооружении; 

- проектировать современное промышленное производство 

овощей на открытом и на закрытом грунте; 

программировать фертигацию при машинном поливе; 

расчитать параметры оросительных систем и фертигации в 

зависимости поливной и оросительной нормы, нормы 

внесение удобрении, силовой установки оросительной 

системы, контрольных приборов, датчиков оросительных 

систем; 

- подобрать, пользоваться, провести обслуживание и 

техническую поддержку программых продуктов 

предназначенных для управления системами 

жинеобеспечения растений в теплицах, обеспечение 

продолжительности хранения и сохранения качества овощей 

и плодов в хранилищах; проводить расчет потребности 

расхода энегрии, воды, тары и других хозяйственных 

расходных материалов. Проводить тарировку и контроль 

датчиков определения измерения параметров внешней 

среды. 

Иметь навыки: 

- в использовании различных систем управления условий 

жизнедеятельности растений при выращивании овощей в 

теплицах и систем контроля и обеспечения параметров 

внешней среды; в хранилищах для обеспечения 

продолжительности и качества хранения овощей и плодов; 

- в проектировании, подборе материалов несущей 

конструкции, покрытие стен и оборудования 

жизнеобеспечения и контроля теплиц и 

овощеплодохранилищ; 

- в проектировании эксплуатации  оросительных систем, 

оборудования фертигации, систем контроля качества 

полива, составлении состава парка сельскохозяйственных 

машин для возделывания и уборки сельскохозяйственных 

культур с учетом особенности оросительных систем; 

- в расчете показателей и анализе производственно- 

хозяйственной деятельности тепличных комплексов и 

хранилищ. 

Быть компетентным:  

- в подборе, расчете и проектировании   культивационных 

сооружении и систем управления жизнедеятельности теплиц 

и овощеплодохранилищ с климатическими условиями 

региона. 

- в подборе, расчете и проектировании оросительных 

систем фертигации, систем контроля и управления  качества 

полива сельскохозяйственных культур. Эксплуатации 

сооружения оросительных систем и ситем управления 

поливом. 

- в пользовании и контроле систем управления 

жизнедеятельностью теплиц, обеспечении оптимальных 

параметров среды в помещениях овощеплодохранилищ. 

14 Форма итогового Комплексный экзамен (Экономика природопользования; 
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контроля Экономика АПК; Экономическая оценка земель; 

Инновационный менеджмент) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Белогубова Е.Н. и др. Современное овощеводство 

закрытого и открытого грунта – Киев: Рута, 2007 

2. Гиль Л.С. и др. Современное промышленное 

производство овощей и картофеля с использованием систем 

капельного орошения и фертигации – Киев: Рута, 2007 

3. Кувшинов Ю.Я. Динамические свойства помещения с 

регулируемой температурой воздуха //Известия вузов. 

Строительство и архитектура. - 1993. 

4. Шандров Б.В. Технические средства автоматизации: 

учебник для студентов высших учебных 

заведений. - М.: Академия, 2007 

5. Оборудование для управления технологическими 

процессами в теплицах. Серия FC-403-65. 

Система для управления микроклиматом в теплицах. 

Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации. - М.: ФИТ 

6. Steve Solomon Growing Vegetables West of the Cascades, 6
th

 

Edition: The complet Guid to Organic Gardening Sasjuatch 

Books 2007 y., 368 p. USA. 

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

6 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы 

 

6.1 Профильное направление 
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1 
1 3 4 2 13 - - 1 - 14 705 23,5 5 1 

2 2 - 8 23 - 2 1 - 22 1305 43,5 2 2 

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

Итого 5 4 10 36 - 4 4 4 48 2820 94 9 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


