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«6М080900-Жеміс-көкөніс шаруашылығы» мамандығының 

«Қазақстандағы бақ шаруашылығының қарқынды дамуы» 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 «6М080900-Жеміс-көкөніс шаруашылығы» 

мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес дайындалған. 
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«6М080900-Жеміс-көкөніс шаруашылығы»  

мамандығының «Қазақстандағы бақ шаруашылығының қарқынды 

дамуы» модульдік білім беру бағдарламасы және модульдер каталогы 

 

Бейіндік бағыт бойынша теориялық оқытудың кредит саны – 36 

 

1. Білім беру бағдарламасының паспорты 

1.1Академиялық дәреже 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

1.2.1 Кәсіби қызметінің түрлері және саласы 

1.2.2 Кәсіби қызметініңнысандары 

2. Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері 

3. Негізгі құзіреттер 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны 

5. Модульдерді сипаттауға арналған формулярлар 

6. Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер 

көлемін көрсететін жинақ кесте 
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Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру мамандықтары 

бойынша үлгілік оқу жоспарларының 

тізбесіне 333-қосымша 

 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 

6М080900-Жеміс-көкөніс шаруашылығы мамандығы 

 (бейінді бағыт) 

Оқу мерзімі: 1,5 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6М080900-«Жеміс-көкөніс шаруашылығы» 

 мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы магистрі  

 

Пәндер 

циклі 

Пәннің 

коды Пәннің атауы 

Кредитте

р 

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 Таңдауы бойынша компонент 5   

КП Кәсіптік пәндер 26   

МК Міндетті компонент 3   

 
ZTA5301 Зерттеу теориясы және 

әдістері 
3 1 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 23   

 Теориялық оқытудың барлығы 36   

ОҚТ Оқытудың қосымша түрлері 8-кем емес  

ПӨ Өндірістік практика  4
*
-кем 

емес 
 

есеп 

беру 

МТЗЖ Магистрлік  жобаны орындауды қоса 

есептегендегі магистранттың 

тәжірибелік-зерттеу жұмысы  

4-кем 

емес 
 

есеп 

беру 

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 «6М080900-Жеміс-көкөніс шаруашылығы» 

мамандығының «Қазақстандағы бақ шаруашылығының қарқынды дамуы» 

модульдік білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар бейіндік бағыт 

бойынша (оқу мерзімі 1,5 жыл) дайындалады. 

Магистратураны бейіндік бағытпен оқыған бітірушіге «6М080900-

Жеміс-көкөніс шаруашылығы» мамандығы бойынша ауыл 

шаруашылығы магистрі академиялық дәрежесі беріледі. 

 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

 

1.2.1 Кәсіби қызметтің түрлері және саласы 

«6М080900-Жеміс-көкөніс шаруашылығы» мамандығының 

«Қазақстандағы бақ шаруашылығының қарқынды дамуы» модульдік білім 

беру бағдарламасы бағытындағы магистрлер төмендегі кәсіби қызмет 

түрлерін: 

- ұйымдастыру-басқарушылық, өндiрiстiк-технологиялық, 

басқарушылық, экперименттік-зерттеу, шаруашылықтарының түрлі 

консультациялық қызметтері (шаруа, фермер), ақционерлік қоғам, 

мекемелер, жеміс-көкөніс фирмаларда, жемістер, көкөністер, жидек 

дақылдары мен жүзімді қайта өңдеу және сақтау барысында өндірістер 

биологиялық және ауылшаруашылық бағытта қызметiн жүзеге асырады. 

 

1.2.2 Кәсіби қызметтің объектілері 

    Магистратура бітірушілерінің кәсіби қызметінің объектілері:  

- фермерлік, қожалық шаруашылықтарда, ЖШС, кооперативтер, жеміс-

көкөніс өнімдерін өндірумен, сақтаумен, өңдеумен және сатумен 

айналысатын акционерлік бірлестіктер. 

  

2  Білім беру бағдарламасының сипаттамасы  

 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 
Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің даму Концепциясына 

сәйкес, негізгі жалпыұлттық білімнің мақсаты қоғамның, мемлекеттің және 

тұлғаның сапалы жоғары білім алу мүддесін қанағаттандыру, әр адамға 

оқудың мазмұнын, формасын және мерзімін таңдап алуға ауқымды 

мүмкіндіктер ұсыну болып табылады. Жаңа формациядағы кең ауқымды 

фундаменталды білімі бар, инициативті, күн сайын өзгеріп тұратын еңбек 

нарығы және технологиялар талаптарына бейімделген, командамен жұмыс 

істей алатын, жеміс-көкөніс  шаруашылығы, жүзім шаруашылығы, жемістер- 

көкөністерді және жүзімді қайта өңдеу және сақтау аясына қажетті білімі бар 

маман дайындау. 
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«6М080900-Жеміс-көкөніс шаруашылығы» мамандығының 

«Қазақстандағы бақ шаруашылығының қарқынды дамуы» модульдік білім 

беру бағдарламасының мақсаты жеміс-көкөніс шаруашылығы бойынша 

мемлекеттік, жергілікті, аймақтық, шетел мекемелеріне, жеміс-көкөніс 

шаруашылығы саласындағы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды 

дайындау. 

 

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

 «6М080900-Жеміс-көкөніс шаруашылығы» мамандығының 

«Қазақстандағы бақ шаруашылығының қарқынды дамуы» модульдік білім 

беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

- жеке бiлiм бағытын таңдау; 

- жеміс-көкөніс шаруашылығы саласындағы теориялық және 

тәжірибелік дайындағы тереңдетiлген; 

- нарықтық экономика жағдайында озық тәжiрибе мен ғылымның 

жетiстiктерiн қолдану негізінде ауылшаруашылық өндiрiсiн ұйымдастыру; 

- жеміс-көкөніс дақылдарынан жоғары және тұрақты өнiм алуға 

қабiлетi бар маман дайындау. 

 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері 

«6М080900-Жеміс-көкөніс шаруашылығы» мамандығының 

«Қазақстандағы бақ шаруашылығының қарқынды дамуы» модульдік білім 

беру бағдарламасы 2 (екі) білім беру траекториясынан тұрады. 

Магистранттар жалпы барлық білім беру траекториялары үшін 

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

бизнес шешімдерді модельдеу, зерттеу теориясы және әдістері, жемістер мен 

көкөністердің сапасын реттеу, жеміс, көкөніс дақылдары мен жүзімнің 

генқоры пәндерін оқиды. 

Білім беру траекторияларының оқу пәндері: 

№1 «Жеміс шаруашылығы». Магистрант бақ шаруашылығында 

ландшафтты жобалау, жеміс дақылдарын отырғызу материалдарын өсірудің 

агробиологиясы, жидек дақылдары  және жүзімді өсірудің заманауи  

технологиялары, жеміс дақылдарының өнімділігін басқару, жемістерді 

жинағаннан кейін пайдалану технологиясы, жүзімді өңдеудің озық 

технологиялары пәндерін оқиды. 

№2 «Көкөніс шаруашылығы». Магистрант бақ шарушылығындағы 

емдік өсімдіктер, көкөніс дақылдарын отырғызу материалдарын өсірудің 

агробиологиясы, қорғалған топырақта көкөніс дақылдарын өсірудің заманауи 

технологиялары, келешегі мол көкөніс дақылдары, көкөніс дақылдарынын 

өнімділігін басқару, көкөністерді жинағаннан кейін пайдалану технологиясы 

пәндерін оқиды. 

№3 «Жаңғақ және жидек шаруашылығы». Магистрант жаңғақ 

жемісі дақылдарының өнеркәсіптік өндірісі, жаңғақ жемісі дақылдарының 

генофонды, жаңғақ жемісі дақылдарының питомнигі, жидек дақылдарын 
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өсірудің экологиялық-технологиялық аспектілері, жеміс пен жаңа бақша 

дақылдарының генофонды, жеміс питомнигі - қарқынды өсіру әдістері 

пәндерін оқиды. 

 

3  Түйінді құзіреттіліктер: 

 

Бейіндік магистратураны бітірушілердің 

 

1) түсінігі болуы керек: 

-   Қазақстанда және әлемдегі жеміс-көкөніс шаруашылығының даму 

бағыты мен жағдайынан, сонымен қатар оларды жақсарту жолдарынан; 

- Жеміс-көкөніс дақылдарын өсірудің агротехникалық шараларын 

сапалы түрде жүргізу туралы мониторинг жасаудан; 

 

2) білуі керек: 

- негізгі ғылым негіздері, тиісті мамандығы және мамандандыруын; 

- Қазақстанда және шет елдерде жеміс-көкөніс шаруашылығы 

саласының даму үрдісі мен ғылыми жетістіктері мен өндірістік негізі.  

- жеміс-көкөніс шаруашылығын өркендетудің заманауи прогрессивтік 

әдістерін; 

- жеміс-көкөніс шаруашылығы өнімдерін өндірудің және өңдеудің 

технологиялық және экономикалық аспектілерін. 

 

3) қабілеті болуы керек: 
- агроөндірістік кешеннің әртүрлі салаларындағы нақтылы мақсатты 

шешуге өзінің білімін қолдануды; 

- өндірістік жұмысты жоспарлауды, ұйымдастыруды, жүргізуді. 

 

4) дағдысы болуы керек: 

- ауыл шаруашылығына қажетті ақпараттарды компьютерлік әдіспен 

іздестіруге, өңдеуге және оларды өз қызметіне пайдалануға; 

- қызмет бабында белсенді ізденісті қамтамасыз ететін білім жаңарту 

және толықтыру жүйелеріне ең соңғы ақпараттарды пайдалануға. 

 

5) құзіретті болуы керек: 

- ұйымдастыру-шаруашылықтық сұрақтарды шешуді; 

- жеміс-көкөністі өсірудің ең тиімді тәсілдерін таңдауды, сондай-ақ 

дақылдар мен сорттарды таңдауды; 

- шаруашылықта туындайтын таласты құқықтық сұрақтарды шешуді. 
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4. Білім беру бағдарламасының мазмұны  

 

4.1 Бейіндік бағыт  

 
Модульдің 

аталуы 

Компо

нент 

ж/е 

цикл 

Пән коды Пәннің аталуы Бақыла

у 

формас

ы 

семе

стр 

Кредит 

көлемі 

Құрастырылған құзіреттіліктер  

(оқудың нәтижелері) 

KZ ECT

S 

Экономикалық 

және 

коммуникативті

к қатынастар 

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

дереккөздермен жұмыс істеу (дәстүрлі 

және on-line);  

- заманауи менеджменттің 

дамуындағы тенденцияны болжау 

және талдау, жинақтау;  

- жоғары-психолгиялық 

педагогикалық білім берудегі 

мәселелерді шешуге және оның 

болашақ дамуына. 

БД/МК Men5202 Менеджмент емтихан 1 1 1,5 

БД/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 

БП/ТК BShM520

5 

Бизнес шешімдерді 

модельдеу 

1 3 4,5 
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жасауда, өз бетінше ұйымдастыру 

және ғылыми зерттеулер жүргізуде. 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

Жеміс-көкөніс 

дақылдарының 

генқоры және 

зерттеу әдістері 

КП/МК ZTA5301 Зерттеу теориясы 

және әдістері 

Кешенді  

емтихан 

1 3 4,5 Құзіретті болуы керек:   
• - жеміс-көкөніс өсімдіктерінің өсу 

және даму сұрақтары мен олардың 

өнімділігін басқаруда;  

- жемістер мен көкөністерді өсіру, 

жинау, тауарлық өңдеу, сақтау, 

консервілеу, сату технологиялық 

жұмыстарын ұйымдастыру кезінде 

жеміс-көкөніс өнімдерінің сапасын 

реттеу мәселелерін шешуде. 

КП /ТК ZhKSR53

02 

Жемістер мен 

көкөністердің сапасын 

реттеу 

1 2 3 

КП/ ТК ZhKDZhG

5303 

Жеміс, көкөніс 

дақылдары мен 

жүзімнің генқоры 

1 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  8 12  

№ 1 «Жеміс шаруашылығы» білім беру траекториясы 

Жеміс-көкөніс 

дақылдарының 

отырғызу 

материалдарын

ың 

агробиологиясы 

және 

жобалау 

КП/ТК BShLZh5

304 

Бақ  

шаруашылығындағы 

ландшафтты жобалау 

Кешенді  

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- бақ шаруашылығында ландшафты 

жобалауға;  

- жеміс шаруашылығының түрлі 

бағыттарында тиянақты ғылыми-

зерттеу, информациялық-ізденістік, 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін 

іргелік ғылымдағы білімін 

пайдалануға, жеміс тікпе көшеттері 

өндірісін ұйымдастыруға, ғылыми 

зерттеу жұмыстарын жоспарлауға 

және жүргізуге, тікпе көшеттерді 

өсіруде қажетті технологиялық 

жұмыстарды механикаландыру үшін 

алдыңғы қатарлы құрал-жабдықтарды 

қолдануға, көшеттік танаптарындағы, 

ылғал-қоректік түзімдерді 

оңтайластыруға. 

КП/ТК ZhDOMO

A5305 

Жеміс дақылдарын 

отырғызу 

материалдарын 

өсірудің 

агробиологиясы 

2 3 4,5 
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Барлығы модуль бойынша:  6 9  

Жеміс-жидек 

дақылдары мен 

жүзім өсірудің 

заманауи 

технологиялары 

КП/ТК ZhDZhOZ

T5306 

Жидек дақылдары мен 

жүзімді  өсірудің 

заманауи 

технологиялары 

Кешенді  

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- жидек және жүзім  дақылдарының 

өсуі мен дамуын реттейтін 

мәселелерде; өндіріс жағдайында 

болашақта отырғызылатын 

жүзімдіктер мен жидек дақылдары 

егістіктеріне қолданылатын отырғызу 

материалдарын өсіру 

технологияларына; жүзім және жидек  

шаруашылығындағы сұрыптаудағы 

жетістіктерді пайдалануда; жүзім 

және жидек дақылдарын күтуді, 

шырпуды, өнімін жинауды 

механикаландыруда алдыңғы қатарлы 

құрал-жабдықтарды қолдануда; жүзім 

және жидек шаруашылығында ылғал-

қоректік түзімдерді оңтайластыруға;  

- ертежемісті, мардымды бақтарды 

отырғызуға. 

КП/ТК ZhDOB53

07 

Жеміс дақылдарының 

өнімділігін басқару 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

Жемістерді 

жинағаннан 

кейінгі 

технологиялары 

КП/ТК ZhZhKPT

5308 

Жемістерді 

жинағаннан кейін 

пайдалану 

технологиясы 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- жемістер мен жидектерді өсіру, 

жинау, тауарлық өңдеу, сақтау, 

консервілеу, тасымалдау, сату 

технологиялық жұмыстарын 

ұйымдастыру мәселелерін шешуде;  

- жүзімді өсіру, жинау, тауарлық 

өңдеу, сақтау, консервілеу, 

тасымалдау, шарап дайындау, сату 

технологиялық жұмыстарын 

ұйымдастыру мәселелерін шешуде. 

КП/ТК ZhOOT53

09 

Жүзімді өңдеудің озық 

технологиялары 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  
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№ 2  «Көкөніс шаруашылығы» білім беру траекториясы 

Көкөніс 

дақылдарының 

отырғызу мате 

риалын 

өндірудің 

агробиологиясы 

және емдік 

өсімдіктер 

 

КП/ТК BShEO53

10 

Бақ 

шаруашылығындағы 

емдік өсімдіктер 

Кешенді  

емтихан   

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- бақ өсімдіктерін және емдік 

өсімдіктерді өсірудің заманауи 

технологияларын өндірісте 

пайдалануға. 
КП/ТК KDOMO

A5311 

Көкөніс дақылдарын 

отырғызу 

материалдарын 

өсірудің 

агробиологиясы 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

Көкөністерді 

өсірудің 

заманауи 

технологиялары 

КП/ТК KTKDOZ

T5312 

Қорғалған топырақта 

көкөніс дақылдарын 

өсірудің заманауи 

технологиясы 

Кешенді  

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- ТМД мемлекеттерінде және 

Қазақстанда қорғалған топырақтағы 

көкөніс шаруашылығының жағдайы  

мен дамуының келешегі; 

- өсіру үшін көкөніс дақылдарын 

таңдау; көкөніс дақылдарын күтіп-

баптау және өнімін жинау бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыруға. 

КП/ТК KMKD53

13 

Келешегі мол көкөніс 

дақылдары 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

Көкөністерді 

жинағаннан 

кейінгі 

технологиялар 

КП/ТК KDOB531

4 

Көкөніс 

дақылдарының 

өнімділігін басқару 

Кешенді  

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- көкөніс дақылдарының өсуі мен 

дамуы; көкөніс дақылдарының 

өнімділігіне және оның сапасына 

сыртқы ортаның әсері; көкөніс 

дақылдарының өнімділігіне жылу 

түзімінің әсері; көкөніс 

дақылдарының өнімділігіне жарық 

түзімінің әсері; көкөніс 

дақылдарының өнімділігіне 

сутүзімінің әсері; көкөніс 

дақылдарының өнімділігіне себу және 

КП/ТК KZhKPT5

315 

Көкөністерді 

жинағаннан кейін 

пайдалану 

технологиясы 

2 3 4,5 
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отырғызу мерзімдерінің әсері; көкөніс 

дақылдарының өнімдерін басқару; 

көкөніс дақылдарының өнімділігін 

реттеу. 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

№3 «Жаңғақ және жидек шаруашылығы»  білім беру траекториясы 

Жаңғақ жемісі 

дақылдарының 

генофонды және 

өнеркәсіптік 

өндіріс 

КП/ТК ZhZhDOO

5316 

Жаңғақ жемісі 

дақылдарының 

өнеркәсіптік өндірісі 

Кешенді  

емтихан   

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- жаңғақ плантацияларында  жоғары 

сапалы талапқа сай замануи 

технологиялық жұмыстарды 

ұйымдастыруға, гендік қорды сақтау 

тәсілдерін жүргізуге; 

- жоғары сапалы мол өнімді жаңғақ 

замануи сорттарын өсіруді, сақтау 

әдістерін, өнімді уақытылы жинауда 

оның сапасын анықтауға. Өнімдерін 

әр түрлі салаға пайдалануға. 

КП/ТК 

ZhZhDG5

317 

Жаңғақ жемісі 

дақылдарының 

генофонды 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

Жаңғақ жемісі 

дақылдарының 

питомнигі және 

жидек 

дақылдарын 

өсірудің  

аспектілері 

КП/ТК 
ZhZhDР5

318 

Жаңғақ жемісі 

дақылдарының 

питомнигі 

Кешенді  

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- жаңғақ плантацияларында  

жоғары сапалы талапқа сай замануи  

технологиялық жұмыстарды 

ұйымдастыруға. 

- жоғары сапалы мол өнімді жаңғақ 

замануи сорттарын өсіруді, өнімді 

уақытылы жинауда оның сапасын 

анықтауға;  

- жидек шаруашылығында экология-

технологиялық жұмыстарда, жидек 

шаруашылығында экономикалық 

тиімділікті құруда. 

КП/ТК 

ZhDОЕТ

А5319 

Жидек дақылдарын 

өсірудің экологиялық-

технологиялық 

аспектілері 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

Жеміс, бақша КП/ТК ZhZhВDG Жеміс пен жаңа бақша Кешенді  2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 
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дақылдарының 

генофонды және 

өсіру әдістері 

5320 дақылдарының 

генофонды 

емтихан - жидек және жаңа бақ 

өсімдіктерінің гендік қорын сақтауға, 

олардың түрлері мен сорттарын 

пайдалануды ұйымдастыруға;  

- жидек дақылдарының отырғызу 

материалын өсіру бойынша 

технологиялық процесстерді 

ұйымдастыруды. 

КП/ТК 

ZhРКОА5

321 

Жеміс питомнигі - 

қарқынды өсіру 

әдістері 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

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 

Барлығы модуль бойынша:  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 ӨЭЖ ж ҚА:  12 40 

Барлығы бағдарлама бойынша:  48 94 
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5 Модульді сипаттау формуляры  

 

5.1 Бейіндік бағыт  

 

1 Модуль. Экономикалық және коммуникативтік қатынастар  

  
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Экономикалық және коммуникативтік қатынастар 

(ShT5201 Шет тілі (кәсіби), Men5202 Менеджмент, 

Psi5203 Психология) 

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

ұйымдастыру» кафедрасының профессоры, 

Сиргебаева С.Т., п.ғ.к., қауым. профессор, «Шетел 

тілдері» кафедрасы,  Аманбаева Э.А., п.ғ.к., қауым. 

профессор, Кенбаева Г.К., п.ғ.к., қауым. профессор 

«Кәсіптік оқыту» кафедрасы 

3 Модуль типі БП/МК, БП/МК, БП/МК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5 (2/1/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Философия, әлеуметтану, экономикалық теорияның 

негіздер  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

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

Оқытудың заманауи әдістері. Шетел тілін меңгеру 

деңгейіне қойылатын талаптар: оқу, жазу, тыңдау, 

сөйлеуТілдік оқу материалының сипаты: фонетика, 

лексика және сөзжасам, грамматика.  

Менеджмент. Кіріспе. Менеджмент қызмет түрі 

ретінде. Ұйым туралы түсінік және оның түрлері. 

Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. 

Коммуникациялар және шешімдерді қабылдау. 

Ұйымды стратегиялық басқару. Инновациялық 

менеджмент. Дағдарысқа қарсы басқару. Басқару 

қызметтері: жоспарлау, ұйымдастыру, уәждеу және 

бақылау. Топтық менеджмент. Лидерлік, билік және 

ықпал ету теориялары. Персоналды басқару. Еңбек 

ақысынтөлеу және еңбекке ынталандыру. Менеджер 

этикасы және ұйымдастырушылық мәдениеті. 

Компаниядағы жанжалдарды басқару. Өндіріс басқару 

объектісі ретінде. Өндірісті жедел басқару. Сапаны 

басқару. Өнімділікті басқару. Менеджмент тиімділігі: 

ішкі және сыртқы параметрлері.  

Психология. Кіріспе. Жоғары мектеп 

психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы. 

Оқыту процесіндегі студенттердің танымдық іс-әрекет 

психологиясы. Заманауи оқытудың психологиялық 
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әдістері мен тиімділікті арттыру құралдары және 

сапасы. Тәрбие процесінің психологиялық негіздері. 

Кәсіби бағдарланған тұлғаның психодиагностикалық 

мәселелері. Болашақ мамандардың кәсіби іс-әрекетінің 

профилін негізге ала отырып студенттер 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, 
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G.Storch. Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

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

2001. 

4. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-

М.:Банки и биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

5. Джакупов С.М. Психологическая структура 

процесса обучения. – Алматы, 2004.  

6. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

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, BShМ5206 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/(3/2) 

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 
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көмегімен талдау жүргізуге үлкен көңіл бөлінеді. 

Шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және 

қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау 

теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік 

есептерді компьютерде шешу алгоритмдері 

қарастырылады. Өз бетінше шығаруға мысалдар мен 

есептер ұсынылады. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- 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 
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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, 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. Жеміс-көкөніс дақылдарының генқоры және зерттеу 

әдістері 
 

1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Жеміс-көкөніс дақылдарының генқоры және зерттеу 

әдістері (ZTA5301 Зерттеу теориясы және әдістері, 

ZhKSR5302 Жемістер мен көкөністердің сапасын 

реттеу, ZhKDZhG5303 Жеміс, көкөніс дақылдары мен 

жүзімнің генқоры) 

2 Модульге жауапты Петров Е.П. а-ш.ғ.д., профессор, Укибасов О.А.  а-

ш.ғ.к., қауым.профессор, Тажибаев Т.С. а-ш.ғ.к., 

профессор «Жеміс-көкөніс және жаңғақ 

шаруашылығы» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/МК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 8 

6 Кредит саны 8 (3/2/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр І 

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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9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Жеміс шаруашылығы, көкөніс шаруашылығы 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Зерттеу теориясы және әдістері. Бұл пән жеміс-

көкөніс дақылдары мен жүзімнің, бақша 

дақылдарының өсуі мен дамуына байланысты 

сұрақтарға, экспериментті зерттеудің әдістері мен 

қазіргі заманауи түрлерін, алынған материалдарды 

математикалық өңдеуден өткізіп, бағалауды. 

Жеміс-көкөністердің сапасын реттеу. Жеміс-

көкөкністердің сапасын реттеудегі заманауи әдістерін 

терең меңгеру мен басқаруды қамтамасыз ету. Жеміс-

көкөністерді өсіру, жинау, сақтау және өңдеу кезінде 

инновациялық әдістерді қолдана отырып, жоғары 

сапалы өнім алу жолдары. Жемiстер мен көкөнiстер 

сапасының химиялық құрамымен байланысы. Жеміс, 

көкөніс өнімдерінің сапасының қалыптасу 

заңдылықтары. Сапа жөнінде ұғым. Өсу жағдайларын 

таңдау арқылы, агротехникалық тәсілдерін реттеу 

арқылы жеміс-көкөніс өнімдерінің сапасын арттыру 

жолдары. Жеміс-көкөніс өнімдерінің зиянсыздығы 

және олардың көрсеткіштері. Жеміс, көкөніс 

өнімдерінің зиянсыздығы қамтамасыз ету жолдары. 

Сақтау, өңдеу тасымалдау, сату кездерінде жеміс, 

көкөніс өнімдерінің сапасын арттыру жолдары. Жеміс-

көкөніс өнімдерінің сапасын бақылауға арналған 

мемлекеттік жүйесі.  

Жеміс, көкөніс дақылдары мен жүзімнің 

генқоры. Қазақстандағы жеміс, көкөніс дақылдары 

мен жүзімнің агробиоәртүрлілігі. Сирек кездесетін 

түрлердің болашағы. Жеміс, көкөніс 

шаруашылығының қазіргі кездегі селекциялық 

ғылымның жетістіктері. Генқорды сақтау және қайта 

жаңарту әдістері. Жаңа сорттар шығару мақсатында 

Қазақстан флорасының жабайы геноқорын 

пайдаланудың келешегі. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:   
- көкөніс дақылдарының жоғары өнімді ауруларға 

төзімді жаңа сорттар және будандар шығарудың 

негізін. Жеміс-көкөніс өнімдерінің сапасы қалыптасу 

заңдылықтарын; жеміс-көкөніс өнімдерінің сапасы 

жөніндегі заңнамалық және нормативті құқықтық 

актлерін;  өнімді сертификаттауды ұйымдастыруын 

және технологиясын;  өнімді қабылдау және сапасын 

сынау ережелерін; өнім сапасын талдау тәсілдерін. 

Қабілеті  болуы керек:  

- экспериментті жоспарлау, ең тиімді өзекті 

нұсқауларды анықтау, тәжірибені дұрыс орналастыруды 

және алынған нәтижелерден математикалық өндеуге, 
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жеміс, көкөніс дақылдарының вегетациясы кезінде 

олардың өсіп-дамуына бақылаулар жүргізуді; өз 

бетінше ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуге қажетті 

ғылыми зерттеу әдістерін жүргізуге; өнім сапасын 

тексеру үшін бақылау-өлшеу және зерттеу құралдарын 

пайдалануды;  жеміс-көкөніс өнімдерін стандарттау 

және сертификаттау жұмыстарын жүргізу және 

жоспарлау үшін керекті технологияларды пайдалану. 

 Дағдысы болуы керек:  

- жалпы ғылымдық методология мен биология 

ғылымының ғылыми-теориялық ойлауына; ғылыми-

зерттеу әдістемелерін, өнімді және сапа 

менеджментінің жүйелерін сертификаттау 

жұмыстарын орындау кезінде өнімнің және 

процестердің сапасын бақылау әдістерін;өнім сапасын 

талдау және өнім сапасының төмендеу себептерін 

анықтауды. 

• Құзретті болуы керек:  
• - жеміс-көкөніс өсімдіктерінің өсу және даму 

сұрақтары мен олардың өнімділігін басқаруда;  

• жемістер мен көкөністерді өсіру, жинау, тауарлық 

өңдеу, сақтау, консервілеу, сату технологиялық 

жұмыстарын ұйымдастыру кезінде жеміс-көкөніс 

өнімдерінің сапасын реттеу мәселелерін шешуде. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Зерттеу теориясы және әдістері, 

Жемістер мен көкөністердің сапасын реттеу, Жеміс, 

көкөніс дақылдары мен жүзімнің генқоры) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Витковский В.Л. Плодовые растения мира.-

М.:Колос, 2003 

2. Нуртазина Н.Ю. и др. Новые сорта плодовых 

культур казахстанской селекции – ваады фермеров и 

крестьян.-Алматы, 2011г. 

3. Круг Г. Овощеводство.-М.:Колос, 2000г.  

4. Смагулов А.К., Тажибаев Т.С. и др. Качество и 

безопасность пищевой и сельскохозяйственной 

продукции. Учебник. Алматы, 2002 г. 

5. Food quality and safety standards, a practitioners’ 

referencebook. Editor: Deutshce Gesellschaft fuer, 

Technishce Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, postfach5180, 

65726 Eschborn, Germany, January. 2007 

6. Cмағұлов А.Қ. және басқалар. Ауылшаруашылық 

өнімдерінің сапасын сараптау және бақылау. Оқулық.-

Алматы, 2005.-390б. 
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№ 1 «Жеміс шаруашылығы» білім беру траекториясы 

 

4 Модуль. Жеміс дақылдарының отырғызу материалдарының 

агробиологиясы және жобалау 



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

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

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Жеміс дақылдарының отырғызу материалдарының 

агробиологиясы және жобалау (BShLZh5304 Бақ  

шаруашылығындағы ландшафтты жобалау, 

ZhDOMOA5305 Жеміс дақылдарын отырғызу 

материалдарын өсірудің агробиологиясы) 

2 Модульге жауапты Укибасов О.А., а-ш.ғ.к., «Жеміс-көкөніс және жаңғақ  

шаруашылығы» кафедрасының қауым. профессоры  

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі  

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Жеміс, шаруашылығы, Жеміс-жидек дақылдарының 

тікпе көшеттерін өсіру технологиясы 

11 Модульдің 

постреквизиттері 
МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Бақ  шаруашылығындағы ландшафтты жобалау. 

шаруашылығында ландшафты жобалаудың маңызы, 

принциптері. Жеміс және сәндік өсімдіктерді 

ландшафты жобалауда пайдалану. Жеміс 

дақылдарының бөрікбастарын қалыптастырудың 

табиғи және өндірістік түрлері, техникалары. 

Жобалауда пайдаланатын өсімдіктердің биологиялық 

ерекшеліктері. Жасыл егістердің негізгі түрлері мен 

сәндік үлгілері. Елді мекендерді көкжелектендіру 

жобасын құру принциптері және өсімдіктер құрамын 

таңдау. 

Жеміс дақылдарының отырғызу материалдарын 

өсірудің агробиологиясы. Жоғары сапалы, 

сауықтырылған материалдар алуға мүмкіншілік 

беретін жеміс дақылдарын көбейтудің жаңа тәсілдері 

туралы мәліметтер. Жеміс дақылдарын көбейтудің 

биологиялық негіздері. Тұқыммен және вегетативті 

көбейту. Гомо және гетерозиготалық. Дәннің пайда 

болуы және дамуы. Сабақ пен қосалқы тамырлардың 

пайда болуын қамтамасыз ететін жасанды тәсілдер. 

Жеміс дақылдарының регенерациялық 

мүмкіншіліктері (потенциалы). Өсімдіктердің 

сәйкестілігі туралы түсінік. Жеміс дақылдарының 

телітушілері, олардың жіктелуі және пайдаланылуы. 

Сауықтырылған отырғызу материалдарының өндірісі. 

Репродукциялық сатылар (супер-супер элита, супер 

элита, элита т.б.). Телітушілерді түстеу және 

апробация жүргізудің техникасы мен әдістемесі. 

Біртектес телітушілерді биологиялық, морфологиялық 

белгілерімен анықтау. Жидек дақылдарының 

отырғызу материалдарын өсірудің ерекшеліктері. 

Отырғызу материалдарын тексеру, қазу, тасымалдау, 
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іріктеу және сақтау.  

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- биологиясын және өсімдіктердің құрылыс 

ерекшеліктерін, техникасы, ландшафты принциптерін 

жобалау; жеміс дақылдарын тұқыммен, вегетативті 

көбейтудің биологиялық негіздері мен тәсілдерін, 

жеміс дақылдарының телітушілерін және олардың 

биологиялық, морфологиялық ерекшеліктерін, жақын 

және алыс шет елдердегі жеміс дақылдарын 

көбейтудің келешегі мол технологияларын, оның 

ішінде биотехнологияның көмегімен сауықтырылған 

отырғызу материалдарын өсіруді. 

Қабілеті  болуы керек:  

- бақ шаруашылығында ландшафты жобалауға жеміс 

және сәндік өсімдіктерді таңдауға, ландшафты 

жобалауды құруға. Жеміс дақылдарын көбейту 

тәсілдерін өндірісте пайдалануға, себіндік 

материалдарды дайындауға, сақтауға, себер 

алдындағы дайындықтан өткізуге, көшеттік 

танаптарын дайындауға, вегетативті телітушілердің 

түрлерін анықтауға, оларды өсіру технологияларын 

дұрыс жүргізуге. 

Дағдысы болуы керек:  

- бақ шаруашылығында ландшафты жобалаудың 

техникасы мен технологиясын. 

фитохирургиялық әдістерді пайдалануды, шет 

елдердегі жеміс дақыдарын көбейтудің жаңа 

технологиялары мен биотехнологиядағы 

жетістіктерді, клонды телітушілердің соңғы 

сұрыпталған түрлерін зерттеу мен өндіріске енгізуді. 

Құзретті болуы керек:  

- бақ шаруашылығында ландшафты жобалауға; жеміс 

шаруашылығының түрлі бағыттарында тиянақты 

ғылыми-зерттеу, информациялық-ізденістік, 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін іргелік 

ғылымдағы білімін пайдалануға, жеміс тікпе 

көшеттері өндірісін ұйымдастыруға, ғылыми зерттеу 

жұмыстарын жоспарлауға және жүргізуге, тікпе 

көшеттерді өсіруде қажетті технологиялық 

жұмыстарды механикаландыру үшін алдыңғы 

қатарлы құрал-жабдықтарды қолдануға, көшеттік 

танаптарындағы, ылғал-қоректік түзімдерді 

оңтайластыруға. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Бақ  шаруашылығындағы 

ландшафтты жобалау, Жеміс дақылдарын отырғызу 

материалдарын өсірудің агробиологиясы) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Укибасов О.А. «Сәндік бақ шаруашылығы» пәнінен 

дәріс жинағы. Алматы, 2008. 

2. Аяпов К.Ж., Кампитова Г.А., Мажитова Р.С. Жеміс 
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шаруашылығы. Алматы, 2005. 

3. Декоративное садоводство/Под.ред Н.В. Агофонова 

– М.: Колос, 2003. 

4. Витковский В.Л. Плодовые растения мира.-

М.:Колос, 2003 

5. Укибасов О.А. Жеміс-жидек дақылдарының тікпе 

көшеттерін өсірутехнологиясы пәнінен оқытылатын 

дәріс жинағы-Алматы:Гридан Полиграф, 2010 

6. Клоконос Н.П. Учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям по плодоводству-

Алматы,20081. Укибасов О.А. «Сәндік бақ 

шаруашылығы» пәнінен дәріс жинағы. Алматы, 2008. 
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5 Модуль.  Жеміс-жидек дақылдары мен жүзім өсірудің заманауи 

технологиялары 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Жеміс-жидек дақылдары мен жүзім өсірудің заманауи 

технологиялары (ZhDZhOZT5306 Жидек дақылдары 

мен жүзімді  өсірудің заманауи технологиялары, 

ZhDOB5307 Жеміс дақылдарының өнімділігін 

басқару) 

2 Модульге жауапты Олейченко С.Н., а-ш.ғ.д., профессор, Тажибаев Т.С.,  

а-ш.ғ.к., профессор, «Жеміс-көкөніс және жаңғақ 

шаруашылығы» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Жеміс шаруашылығы, жеміс-жидек дақылдарының 

тікпе көшеттерін өсіру технологиясы 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Жидек дақылдары мен жүзімді  өсірудің 

заманауи технологиялары. Жүзім мен жидек 

шаруашылығы саласындағы жаңа селекциялық 

жетістіктері және әлемдік коллекциядан алынған ең 

жақсы сорттары. Қазақстанның табиғи-климаттық 

жағдайына бейімделген, республика ғалымдары 

шығарған жүзім түбін қалыптастырудың жаңа түрлері.  

Жүзімдіктер мен жидек дақылдары егістігінде күтіп-

баптау және өнімді жинау үрдістерін кешенді 

механизациялау. Жүзім және жидек 

шаруашылығындағы ылғал сақтау технологияларды 

қолдану, тамшылатып суару жүзім және жидек 

дақылдарының жоғары өнім алуының негізі. 

Топырақты өңдеу және арам шөптермен күресудің 

дамыған әдістері. Мулчалау материалдарын 
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пайдалану. «Рут-бол» әдісі және өсу реттегіштерін 

қолдану арқылы дайындалған күйзеліске 

ұшырамайтын отырғызу материалдарымен 

жүзімдіктер және жидек дақылдарының егістіктерін 

отырғызу. Жүзім және жидек шаруашылығымен 

айналысудың шет елдегі ерекшеліктері мен озық 

әдістері.   

Жеміс дақылдарының өнімділігін басқару. 
Өсімдіктердің өсу және даму ерекшеліктері. Жеміс 

дақылдарының өсу кезеңі. Өсу кезеңдеріндегі 

агротехниканың міндеттері. Жеміс дақылдарының 

өсуіне және өнімділігіне  экологиялық факторлардың 

әсері.Бақты орналастыру тәсілдері. Бөрікбасын 

қалыптастыру және шырпу міндеттері. Жас және 

жеміс салушы бақтардың күтімі. Суару тәсілдері. 

Өнімді жинаудың озық технологиялары.  

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- жидек және жүзім шаруашылығының тұрақты 

дамуы үшін дақылдарды өсірудің озық 

технологияларын пайдалануға ең жақсы жағдайларды; 

жидектер мен жүзімнің биологиялық ерекшеліктерін 

және олардың бейімделу ресуртық потенциалы мен 

өнімділігін бағытталған физиологиялық әдістер және 

биотехнология  арқылы жоғарлату; дақылдарды 

өсірудің қазіргі заманғы технологияларын қолдану 

үшін жидек және жүзім шаруашылығының тұрақты 

дамуына қажетті жағдайларды;  өсімдіктер мен 

топырақты күтуді, өнімді жинауды 

механикаландыратын алдыңғы құрал-жабдықтарды, 

тамшылатып суаруды жүргізетін жабдықтар кешенін. 

Қабілеті  болуы керек:  

- өсіру аймағының экологиялық потенциалы мен 

нақты бір егістіктің агроландшафтық ерекшеліктерін 

ескере отырып, жидек және жүзім 

шаруашылығындағы селекциялық жетістіктерді 

қолдануды;жидек дақылдарының егістіктері мен 

жүзімдіктердегі күтіп-баптау және өнімді жинау 

жұмыстарында қол еңбегі мен өзіндік құнын 

төмендетуге мүмкіндік беретін, дамыған  

механизациялау құралдарын таңдауды жүргізуді. Бақ 

түріне қарай орналастырудың алдыңғы әдістерін, 

жеміс өсімдіктері бөрікбасын қалыптастыру 

тәсілдерін пайдалануға; бақтардағы ылғал-қоректік 

түзімдерді оңтайландыруды жүргізуге; өсіру 

аймағының экологиялық ерекшеліктеріне байланысты 

жеміс-жидек дақылдарын отырғызудың оңтайлы 

мерзімін анықтауға; өнім сапасы мен өнімділікті 

арттыруға мүмкіндік беретін агротехниканың озық 

әдістерін пайдалануға;өнімнің сапасы мен 

бәсекелестікке қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік 

беретін агротехникалық әдістерді қолдануды. 
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Дағдысы болуы керек:  
- жидек дақылдары мен жүзімді  өсірудің қазіргі 

заманғы технологияларын  меңгеруде  теориялық 

және тәжірибелік білімдерін өндіріс жағдайында 

пайдалануды; жүзім және жидек шаруашылығындағы 

агротехнологиялардың алдыңғы модельдерін.  

Құзретті болуы керек:  

- жидек және жүзім  дақылдарының өсуі мен дамуын 

реттейтін мәселелерде; өндіріс жағдайында болашақта 

отырғызылатын жүзімдіктер мен жидек дақылдары 

егістіктеріне қолданылатын отырғызу материалдарын 

өсіру технологияларына; жүзім және жидек  

шаруашылығындағы сұрыптаудағы жетістіктерді 

пайдалануда; жүзім және жидек дақылдарын күтуді, 

шырпуды, өнімін жинауды механикаландыруда 

алдыңғы қатарлы құрал-жабдықтарды қолдануда; 

жүзім және жидек шаруашылығында ылғал-қоректік 

түзімдерді оңтайластыруға.  

ертежемісті, мардымды бақтарды отырғызуға. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Жидек дақылдары мен жүзімді  

өсірудің заманауи технологиялары, Жеміс 

дақылдарының өнімділігін басқару) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Самощенков Е.Г. Плодоводство-М., 

Образовательный центр «Академия»,- 2002 

2. Трунов Ю.В., Самощенко Т.Н., Дорошенко Т.Н. и 

др. Плодоводство. – М.: Колос С, 2012. -415 с. 

3. Кудрявец Р.П. Обрезка и прививка садовых 

культур.-М.:АСТ: Астрель, 2011. -480 с. 

4. Воронцов В.В., Москаленко Т.И. Плодовый сад. –

М.: ЗАО «Фитон+», 2010. – 248 с.  

5. Трунов Ю.В., Родионов В.К., Скрипников Ю.Г. 

Плодоводство и овощеводство. –М.: КолосС, 2008. – 

464 с. 

6. Sovremennye tehnologii vyrashivanya yagodnyh keltur 

I vinograda - The Berry Grower's Companion , Barbara L. 

Bowling, Publisher: Timber Press; Reprint edition 

(October 15, 2005), The Haseltine Building 133 S.W. 

Second Avenue, Suite 450, 308 pages 

7. Трунов Ю.В., Самощенко Т.Н., Дорошенко Т.Н. и 

др. Плодоводство.-М.:КолосС, 2012.-415с. 
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6 Модуль. Жемістерді жинағаннан кейінгі технологиялары  

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Жемістерді жинағаннан кейінгі технологиялары 

(ZhZhKPT5308 Жемістерді жинағаннан кейін 

пайдалану технологиясы, ZhOOT5309 Жүзімді 

өңдеудің озық технологиялары) 

2 Модульге жауапты ТажібаевТ.С., а-ш.ғ.к., «Жеміс-көкөніс және жаңғақ 
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шаруашылығы» кафедрасының профессоры 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Жеміс шаруашылығы, жеміс-жидек дақылдарының 

тікпе көшеттерін өсіру технологиясы 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Жемістерді жинағаннан кейін пайдалану 

технологиясы. Жемістер мен жидектерді тауарлық 

өңдеу, сақтау мен консервілеу, сату 

технологияларының дамуы, жетістіктері, казірғі 

жағдайы; Жемістер мен жидектерді тауарлық өңдеу, 

тасымалдау, сатудың замануи әдістері; Жемістер мен 

жидектерді сақтау мен өңдеудің теориалық негіздері; 

Жеміс-жидек дақылдарының жеке сақтау 

технологиялары, сақтау әдістері, қойма түрлері; 

Жемістер мен жидектерді консервілеудің заманға сай 

әдістері, құрал-жабдықтары, технологиялары. Түрлі 

жеміс-жидек консервілерін дайындау технологиялары, 

рецептуралары. Жемістер мен жидектерді 

консервілеудің заманға сай құрал-жабдықтары; 

Жемістер мен жидек өнімдерінің нарық жағдайында 

бәсекелестік қабілетін арттыру жолдары. 

Жүзімді өңдеудің озық технологиялары. Жүзімді 

жинау, өңдеу, шарап дайындау, сату үшін арналған 

заманауи технологияларды терең меңгеру және іс 

жүзінде пайдалануын үйрену. Шарап дайындаудың 

биохимиялық және микробиологиялық негіздері. 

Жүзімді жинау, консервілеу, шарап дайындау, және 

сату кезінде инновациялық технологияларды қолдана 

отырып, өнімнің сапасын, тиімділігін, бәсекелестігін 

артыру жолдары. Жүзімнен алынатын өнім түрлері, 

олардың жіктелуі, химиялық құрамы. Жүзімді кептіру 

технологиясы. Жүзімнен шырын дайындау 

технологиясы. Жүзімнен концентірленген өнімдер 

дайындау технологиясы. Жұзім өңдеудің дүниежүзілік 

жетістіктері, қазіргі жағдайы. Шарап дайындаудың 

озық технологиялары. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- жеміс дақылдарының кең таралған сорттарын 

сақтауға қолайлы жағдайларды; жемістердің 

сақталғыштығына оларды өсіру жағдайларының және 

агротехникасының тигізетін әсерін;  жемістерді 

сақтауға арналған қоймалардың негізгі түрлерін; 

жемістерді өңдеудің негізгі әдістерін; жемістерді 
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сақтау және өңдеу саласындағы соңғы жетістіктерді. 

шарап дайындаудың биохимиялық және 

микробиологиялық негіздерін; кең таралған шарап 

түрлерін дайындау технологияларын; жұзім өңдеуге 

арналған қондырғылардың қазіргі түрлерін; шарап 

дайындау саласындағы соңғы жетістіктерді;  

Қабілеті  болуы керек:  

- жеміс өнімдерінің сақталғыштығын анықтауды; 

жемістерді сақтау және өңдеу жұмыстарын 

ұйымдастыруды; шарап зауыттарының жұмысын 

ұйымдастыруды іс жүзінде атқаруды; шараптардың 

сапасын жақсартуды. 

Дағдысы болуы  керек:  

- жемістерді сақтау және өңдеу кезіндегі өнім 

шығындарын азайту жолдарын; жемістер мен 

жидектерді жинағаннан кейін шығынсыз, ұтымды, 

тиімді пайдалану жолдарын. Әр түрлі шараптарды 

дайындаудың және жұзімді өңдеудің қазіргі 

технологияларын; шарап зауыттарының қазіргі кезде 

қолданылатын қондырғыларын қолдануын; жұзімді 

жинағаннан кейін шығынсыз, ұтымды, тиімді 

пайдалану жолдарын. 

Құзретті болуы керек:  

- жемістер мен жидектерді өсіру, жинау, тауарлық 

өңдеу, сақтау, консервілеу, тасымалдау, сату 

технологиялық жұмыстарын ұйымдастыру 

мәселелерін шешуде. Жүзімді өсіру, жинау, тауарлық 

өңдеу, сақтау, консервілеу, тасымалдау, шарап 

дайындау, сату технологиялық жұмыстарын 

ұйымдастыру мәселелерін шешуде. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Жемістерді жинағаннан кейін 

пайдалану технологиясы, Жүзімді өңдеудің озық 

технологиялары) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Тажибаев Т.С. Жемістер мен көкөністерді сақтау 

және өңдеу технологиясы.-Алматы, 2010  

2. Белова Т.С. Справочник по переработке ововщей, 

плодов и ягод. Киев, 2003  

3.Handbook of fruits and fruitprocessing, Y.H. Hui, 

Blacwell publishing professional2121 State Avenue, 

Ames, Iowa 50014-8300, USA 
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№ 2  «Көкөніс шаруашылығы» білім беру траекториясы 

  

7 Модуль.  Көкөніс дақылдарының отырғызу материалын өндірудің 

агробиологиялысы және емдік өсімдіктер 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Көкөніс дақылдарының отырғызу материалын 

өндірудің агробиологиялысы және емдік өсімдіктер 
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(BShEO5310 Бақ шаруашылығындағы емдік 

өсімдіктер, KDOMOA5311 Көкөніс дақылдарын 

отырғызу материалдарын өсірудің агробиологиясы) 

2 Модульге жауапты Петров Е.П., а-ш.ғ.к., «Жеміс-көкөніс және жаңғақ 

шаруашылығы» кафедрасының профессоры  

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Жеміс шаруашылығы, көкөніс шаруашылығы 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Бақ шаруашылығындағы емдік өсімдіктер. 
Өсімдіктерінің азық өнімдері ретінде маңызын 

зерттеумен қатар оны әртүрлі ауруларды емдеудегі 

ролін зерттеу. Пайдалану бағыты, фармакологиялық 

құндылығы және биохимиялық құрылымы. Емдік 

өсімдіктердің шығу тегі және генқоры, олардың 

экобиологиялық ерекшеліктері мен бейімділігі. Бақ 

өсімдіктерінің емдік қасиеті және оларды қолдану 

тәсілдері. Бақ емдік өсімдіктерінің морфологиялық 

және биологиялық ерекшеліктері. Өсірудің 

технологиялық аспектілері, өнімді жинаудың 

ерекшеліктері және оны сақтау және өңдеуге 

дайындау. Алынатын өнімнің сапасын бағалаудың 

негізгі әдістері. 

Көкөніс дақылдарының отырғызу 

материалдарының агробиологиясы. Көкөніс 

дақылдары тұқым шаруашылығының жағдайы мен 

дамуы, көкөніс дақылдары тұқым шаруашылығының 

биологиялық негіздері. Аналық өсімдік тұқымының 

сапасының биологиялық әртүрлілігі. Көкөніс 

дақылдарын себу мерзімі. Селекциялық жұмыстардың 

бағыттары мен әдістемелері. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:   
- көкөніс дақылдарының көбею түрлерін; 

тұқымдарды сақтау және өндіру жағдайларын; 

көкөніс дақылдарын себуге дайындау әдістерін; көшет 

өсіру әдістерін; қажетті көшеттің санын және 

отырғызатын ауданын есептеуді; тұқымды себу және 

көшеттерді отырғызу мерзімдерін; көшетті тұрақты 

орнына отырғызу үшін қойылатын талаптарын, 

көкөніс дақылдарының тұқым шаруашылығының 

биологиялық негіздерін 

Қабілеті  болуы керек:  

- бақ өсімдіктерін өсірудің заманауи 
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технологияларын қолданып, өндірістік жұмысты 

жоспарлауды, ұйымдастыруды және жүргізуді. 

Көкөніс дақылдарының отырғызу материалдарын 

өндіру тәсілдерін игеруге. 

Дағдысы болуы керек:  

- емдік бақ өсімдіктерді өсіру технологиясы мен 

әдістемелерін; көкөніс дақылдарының материалдарын 

өңдіру тәсілдерін. 

Құзретті болуы керек:  
- бақ өсімдіктерін және емдік өсімдіктерді өсірудің 

заманауи технологияларын өндірісте пайдалануға. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Бақ шаруашылығындағы емдік 

өсімдіктер, Көкөніс дақылдарын отырғызу 

материалдарын өсірудің агробиологиясы) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Лудилов В.А., Иванова М.И. Овощные культуры ─ 

М., изд. ТСХА,─2007 

2. Чухляев И.И., Деменко В.И., Секреты садоводства: 

Пособие для садоводов-любителей. – М.: Изд-во 

Ниоль-Пресс: 2007, - 288 с.  

3. Витковский В.Л. Плодовые растения мира. СПб.: 

Издательство «Лань», 2003. -592 с. Ил. – (Учебники 

для вузов.Специальная литература) 

4. Сарина Л.К., Петров Е.П. Пищевые лекарственные 

растения. – Кокшетай: Келешек, 2013 

5. Электронный справочник: Лекарственные растения 

(СD-OM). Издательство: Falcson-Technology. 2004. 

Расширение: HTML 
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8 Модуль.  Көкөністерді өсірудің заманауи технологиялары  

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Көкөністерді  өсірудің заманауи технологиялары 

(KTKDOZT5312 Қорғалған топырақта көкөніс 

дақылдарын өсірудің заманауи технологиясы; 

KMKD5313 Келешегі мол көкөніс дақылдары) 

2 Модульге жауапты Петров Е.П., а-ш.ғ.д., профессор, Курмангалиева Н.Д., 

а-ш.ғ.к., қауым. проф., «Жеміс-көкөніс және жаңғақ 

шаруашылығы» кафедрасы  

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Көкөніс шаруашылығы, жылыжайда көкөніс өндіру 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 
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12 

 

Модуль мазмұны Қорғалған топырақта көкөніс дақылдарын 

өсірудің заманауи технологиясы. Қорғалған 

топырақтың қазіргі кездегі жағдайы мен болашақтағы 

дамуы. Шет елдердегі қорғалған топырақтағы көкөніс 

шаруашылығы. Қорғалған топырақтағы көкөніс 

дақылдарының өнімділігіне микроклиматтың әсері 

және оны реттеудің тәсілдері. Көкөніс дақылдарын әр 

түрлі топыраққа өсіргендегі қоректену түзімі. 

Өсімдіктерді өсірудің гидропонды әдісі. 

Келешегі мол көкөніс дақылдары. Көкөніс 

дақылдары, халық шаруашылығындағы маңызы, 

морфологиялық сипаттамалары және биологиялық 

ерекшеліктері, көкөніс дақылдарының сорттары. 

Ауыспалы егістіктегі дақылдардың орны, көкөніс 

дақылдары үшін  топырақты өңдеу. Келешегі мол 

көкөніс дақылдарын өсіру технологиясы және өнімді 

жинау.   

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- қорғалған топырақ құрылыстарында көкөніс өндіру 

саласының жоғары өнімділігі және тұрақты дамуы 

үшін қажетті жағдайларын; қорғалған топырақтағы 

көкөніс дақылдарының қоректену ерекшеліктерін 

анықтайтын жағдайларын, қорғалған топырақтарға 

арналған жылыжайлық топырақтарын; көкөніс 

дақылдарына арналған өсіру және өнімін жинау 

технологиясын. 

Қабілеті  болуы керек:  

- көкөніс дақылдарына жетісейтін жекелеген 

заттардың жетіспеушілік белгілерін анықтауды; 

қорғалған топырақта жұмыс істейтін қазіргі заманға 

сай машиналар мен қурал-жабдықтарды таңдай 

білуді; көкөніс дақылдарының тұқымдарын себу және 

көшеттерін отырғызуды сапалы жүргізуді, ашық және 

қорғалған топырақта көкөніс дақылдарының 

көшетерін өсіруді; қорғалған топырақта өсірілген 

көкөніс өнімдерін қысқа мерзімде сақтауды; 

қалыптасқан жағдайға байланысты қабылданған 

технологияны жүргізуге қажетті түзетулер еңгізіп, 

дұрыс шешім қабылдауды, нақты шаруашылық үшін 

келешегі мол ең қажетті көкөніс дақылдарын 

таңдауды; көкөніс дақылдарын өсіруде 

агротехникалық шараларды орындау үшін 

жұмыстарды уйымдасты-руды; көкөніс дақылдарын 

күтіп-баптау бойынша жүргізілетін жұмыстарды 

бағалауды; 

Дағдысы болуы керек:  
- қорғалған топырақта көкөніс дақылдарын өсірудің 

қазіргі заманға сай технологияларын, келешегі мол 

көкөніс дақылдарын таңдауда теориялық және 

тәжірибелік білімдерін; тұқымдарды себуге 

дайындаудың әдістерін; көшет өсіру тәсілдерін; 
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көкөніс дақылдарының күтіп-баптау әдістерін.  

Құзіретті болуы керек:  
- ТМД мемлекеттерінде және Қазақстанда қорғалған 

топырақтағы көкөніс шаруашылығының жағдайы  мен 

дамуының келешегі; 

өсіру үшін көкөніс дақылдарын таңдау; көкөніс 

дақылдарын күтіп-баптау және өнімін жинау 

бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Қорғалған топырақта көкөніс 

дақылдарын өсірудің заманауи технологиясы; 

Келешегі мол көкөніс дақылдары) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Портянкин А. Е., Шамшина А.В. Огурец от посева 

до урожая. – ООО «Гибридные семена «Гавриш» для 

НП «НИИОЗГ», 2010. 

2.Трунов Ю.В., Родионов В.К. и др Плодоводство и 

овощеводство: учебник – М. Колосс. 2008. 463 с. 

3..Өтешқалиев А.Ө. Қызанақ, пияз, сарымсақ 

дақылдары және олардың емдік, тағамдық  қасиеттері-

Алматы: Білім, 2007 

4. Абдильдаев В.С., Бабаев С.А., және Ахметова Ф.С. 

Картоп дақылы-Алматы, 2000 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017 

 

9 Модуль. Көкөністерді жинағаннан кейінгі технологиялар  

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Көкөністерді жинағаннан кейінгі технологиялар 

(KDOB5314 Көкөніс дақылдарының өнімділігін 

басқару, KZhKPT5315 Көкөністерді жинағаннан кейін 

пайдалану технологиясы) 

2 Модульге жауапты ТажибаевТ.С., а-ш.ғ.к., «Жеміс-көкөніс және жаңғақ 

шаруашылығы» кафедрасының профессоры  

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Көкөніс шаруашылығы, жеміс-көкөніс дақылдарын 

сақтау және өңдеу технологиясы 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Көкөніс дақылдарының өнімділігін басқару. 
Сыртқы орта жағдайларының көкөніс дақылдарының 

өнімділігіне және оның сапасына әсер етуі. Жарық 

түзімі және оның көкөніс өсімдіктерінің өнімділігіне 

әсері. Ауыспалы егістіктерді пайдалана отырып 

өсімдік өнімділігін басқару. Себу мерзімдері – өсімдік 

өнімділігін басқарудің тәсілі. Жоспарланған өнімді 
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алу үшін көшет өсіру технологиясы. Қоректік 

аландарын пайдалана отырып көкөніс өсімдіктерінің 

өнімділігін басқару. 

Көкөністерді жинағаннан кейін пайдалану 

технологиясы. Көкөністерді жинау, сақтау, өңдеу, 

сату үшін арналған заманауи технологияларды терең 

меңгеру және іс жүзінде пайдалануын үйрену. 

Көкөністерді жинау, тауарлық өңдеу, сақтау, 

консервілеу және сату кезінде инновациялық 

технологияларды қолдана отырып, өнімнің сапасын, 

тиімділігін артыру жолдары. Көкөністерді жинау, 

тауарлық өңдеу, сақтау мен консервілеу, сату 

технологияларының дамуы, жетістіктері, казіргі 

жағдайы;  

Көкөністерді жинау сақтау мен өңдеудің теориялық 

негіздері; 

Көкөністерді консервілеудің заманға сай әдістері, 

құрал-жабдықтары, технологиялары. Көкөністерді 

консервілеудің заманға сай құрал-жабдықтары. 

Көкөністер өнімдерінің нарық жағдайында 

бәсекелестік қабілетін арттыру жолдары. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- көкөністертердің көкөніс дақылдары өнімініне 

және сапасына сыртқы орта жағдайларының әсерін; 

көкөніс дақылдары көшеттерінің өсіру технология-

сының әдістерін; көкөніс дақылдарына арналған 

топырақты өңдеудің жүйесін; көкөніс дақылдарын 

күтіп-баптау технологиясының жүйесін; жеміс, 

көкөніс өнім сапасының қалыптасу заңдылықтары; 

жеміс, көкөніс өнімдер сапасын бақылау құралдары 

мен әдістері, өнімдерді сертификаттау технологиясы.  

Қабілеті  болуы керек:  

- өсіру орнына және көкөніс өнімдерінің сатылу 

мерзіміне  байланысты тұқым себер алдындағы 

дайындықты сапалы өткізуді; көкөніс дақылдарына 

белгілі бір қоректік алаңды бере отырып өнімділігін 

реттеуді; өнімнің сапасын бақылап-өлшейтін және 

сынайтын үшін құрал-жабдықтарды пайдалану; 

көкөністердің сақталғыштығы мен технологиялық 

құрылыстарыд анықтау; көкөністерді сақтау және 

өңдеу жұмыстарын ұйымдастыруды; көкөністерді 

өңдеу желілерін, сақтау қоймаларының 

қондырғыларын пайдалануды; 

Дағдысы болуы керек:.  

- көкөніс дақылдарының өнімдерін басқару; өнімнің 

сапасын бақлау әдістемелері; көкөністерді сақтау 

және өңдеу кезіндегі өнім шығындарын азайту 

жолдарын; көкөністерді сақтау және өңдеудің 

экономикалық тиім-ділігін есептеп анықтауды. 

Құзіретті болуы керек:  
- Көкөніс дақылдарының өсуі мен дамуы; көкөніс 
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дақылдарының өнімділігіне және оның сапасына 

сыртқы ортаның әсері; көкөніс дақылдарының 

өнімділігіне жылу түзімінің әсері; көкөніс 

дақылдарының өнімділігіне жарық түзімінің әсері; 

көкөніс дақылдарының өнімділігіне сутүзімінің әсері; 

көкөніс дақылдарының өнімділігіне себу және 

отырғызу мерзімдерінің әсері; көкөнісдақылдарының 

өнімдерін басқару; көкөніс дақылдарының өнімділігін 

реттеу.  

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Көкөніс дақылдарының 

өнімділігін басқару, Көкөністерді жинағаннан кейін 

пайдалану технологиясы) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 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. Steve Solomon Growing Vegetables West of the 

Cascades, 6
th

 Edition: The complet Guid to Organic 

Gardening Sasjuatch Books 2007 y., 368p. USA. 

4. Тажибаев Т.С. Жемістер мен көкөністерді сақтау 

және өңдеу технологиясы.-Алматы, 2010  

5. Касинов Г.Н, Самсонова А.Н. Технология 

консервирования плодов и овощей, М, 2006. 
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№ 3  «Жаңғақ және жидек шаруашылығы» білім беру траекториясы 

  

10 Модуль.  Жаңғақ жемісі дақылдарының генофонды және өнеркәсіптік 

өндіріс 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Жаңғақ жемісі дақылдарының генофонды және 

өнеркәсіптік өндіріс (ZhZhDOO5316 Жаңғақ жемісі 

дақылдарының өнеркәсіптік өндірісі, ZhZhDG5317 

Жаңғақ жемісі дақылдарының генофонды) 

2 Модульге жауапты Оразбеков К.Г., а-ш.ғ.к.,  «Жеміс-көкөніс және жаңғақ 

шаруашылығы» кафедрасының қауым. профессоры  

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Өсімдіктер физиологиясы, биотехнология, агрохимия 

топырақтану негіздерімен, жеміс шаруашылығы 

11 Модульдің МЭЗЖ 
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постреквизиттері 

12 

 

Модуль мазмұны Жаңғақ жемісі дақылдарының өнеркәсіптік 

өндірісі. Қазақстандағы жаңғақ шаруашылығының 

тарихы, жағдайы және болашағы. Жаңғақ өсірудің 

қолданылатын келешегі мол заманауи технологиясы. 

Жаңғақ жемісі дақылдарының генофонды. 
Қазақстандағы жаңғақ шаруашылығының тарихы, 

жағдайы және болашағы. Жаңғақ өсірудің 

қолданылатын келешегі мол заманауи технологиясы. 

Жаңғақ дақылдарының гендік қоры мен қазіргі 

жағдайы. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- Қазақстандағы жидек және жаңғақ 

шаруашылығының қазіргі кездегі жағдайын, 

болашақта замануи дамуын, жаңғақ дақылдарының 

плантациясы, маңызын, ұйымдастыру жұмыстарын, 

әр сала бойынша пайдаланатын замануи сорттарды  

экологиялық жағдайларға бейімді ретінде бағалау. 

Қабілеті  болуы керек:  

- коллекциялық жаңғақ плантациялар, жаңғақ 

өсірудің замануи талапқа сәйкес қарқынды жүйеде 

құру;  

- гендік қорды сақтау тәсілдері мен әдістерін 

үйренуге. 

Дағдысы болуы керек:  
- замануи тәсілде жаңғақ дақылдарының қарқынды  

плантацияларын құру, отырғызу сулбаларын аңыктау, 

замануи сорттарды іріктеу, оларды орналастыру және 

күтуді; 

- жаңғақ дақылдарының өнімінін өзіндік құнын 

арзандату үшін замануи талапқа сәйкес 

плантацияларда озық технологияларды қолдану.  

Құзіретті болуы керек:  
- жаңғақ плантацияларында  жоғары сапалы талапқа 

сай замануи технологиялық жұмыстарды 

ұйымдастыруға, гендік қорды сақтау тәсілдерін 

жүргізуге; 

- жоғары сапалы мол өнімді жаңғақ замануи 

сорттарын өсіруді, сақтау әдістерін, өнімді уақытылы 

жинауда оның сапасын анықтауға. Өнімдерін әр түрлі 

салаға пайдалануға. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Жаңғақ жемісі дақылдарының 

өнеркәсіптік өндірісі, Жаңғақ жемісі дақылдарының 

генофонды) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Корниенко П.С., Потанин Д.В. Перспективы 

выращивания ореха грецкого в Республике Крым и 

России // Наука вчера, сегодня, завтра: сб. ст. по 

матер. XLII междунар. науч.-практ. конф. № 1(35). – 
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Новосибирск: СибАК, 2017. – С. 77   

2. Драгавцева И.А., Смольякова В.М., Теренько Г.Н., 

Хвостова И.В., Попова В.П., Луговской А.П., Ильина 

И.А. Важнейшие аспекты и методологические основы 

концепции развития южного садоводства до 2025 года. 

// Труды СКЗНИИСиВ:  

3. Организационно-экономический механизм 

инновационного процесса и приоритетные проблемы 

научного обеспечения развития отрасли. Материалы 

научно-производственной конференции СКЗНИИСиВ. 

Краснодар, 2003. С. 18–30. 

4. Ибрагимов З.А. Грецкий орех (Juglansregiа L.): 

биология, экология,  распространение и выращивание.  

   Баку, 2007. 86 с. 

5. Интенсивные технологии возделывания плодовых 

культур: Монография (научное издание) / Е.А. Егоров, 

И.А. Драгавцева, Е.В. Луценко, Л.М. Лопатина и др. – 

Краснодар: ТУ КубГТУ, 2004. 394 с. 
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11 Модуль.  Жаңғақ жемісі дақылдарының питомнигі және жидек 

дақылдарын өсірудің  аспектілері  

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Жаңғақ жемісі дақылдарының питомнигі және жидек 

дақылдарын өсірудің  аспектілері (ZhZhDР5318 

Жаңғақ жемісі дақылдарының питомнигі, 

ZhDОЕТА5319 Жидек дақылдарын өсірудің 

экологиялық-технологиялық аспектілері) 

2 Модульге жауапты Оразбеков К.Г., а-ш.ғ.к., қауым. профессор, 

Олейченко С.Н., а-ш.ғ.д., профессор «Жеміс-көкөніс 

және жаңғақ шаруашылығы» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Өсімдіктер физиологиясы, биотехнология, агрохимия 

топырақтану негіздерімен, жеміс шаруашылығы 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Жаңғақ жемісі дақылдарының питомнигі. 
Қазақстандағы жаңғақ шаруашылығының тарихы, 

жағдайы және болашағы. Жаңғақ өсірудің 

қолданылатын келешегі мол заманауи технологиясын 

игеру. Жаңғақ дақылдарын заманауи көбейту 

тәсілдері. Жаңғақ дақылдарының жеттіктіргіштерін 
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және плантацияларын заманауи қарқынды жүйеде  

құру. 

Жидек дақылдарын өсірудің экологиялық-

технологиялық аспектілері. Жидек дақылдарын 

өсіру жағдайындағы экологиялық талаптары. Жидек 

дақылдарының шығуы, таралуы және бейімдеушілік 

қабілеттілігі. Қазақстанда жидек дақылдарын 

өндірудегі аймақтық ерекшеліктер. Жидек 

дақылдарын дәстүрлі және инновациялық өсіру  

технологиялары. Жидек дақылдарын өндірудегі 

экономикалық тиімділік.   

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- Қазақстандағы жидек және жаңғақ 

шаруашылығының қазіргі кездегі жағдайын, 

болашақта замануи дамуын, жаңғақ дақылдарының 

плантациясы, маңызын, ұйымдастыру жұмыстарын: 

әр сала бойынша пайдаланатын замануи сорттарды  

экологиялық жағдайларға бейімді ретінде бағалау;  

- зиянкестерге төтеп бере алатын перспективті 

сорттарды, Қазақстандық және шет елдік 

ғалымдардың инновациялық технологияларын. 

Қабілеті  болуы керек:  

- коллекциялық жаңғақ плантациялар, жаңғақ 

өсірудің замануи талапка сәйкес қарқынды жүйеде 

құру;  

- әртүрлі топырақты-климаттық аймақтарға арналған 

перспективті сорттарды жоспарлау, су-қоректік 

режимін оңтайландыру, өнімді күтіп баптау және 

механикаландыру жүйесін максималды түрде 

пайдалана алуды, экологиялық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ететін өндірілген жидек дақылдарының ең 

тиімді бағыттарын ұсыну, инновациялық 

технологияларды практикада қолдану. 

Дағдысы болуы керек:  
- замануи тәсілде жаңғақ дақылдарының 

қарқынды плантацияларың құру, отырғызу 

сулбаларын аңықтау, замануи сорттарды іріктеу, 

оларды орналастыру және күтуді. 

- жаңғақ дақылдарының өнімінің өзіндік құнын 

арзандату үшін замануи талапқа сәйкес 

плантацияларда озық технологияларды қолдану;  

- жидек дақылдарын өсіру кезінде жидек 

дақылдарының отырғызу материалдарының 

сұлбаларын жоспарлау, сұлбаны таңдау, жидек 

дақылдарын өсіруде дақылдардың сапасын 

мониторингтеу жұмыстарын.  

Құзіретті болуы керек:  
- жаңғақ плантацияларында  жоғары сапалы 

талапқа сай замануи  технологиялық жұмыстарды 

ұйымдастыруға. 

- жоғары сапалы мол өнімді жаңғақ замануи 
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сорттарын өсіруді, өнімді уақытылы жинауда оның 

сапасын анықтауға;  

- жидек шаруашылығында экология-технологиялық 

жұмыстарда, жидек шаруашылығында экономикалық 

тиімділікті құруда. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Жаңғақ жемісі дақылдарының 

питомнигі, Жидек дақылдарын өсірудің экологиялық-

технологиялық аспектілері) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Копылов В.И. Земляника,- Симферополь, 

Полипресс,- 2007,- 363с. 

2. Ежедневный интернет журнал "Садоводство и 

питомниководство" (АППЯПМ). 
3. Кашин В.И. Научные основы адаптивного садоводства.- 

М.: Колос,- 1995,- 335 с. 

4. Олейченко С.Н. Агробиологические основы 

возделывания садовых культур в Казахстане,- 

автореф.докт. дисс. Алмалыбак,- 1997,- 43  

5.  Бурмистров А.Д. Ягодные культуры- 2-е изд. 

перераб.доп.- Л: Агропромиздат, 1985. 

6. Казаков И.В. Ремонтантная малина в России,- 

Челябинск, изд. Сад и огород,- 2007,- 144 с. 

7. Журнал: «Плодоводство  и виноградарство» 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017 

 

12 Модуль. Жеміс, бақша дақылдарының генофонды және өсіру 

әдістері  

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Жеміс, бақша дақылдарының генофонды және өсіру 

әдістері (ZhZhВDG5320 Жеміс пен жаңа бақша 

дақылдарының генофонды, ZhРКОА5321 Жеміс 

питомнигі - қарқынды өсіру әдістері) 

2 Модульге жауапты Укибасов О.А., а-ш.ғ.к., қауым. профессор, Кампитова 

Г.А., а-ш.ғ.к., профессор «Жеміс-көкөніс және жаңғақ 

шаруашылығы» кафедрасы  

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Жеміс-көкөніс дақылдарының генқоры, зерттеу 

теориясы және әдістері 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Жеміс пен жаңа бақша дақылдарының 

генофонды. Жидек дақылдары мен жүзімнің жаңа 

сорттарын шығарудағы генқордың маңызы. Жидек 
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дақылдарымен және жаңа бақ өсімдіктерімен және 

олардың жабайы туыстарымен танысу. Олардың 

ареалын және түрлерінің пайда болуын, тарихын және 

дақылдардың таралуын, сұрыптау бағыттарын 

зерделеу. Бүлдіргеннің, қарақаттың, таңқурайдың, 

бөрткеннің, тұшала мен жүзімнің сорттарымен 

танысу. Көкжидектің, мүкжидектің, үшқаттың, тұттың 

агротехникасы мен биологиялық ерекшеліктері. 

 Жеміс питомнигі - қарқынды өсіру әдістері. 

Жидек дақылдарының шаруашылықтағы маңызы. 

Жидек дақылдарының ареалын және түрлерінің пайда 

болуын, тарихын және дақылдардың таралуын, 

сұрыптау бағыттарын анықтау. Жидек дақылдарының 

агротехникасы мен биологиялық ерекшеліктері. 

Жидек көшеттігін құрудағы мардымды әдістерді 

қолдану. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- жидек және жаңа бақ өсімдіктерінің ареалын, шығу 

тарихын, таралуын, маңызын, сорттары, сұрыптау 

бағыттарын, Қазақстанда өсетін жабайы түрлерін;  

- жидек дақылдарының отырғызу материалын 

өсірудің заманауи технологияларын қолдану 

мақсатында көшет шаруашылығын тұрақты 

дамытудың оңтайлы жағдайларын; жидек 

дақылдарының биологиялық ерекшеліктерін және 

физиологиялық әдістерді қолдана отырып, олардың 

ресурсты потенциалы мен өнімділігін көтеруді; жидек 

дақылдары көшеттігі жағдайында топырақ пен 

өсімдіктерге күтім жасау, жемістерді жинауға 

арналған механизациялаудың қарқынды құралдары 

мен,тамшылатып суару үшін қолданылатын кешенді 

құралдарды; әлемдегі көшеттік шаруашылығын 

жүргізудегі озық әдістерді.  

Қабілеті  болуы керек:  

- жидек және жаңа бақ  дақылдарының Қазақстанда 

өсірілетін және жабайы түрлерін анықтауға, 

жемістерінің биохимиялық құрамын сараптауға;  

- өнімнің едәуір жақсы сапасын қамтамасыз ететін 

жидек дақылдарының отырғызу материалын өсірудің 

озық тәсілдерін қолдануды; өсіру аймағының 

экологиялық потенциалы мен нақты жер учаскесінің 

агроландшафтын ескере отырып, озық селекциялық 

жетістіктерді қолдануды. 

Дағдысы болуы керек:.  

- жидек және жаңа бақ өсімдіктерін өсіру тәсілдерін, 

өнімдерін пайдалану технологиясын;  

- жидек көшеттігіне күтім жасауда қол жұмысы мен 

өнімнің өзіндік құнын едәуір төмендетуге әкелетін  

механизациялаудың қарқынды құралдарын таңдауды 

жүргізу; жидек дақылдарынының 

заласыздандырылған отырғызу материалын өсірудің 
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арнайы тәсілдерін қолдануды;  отырғызу материалдың 

сапасын жақсартатын агротехникалық әдістерді 

қолдануды. 

Құзіретті болуы керек:  
- жидек және жаңа бақ өсімдіктерінің гендік қорын 

сақтауға, олардың түрлері мен сорттарын 

пайдалануды ұйымдастыруға;  

- жидек дақылдарының отырғызу материалын өсіру 

бойынша технологиялық процесстерді 

ұйымдастыруды.  

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Жеміс пен жаңа бақша 

дақылдарының генофонды, Жеміс питомнигі - 

қарқынды өсіру әдістері) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Витковский В.Л. Плодовые растения мира.- 

М:Колос, 2003г. 

2. Нуртазина  Н.Ю. и др. Новые сорта плодовых 

культур Казахстанской селекции- для фермеров и 

кестьян.- Алматы, 2011г. 

3. Аяпов К.Д., Матаганов Б.Г. Плодоводство (учебник) 

– Алматы, КазНАУ, 2017г. 

4. Карпенчук Г.К. Частное плодоводство.-Киев: 

Высшая школа, 1984г. 

5. Бурмистров А.Д. Ягодные культуры- 2-е изд. 

перераб.доп.- Л: Агропромиздат, 1985. 

6. Журнал: «Плодоводство  и виноградарство»  

7. Кампитова Г.А., Аяпов К.Д., Есеналиева М.Д. 

Жеміс-көкөніс дақылдарын өндіру. –Алматы: «Эверо» 

баспасы, 2016. -320 б. 

8. Кампитова Г.А., Ерболова Л.С. Основы 

биотехнологии плодовых культур. – Алматы: 

Издательство «Эверо», 2016. – 144 с.   

9. Самощенков Е.Г. Плодоводство ─ М., 

Образовательный центр «Академия», ─ 2002 
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6 Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер 

көлемін көрсететін жинақ кесте 
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Модульная образовательная программа и каталог модулей утвержден 

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

 

Модульная образовательная программа и каталог модулей включает 

модули компонентов обязательного и по выбору специальности «6М080900-

Плодоовощеводство» магистратуры факультета «Агробиология», по 

направлению подготовки сельскохозяйственные науки.  
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процесса по кредитной технологии обучения, утвержденные приказом МОН 
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Модульная образовательная программа «Интенсивное развитие садоводства 

в Казахстане» и каталог модулей специальности  

«6М080800-Плодоовощеводство» 

 

Количество кредитов теоретического обучения по профильному 

направлению – 36 

 

1. Паспорт образовательной программы 

1.1Академическая степень 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

2. Характеристика образовательной программы 

2.1 Цель образовательной программы 

2.2 Задачи образовательной программы 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

3. Ключевые компетенции 

4. Содержание образовательной программы 

5. Формуляры для описания модулей 

6. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы  
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Приложение 333 

к Перечню типовых учебных планов 

по специальностям высшего и 

послевузовского образования 
 

             ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

по специальности послевузовского образования 

6М080900-Плодоовощеводство 
 (профильное направление) 

 

Срок обучения: 1,5 года 

 Академическая степень: магистр сельского хозяйства  

   по специальности 6М080900-«Плодоовощеводство» 
 

Цикл 

дисципл

ин 

Код 

дисципл

ины 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

креди 

тов 

Се

мес

тр 

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   

 
ТМI5301 Теория и методы 

исследования 
3 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 23   

 Итого теоретического обучения 36   

ДВО Дополнительные виды обучения не менее 8  

ПП Производственная практика  
не 

менее 4
*  отчет 

ЭИРМ 

Экспериментально - 

исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерского проекта 

не 

менее4 
 отчет 

ИА Итоговая аттестация 4   

КЭ Комплексный экзамен 1 3  

ОиЗМД Оформление и защита 

магистерского проекта 

3 3  

 ИТОГО не менее 48  
П р и м е ч а н и е –* Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит в 

общую трудоемкость. В случае необходимости вуз может увеличить число кредитов, 

выделяемых на практику. 
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1. Паспорт образовательной программы 

 

1.1  Академическая степень 

В магистратуре подготовка кадров по модульной образовательной 

программе «Интенсивное развитие садоводства в Казахстане» специальности 

«6М080900-Плодоовощеводство» готовится по профильному (срок обучения 

1,5 года) направлению.  

Выпускнику выпускнику магистратуры профильного направления 

присуждается академическая степень магистра сельского хозяйства по 

специальности «6М080900-Плодоовощеводство» 

 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

Магистры по модульной образовательной программе «Интенсивное 

развитие садоводства в Казахстане» специальности «6М080900-

Плодоовощеводство» могут осуществлять:  

- организационно-управленческую; производственно-технологическую; 

управленческую; экспериментально-исследовательскую; консультационную 

деятельность в различных видах хозяйств (крестьянских, фермерских), 

акционерных обществах, в организациях, фирмах плодоовощного, 

биологического и сельскохозяйственного направления, при производстве, 

хранении и переработкеплодов овощей ягодных культур и винограда. 

 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- фермерские, крестьянские хозяйства, ТОО, кооперативы, 

акционерные объединения, занимающиеся выращиванием, хранением, 

переработкой и реализацией плодоовощной продукции. 

 

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 плодоовощеводства, 

виноградарства, хранения и переработки плодов, овощей и винограда.  
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Целью модульной образовательной программы «Интенсивное развитие 

садоводства в Казахстане» специальности 6М080900-Плодоовощеводство 

является подготовка конкурентоспособных на рынке труда специалистов по 

плодоовощеводству для государственных, местных, региональных, 

зарубежных учреждений.   

 

2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами модульной образовательной программы 

«Интенсивное развитие садоводства в Казахстане» специальности 

«6М080900-Плодоовощеводство» является:  

- выбора индивидуального направления образования; 

- углубление теоретической и практической подготовки в области 

плодо-овощеводства; 

- организация сельскохозяйственного производства на основе 

использования передового опыта  и научных достижений в условиях  

рыночной экономики; 

- подготовка кадров, способных получать высокие и устойчивые 

урожаи плодоовощных культур. 
 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Модульная образовательная программа «Интенсивное развитие 

садоводства в Казахстане» специальности 6М080900-Плодоовощеводство 

включает 2 (две) образовательные траектории. 

Магистранты общее по всем образовательным траекториям  

изучают предметы иностранный язык (профессиональный), менеджмент, 

психология, управление предпринимательской деятельности, моделирование 

бизнес-решений, теорию и методы исследования, регулирование качества 

плодов и овощей, генофонд плодоовощных культур и винограда. 

 №1 «Плодоводство». Магистранты изучают предметы ландшафтное 

проектирование в садоводстве, агробиология производства посадочного 

материала плодовых культур, современные технологии выращивания 

ягодных культур и винограда, управление продуктивностью плодовых 

культур, технология послеуборочного использования плодов, передовые 

технологии переработки винограда. 

№2 «Овощеводство». Магистранты изучают предметы лекарственные 

растения в садоводстве, агробиология производства посадочного материала 

овощных культур, современные технологии выращивания овощных культур 

в защищенном грунте, перспективные  овощные культуры, управление 

продуктивностью овощных культур, технология послеуборочного 

использования овощей. 

№3 «Ореховодство и ягодоводство». Магистранты изучают предметы 

промышленное производство орехоплодных культур, генофонд 

орехоплодных культур, питомник орехоплодных культур, эколого-

технологические аспекты выращивания ягодных культур, генофонд ягодных 
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и новых садовых культур, ягодный питомник-интенсивные методы 

размножения. 

 

3  Ключевые компетенции: 

 

Выпускник профильной магистратуры должен: 

 

1) иметь представление: 

- о состоянии тенденции развития плодоовощеводства в мире и 

Казахстане, а также путях его улучшения; 

- о мониторинге качественного проведения агротехнических 

мероприятий при возделывании плодовых и овощных культур; 

 

2) знать: 

- основы фундаментальных наук, соответствующих специальности и 

специализации; 

- основные производственные и научные достижения и тенденции 

развития плодоовощеводства Казахстана и зарубежных стран; 

- современные прогрессивные методы ведения плодоовощеводства; 

- технологические и экономические аспекты производства и 

переработки плодоовощной продукции; 

 

3) уметь: 

- использовать свои знания для решения конкретных задач в различных 

отраслях агропромышленного комплекса; 

- планировать, организовывать и проводить производственную работу; 

 

4) иметь навыки: 

 - владения компьютерными методами сбора, хранения, обработки и 

реализации информации; 

- обновления знаний в процессе профессиональной деятельности, 

обеспечивающих активный поиск и использование новой информации.  

 

5) быть компетентным: 

- в решении организационно-хозяйственных вопросов; 

- в выборе наиболее рациональных приемов возделывания плодовых и 

овощных культур, а также подборе культур и сортов; 

- в правовых вопросах для решения спорных вопросов, возникающих в 

хозяйстве. 
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4. Содержание образовательной программы  
 

4.1 Профильное направление  

 
Наименование 

модуля 

Цикл 

и 

компо

нент 

Код 

дисципли

ны 

Наименование 

дисциплины 

Форма 

контрол

я 

семе

стр 

Обьем 

кредтов 

Формируемые компетенции 

(результаты обучения) 

KZ 
ECT

S 

Экономические и  

коммуникативные 

отношения 

БД/ОК IYa5201 Иностранный язык 

(профессиональный) 

экзамен 1 2 3 Быть компетентным: 

- в работе с лексографическими 

источниками на иностранном языке 

(традиционный и on-line);   

- в анализе, обобщений и 

прогнозирований тенденции в 

развитии современного 

менеджмента;  

- в применении адекватных 

психодиагностических методов 

исследования личности обучающихся 

и групп обучающихся. 

БД/ОК Men5202 Менеджмент экзамен 1 1 1,5 

БД/ОК Psi5203 Психология экзамен 1 2 3 

Итого по модулю:  5 7,5  

Бизнес-

менеджмент 

БД/КВ UPD5204 Управление 

предпринимательско

й деятельности 

Комплек

сный 

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 

БД/КВ MBR5205 Моделирование 

бизнес-решений 

1 3 4,5 
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использованием современных 

методов математического 

моделирования и анализа 

технологических систем. 

Итого по модулю:  5 7,5  

Методы 

исследования и 

генофонд 

плодоовощных 

культур 

ПД/ОК TMI5301 Теория и методы 

исследования 

Комплек

сный  

экзамен 

 

1 3 4,5 Быть компетентным:  

- роста и развития плодовых и 

овощных растений и управления их 

продуктивностью;  

- в вопросах регулирования качества 

плодоовощной продукции при 

организации технологических 

процессов по их выращиванию, 

уборке, товарной обработке, 

хранению, переработке и реализации. 

 RKPO530

2 

Регулирование 

качества плодов и 

овощей 

1 2 3 

ПД/КВ GPKV530

3 

Генофонд 

плодоовощных 

культур и винограда 

1 3 4,5 

Итого по модулю:  8 12  

Образовательная траектория № 1  «Плодоводство» 

Проектирование и 

агробиология 

посадочного 

материала 

плодовых культур 

ПД/КВ LPS5304 Ландшафтное 

проектирование в 

садоводстве 

Комплек

сный   

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным:  

- в применений знаний 

ландшафтного плантрования в  

садоводстве;  

- применять знание по 

фундаментальным наукам для 

решения научно-исследовательских, 

информационно-поисковых, 

методических задач в различных 

направлениях плодоводства, 

применении передовой техники и 

оборудования для механизации 

необходимых технологических работ 

производства саженцев, 

оптимизировать водно-питательный 

режим почвы на полях питомника. 

ПД/КВ APPMPK

5305 

Агробиология 

производства 

посадочного 

материала плодовых 

культур 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  
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Современные 

технологии 

выращивания 

плодово-ягодных 

культур и 

винограда 

ПД/КВ STVYaK

V5306 

Современные 

технологии 

выращивания 

ягодных культур и 

винограда 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным:  

- в вопросах регулирования роста и 

развития ягодных культур и 

винограда;в технологии 

выращивания посадочного 

материала, применительно к 

условиям дальнейшей закладки 

виноградников и плантации ягодных 

культур в условиях производства; 

использовании селекционных 

достижений в виноградарстве, 

плодоводстве и ягодоводстве;  

- в применении прогрессивных 

средств механизации при уходе, 

обрезке, уборке винограда, плодовых 

и ягодных культур;  оптимизации 

водно-питательного режима в 

виноградарстве, плодоводстве и 

ягодоводстве. в закладке 

интенсивных, скороплодных садов. 

ПД/КВ UPPK530

7 

Управление 

продуктивностью 

плодовых культур 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Послеуборочные 

технологии плодов 

ПД/КВ TPIP5308 Технология 

послеуборочного 

использования 

плодов 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным:  

- организации технологических 

процессов по уборке, товарной 

обработке, хранению, переработке, 

транспортировке и реализации 

плодовоягодной продукции;  

- организации технологических 

процессов по уборке, товарной 

обработке, хранению, переработке, 

транспортировке и реализации 

винограда и виноделия. 

ПД/КВ PTPV530

9 

Передовые 

технологии 

переработки 

винограда 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Образовательная траектория № 2   «Овощеводство» 
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Агробиология 

посадочного 

материала 

овощных культур 

и лекарственные 

растения 

ПД/КВ LRS5310 Лекарственные 

растения в 

садоводстве 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным:  

- в применении на практике в 

производстве современные 

технологии выращивания садовых и 

лекарственных растений;  

-  

ПД/КВ APPMOK

5311 

Агробиология 

производства 

посадочного 

материала овощных 

культур 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Современные 

технологии 

выращивания 

овощей 

ПД/КВ STVOKZ

G5312 

 

Современные 

технологии 

выращивания 

овощных культур в 

защищенном грунте 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным:  

- состояния и перспектив развития 

овощеводства защищенного грунта в 

СНГ и Казахстане;  

- выбора овощных для выращивания; 

организации работ по уходу за 

овощными культурами и уборке 

урожая. 

ПД/КВ POK5313 Перспективные  

овощные культуры 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Послеуборочные 

технологии 

овощей 

ПД/КВ UPOK531

4 

Управление 

продуктивностью 

овощных культур 

экзамен 2 3 4,5 Быть компетентным:  

- роста и развития овощных 

растений; периодичности роста 

овощных растений; влияния внешней 

среды на урожай овощных растений 

и его качество; 

- влияние теплового режима на 

продуктивность овощных растений; 

влияние светового режима на 

продуктивность овощных растений;  

- влияние водного режима на 

продуктивность овощных растений; 

сроков посева и посадки рассады на 

продуктивность овощных растений;  

регулирования качества 

плодоовощной продукции. 

ПД/КВ TPIO5315 Технология 

послеуборочного 

использования 

овощей 

экзамен 2 3 4,5 
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Итого по модулю:  6 9  

Образовательная траектория № 3   «Ореховодство и ягодоводство» 

Промышленное 

производство и 

генофонд 

орехоплодных 

культур 

ПД/КВ ZhZhDOO

/PPOK531

6 

Жаңғақ жемісі 

дақылдарының 

өнеркәсіптік 

өндірісі/ 

Промышленное 

производство 

орехоплодных 

культур 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным:  

- в области принятия  решений по 

внесению рациональных 

предложений и внесению 

необходимых коррективов в 

намеченную технологию в 

зависимости от сложившихся 

условий. 

ПД/КВ 

ZhZhDG/

GOK5317 

Жаңғақ жемісі 

дақылдарының 

генофонды/ 

Генофонд 

орехоплодных 

культур 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Питомник 

орехоплодных 

культур и  

аспекты 

выращивания 

ягодных культур 

ПД/КВ 

POK5318 

Питомник 

орехоплодных 

культур 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным:  
- в области принятия  решений по 
внесению рациональных 
предложений и внесению 
необходимых коррективов в 
намеченную технологию в 
зависимости от сложившихся 
условий;  
- эколого-технологических вопросах 

ягодоводства и экономической 

эффективности ведения ягодного 

бизнеса. 

ПД/КВ 

ETAVYа

K5319 

Эколого-

технологические 

аспекты 

выращивания 

ягодных культур 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Генофонд 

ягодных,  садовых 

культур и методы 

размножения 

ПД/КВ 
GYаNSK5

320 

Генофонд ягодных и 

новых садовых 

культур 

экзамен 2 3 4,5 Быть компетентным:  
- в сохранении генофонда ягодных и 
новых садовых культур, организации 
использлвания их видов и сортов;  ПД/КВ YаPIMR5 Ягодный питомник- экзамен 2 3 4,5 
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321 интенсивные методы 

размножения 

-  организации технологических 

процессов по выращиванию 

посадочного материала ягодных 

культур;  организации территории 

питомника ягодных культур. 

Итого по модулю:  6 9  

Итого по теории:  36 54  

Производственно-экспериментальная работа и итоговая аттестация 

Производственно-

экспериментальна

я 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 

ОЗМП 3 3 10,5 

Итого по модулю:  4 14  

Итого по ИР и ИА:  12 40 

Всего по программе:  48 94 
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5 Формуляры для описания модулей 

 

5.1 Профильное направление  

 

Модуль 1. Экономические и коммуникативные отношения  

 
1 Название модуля и 

шифр 

Экономические и коммуникативные отношения. (IYa5201 

Иностранный язык (профессиональный), Men5202 

Менеджмент, Psi5203 Психология) 

2 Ответственный за 

модуль 

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

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

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

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

профессор, кафедра "Профессиональное обучение"  

3 Тип модуля БД/ОК, БД/ОК, БД/ОК 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (2/1/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Философия, социология, основы экономической теории  

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Иностранный язык (профессиональный). Введение. 

Принципы обучения. Современные методы обучения. 

Требования к уровню владения иностранным языком: 

чтение, письмо, аудирование, говорение. Характер учебного 

языкового материала: фонетика, лексика и словообразование, 

грамматика.  

Менеджмент. Введение. Менеджмент как вид 

деятельности. Понятие и виды организации. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Коммуникация и принятие 

решений. Стратегическое управление организацией. 

Инновационный менеджмент. Антикризисное управление. 

Функции управления: планирование, организация, мотивация 

и контроль. Командный менеджмент. Теории лидерства, 

власти и влияния. Управление конфликтами в компаний. 

Производство как объект управления. Оперативное 

управление производством. Управление качеством. 

Управление производительностью. Эффективность 

менеджмента: внутренние и внешние параметры.   

Психология. Введение. Предмет, задачи и структура 

психологии высшей школы. Психология познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения. 

Психологические методы и средства повышения 
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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 1. Harding K. English for Specific Purposes. Oxford 

University Press, 2009. 

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

Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

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

4. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-М.:Банки и 
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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 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

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 инвестиционных проектов. Управление 

финансами. Понятие и виды ответственности 

предпринимателей.). 

Моделирование бизнес-решений. Процесс принятия 
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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:  

- 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 



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

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

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 20.06.2017 г 

 

Модуль 3. Методы исследования и генофонд плодоовощных 

культур 
 

1 Название модуля и 

шифр 

Методы исследования и генофонд плодоовощных культур 

(TMI5301 Теория и методы исследования, RKPO5302 

Регулирование качества плодов и овощей, GPKV5303 

Генофонд плодоовощных культур и винограда) 

2 Ответственный за 

модуль 

Петров Е.П., д.с-х.н., профессор, Укибасов О.А., к.с-х.н., 

ассоц. проф., Тажибаев Т.С., к.с-х.н., профессор кафедра 

«Плодоовощеводство и ореховодство» 

3 Тип модуля ПД/ОК, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

8 

6 Количество 

кредитов 

8 (3/2/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Плодоводство, овощеводство 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

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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12 

 

Содержание модуля Теория и методы исследования. Сведения о 

планировании эксперимента с плодовыми, ягодными, 

овощными, бахчевыми культурами и винограда; методика 

закладки и проведения опытов во времени и пространстве; 

особенности проведения учетов наблюдений и анализов в 

лабораторных и полевых условиях, а также в защищенном 

грунте. 

Регулирование качества плодов и овощей. Современные 

способы регулирования качества плодов и овощей и 

обеспечение управления этими процессами. Получение 

высококачественного урожая путем использования 

инновационных технологий при выращивании, уборке, 

хранении и переработке плодов и овощей. Взаимосвязь 

качества и химического состава плодов и овощей. 

Закономерности формирования качества свежих и 

консервированных плодов и овощей. Понятие о качестве. 

Регулирование качества плодоовощной продукции путем 

подбора условий выращивания, агротехнических приемов. 

Безопасность плодоовощной продукции и её показатели. 

Обеспечение качества безопасности плодоовощной 

продукции при хранении, переработке, реализации. 

Государственная и международная система контроля качества 

плодоовщной продукции. Методы определения  качества 

плодоовщной продукции.  

Генофонд плодоовощных культур и винограда. 

Агробиоразнообразие плодоовощных культур и винограда в 

Казахстане. Перспективные представители редких видов. 

Современные достижения селекционной науки в 

плодоовощеводстве. Методы хранения и воспроизводства 

генофонда. Перспективы использования дикого генофонда 

представителей флоры Казахстана для выведения новых 

сортов. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- основы выведения новых высокоурожайных, 

устойчивых к вредным организмам сортов и гибридов 

плодоовощных культур;  

закономерности формирования качества плодоовощной 

продукции; законодательные и нормативно-правовые акты в 

области качества плодоовощной продукции; организацию и 

технологию сертификации продукции; правила проведения 

испытаний и приемки продукции; способы анализа качества 

продукции; 

Уметь:  

- спланировать эксперимент, определить наиболее 

актуальные варианты, правильно разместить опыты во 

времени и пространстве и математически обработать 

полученные результаты; правильно вести научную 

документацию, вести фенологические и другие 

сопутствующие наблюдения за ростом и развитием 

плодоовощных культур в период их вегетации; использовать 

контрольно-измерительное и испытательное оборудование 
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для контроля качества продукции и метрологического 

обеспечения производства;технологии для планирования и 

проведения работ по стандартизации и сертификации 

плодоовощной продукции. 

Владеть навыками:  

- общенаучной методологии и научно-теоретического  

мышления в биологической науке; методами научного 

исследования, методами контроля качества продукции и 

процессов при выполнении работ по сертификации 

продукции и систем менеджмента качества; методами анализа 

качества продукции и способами отыскания причин брака;  

Быть компетентным:  

- роста и развития плодовых и овощных растений и 

управления их продуктивностью; в вопросах регулирования 

качества плодоовощной продукции при организации 

технологических процессов по их выращиванию, уборке, 

товарной обработке, хранению, переработке и реализации. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Теория и методы исследования, 

Регулирование качества плодов и овощей, Генофонд 

плодоовощных культур и винограда) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Витковский В.Л. Плодовые растения мира.-М.:Колос, 2003 

2. Нуртазина Н.Ю. и др. Новые сорта плодовых культур 

казахстанской селекции – ваады фермеров и крестьян.-

Алматы, 2011г. 

3. Круг Г. Овощеводство.-М.:Колос, 2000г. 

4. Смагулов А.К., Тажибаев Т.С. и др. Качество и 

безопасность пищевой и сельскохозяйственной продукции. 

Учебник. Алматы, 2002 г. 

5. Food quality and safety standards, a practitioners’ 

referencebook. Editor: Deutshce Gesellschaft fuer, Technishce 

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, postfach5180,65726Eschborn, 

Germany, January. 2007 

6. Cмағұлов А.Қ. және басқалар. Ауылшаруашылық 

өнімдерінің сапасын сараптау және бақылау. Оқулық.-

Алматы, 2005.-390б. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Образовательная траектория №1  «Плодоводство» 

 

Модуль 4. Проектирование и агробиология посадочного материала 

плодовых культур 
 

1 Название модуля и 

шифр 

Проектирование и агробиология посадочного материала 

плодовых культур (LPS5304 Ландшафтное проектирование в 

садоводстве; APPMPK5305 Агробиология производства 

посадочного материала плодовых культур)  

2 Ответственный за Укибасов О.А., к.с-х.н., ассоц. профессор кафедры 
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модуль «Плодоовощеводство» 

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 

Плодоводство, Технология производства посадочного 

материала плодово-ягодных культур 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Ландшафтное проектирование в садоводстве. Значение, 

принципы ландшафтного планирования в садоводстве. 

Использование плодовых и декоративных растений в 

ландшафтном планировании. Естественные и 

производственные виды формирования кроны плодовых 

культур, техники. Биологические особенности растений 

используемых в планирований. Основные виды и 

декоративные стили зеленых насаждений. Принципы 

составления плана озеленения населенных пунктов и выбор 

растений. 

Агробиология производства посадочного материала 

плодовых культур. Материалы о новых методах 

размножения плодовых растений, способствующих 

получению высококачественного, оздоровленного материала. 

Биологические основы размножения плодовых культур. 

Семенное и вегетативное размножение. Гомо и 

гетерозиготность. Формирование и развитие семян. 

Искуственные способы, обеспечивающие образование 

придаточных корней и стеблей. Регенерационные 

способности плодовых культур. Понятие о совместимости 

растений. Подвои плодовых культур, их классификация и 

применение. Производство оздоровленного посадочного 

материала. Ступени репродукции (супер-супер элита, супер 

элита, элита и.т.д.). Методика и техника проведения 

апробации и идентификации клоновых подвоев. Определение 

клоновых подвоев по биологическим и морфологическим 

признакам. Особенности производства посадочного 

материала ягодных культур. Ревизия, выкопка, 

транспортировка, сортировка и хранение посадочного 

материала. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- биологию и структурные особенности растений, 

технику и принципы ландшафтного 

планирования;биологическую основу и методы семенного и 

вегетативного размножения, подвои плодовых пород и их 
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биологические, морфологические особенности, 

классификацию и использование, перспективные технологии 

размножения плодовых культур в ближнем и дальнем 

зарубежье. 

Уметь:  

- подбирать для ландшафтного планирования плодовые 

и декоративные растения, составлять ландшафтное 

планирование в садоводстве; применять способы 

размножения плодовых культур в условиях производства, 

заготавливать, хранить посевные материалы, определять их 

качество, проводить предпосевную подготовку семян, 

определять типы вегетативно размножаемых подвоев, 

правильно проводить технологию их производства,  

Владеть навыками:  

- техникой и технологией ландшафного планирования в 

садоводстве, применять фитохирургические приемы, 

биологическую основу размножения плодовых растений, 

новые зарубежные технологии размножения плодовых 

культур и достижения в биотехнологии,  внедрять в 

производство клоновых подвоев последние селекционные 

виды. 

Быть компетентным:  

- в применений знаний ландшафтного плантрования в  

садоводстве; применять знание по фундаментальным наукам 

для решения научно-исследовательских, информационно-

поисковых, методических задач в различных направлениях 

плодоводства, применении передовой техники и 

оборудования для механизации необходимых 

технологических работ производства саженцев, 

оптимизировать водно-питательный режим почвы на полях 

питомника. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Ландшафтное проектирование в 

садоводстве, Агробиология производства посадочного 

материала плодовых культур) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Укибасов О.А. «Сәндік бақ шаруашылығы» пәнінен дәріс 

жинағы. Алматы, 2008. 

2. Аяпов К.Ж., Кампитова Г.А., Мажитова Р.С. Жеміс 

шаруашылығы. Алматы, 2005. 

3. Декоративное садоводство/Под.ред Н.В. Агофонова – М.: 

Колос, 2003. 

4. Витковский В.Л. Плодовые растения мира.-М.:Колос, 2003 

5. Укибасов О.А. Жеміс-жидек дақылдарының тікпе 

көшеттерін өсірутехнологиясы пәнінен оқытылатын дәріс 

жинағы-Алматы:Гридан Полиграф, 2010 

6. Клоконос Н.П. Учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям по плодоводству-Алматы,2008 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 
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Модуль 5. Современные технологии выращивания плодово-ягодных 

культур и винограда 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Современные технологии выращивания плодово-ягодных 

культур и винограда (STVYaKV5306 Современные 

технологии выращивания ягодных культур и винограда,  

UPPK5307 Управление продуктивностью плодовых культур) 

2 Ответственный за 

модуль 

Олейченко С.Н., д.с-х.н., проф., Тажибаев Т.С., к.с-х,н,. проф. 

«Плодоовощеводство и ореховодство» 

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 

Плодоводство, Технология производства посадочного 

материала плодово-ягодных культур 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Современные технологии выращивания ягодных 

культур и винограда. Лучшие сорта из мировой коллекции и 

новые селекционные достижения в области виноградарства и 

ягодоводства.Новые виды формировок созданных на основе 

разработок Казахстанских учёных и адаптировонных 

применительно к условиям республики. Комплексная 

механизация процесса ухода и уборки урожая виноградниках 

и ягодниках. Использование влагосберегающих технологий в 

ягодоводстве и виноградарстве, капельное орошение как 

основа получения высоких урожаев ягод и винограда.  

Прогрессивные методы обработки почвы и борьбы с сорной 

растительностью. Использования мульчирующих материалов. 

Закладка ягодников и виноградников бесстрессовым 

посадочным материалом с использованием метода «Рут-бол» 

и регуляторов роста. Особенности и передовые приёмы 

ведения ягодоводства и виноградарства за рубежом. 

Управление продуктивностью плодовых культур. 
Особенности роста и развития растений. Периоды роста 

плодовых культур. Возрастные периоды и задачи 

агротехники. Влияние экологических факторов на рост и 

продуктивность плодовых культур. Способы закладки садов. 

Формирование кроны и задачи обрезки. Уход за молодым и 

плодоносящим садом. Способы орошения. Передовые 

технологии уборки плодов.. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- наилучшие условия для устойчивого развития 

ягодоводства и виноградарства, для использования 
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cовременных технологий выращивания культур; 

биологические особенности ягодных культур и винограда и 

методы повышения их ресурсного потенциала адаптивности и 

продуктивности с помощью направленного физиологического 

воздействия и биотехнологий; способы закладки 

интенсивных садов, наилучшие условия для устойчивого 

развития плодоводства, биологические особенности 

плодовых культур; прогрессивные средства механизации 

ухода за растениями и почвой, уборки урожая, комплекс 

оборудования по проведению капельного орошения; 
Уметь:  
- использовать передовые селекционные достижения в 
области ягодоводства и виноградарства с учётом 
экологического потенциала района возделывания и 
агроландшафтных особенностей конкретного участка; 
проводить подбор прогрессивных средств механизации по 
уходу за виноградниками и уборке урожая этих культур 
способствующие значительному снижению затрат ручного 
труда и себестоимости продукции; использовать передовые 
приемы закладки, приемы формирования кроны плодовых 
растений в зависимости от типа садов; осуществлять 
оптимизацию водно-питательного режима в садах;определять 
оптимальные сроки посадки плодово-ягодных культур в 
зависимости от экологических особенностей зоны 
возделывания;применять передовые приемы агротехники, 
позволяющие повысить урожайность и качество продукций. 
Владеть навыками:  
- теоретическими и практическими знаниями управления 
продуктивности плодовых культур с целью применения их в 
условиях производства; прогрессивными моделями 
агротехнологии в виноградарстве и ягодоводстве; 
прогрессивными моделями агротехнологии в плодоводстве. 
Быть компетентным:  
- в вопросах регулирования роста и развития ягодных 
культур и винограда;в технологии выращивания посадочного 
материала, применительно к условиям дальнейшей закладки 
виноградников и плантации ягодных культур в условиях 
производства;в использовании селекционных достижений в 
виноградарстве, плодоводстве и ягодоводстве; в применении 
прогрессивных средств механизации при уходе, обрезке, 
уборке винограда, плодовых и ягодных культур;в 
оптимизации водно-питательного режима в виноградарстве, 
плодоводстве и ягодоводстве. в закладке интенсивных, 
скороплодных садов. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Современные технологии 

выращивания ягодных культур и винограда,  Управление 

продуктивностью плодовых культур) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Самощенков Е.Г. Плодоводство-М., Образовательный 

центр «Академия»,- 2002 
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2. Трунов Ю.В., Самощенко Т.Н., Дорошенко Т.Н. и др. 

Плодоводство. – М.: Колос С, 2012. -415 с. 

3. Кудрявец Р.П. Обрезка и прививка садовых культур.-

М.:АСТ: Астрель, 2011. -480 с. 

4. Воронцов В.В., Москаленко Т.И. Плодовый сад. –М.: ЗАО 

«Фитон+», 2010. – 248 с.  

5. Трунов Ю.В., Родионов В.К., Скрипников Ю.Г. 

Плодоводство и овощеводство. –М.: КолосС, 2008. – 464 с. 

6. Sovremennye tehnologii vyrashivanya yagodnyh keltur I 

vinograda - The Berry Grower's Companion , Barbara L. Bowling, 

Publisher: Timber Press; Reprint edition (October 15, 2005), The 

Haseltine Building 133 S.W. Second Avenue, Suite 450, 308 pages 

7. Трунов Ю.В., Самощенко Т.Н., Дорошенко Т.Н. и др. 

Плодоводство.-М.:КолосС, 2012.-415с. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Модуль 6. Послеуборочные технологии плодов 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Послеуборочные технологии плодов (TPIP5308 Технология 

послеуборочного использования плодов, PTPV5309 

Передовые технологии переработки винограда) 

2 Ответственный за 

модуль 

Тажибаев Т.С., к.с-х.н, ассоц. профессор кафедры 

«Плодоовощеводство и ореховодство»  

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 

Плодоводство, Технология производства посадочного 

материала плодово-ягодных культур 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Технология послеуборочного использования плодов. 
Развитие, достижения, современное состояние хранения, 

товарной обработки, переработки и реализации плодов и 

ягод; современные методы товарной обработки, 

транспортировки, реализации плодов и ягод; теоретические 

основы хранения и переработки плодовых культур; 

Современные методы, технологии консервирования плодов и 

ягод; технологии по видам переработки; быстрое 

замораживание. Современное оборудание для хранения и 

переработки плодов и ягод. Повышение 

конкурентоспособности плодово-ягодной продукции в 

условиях рыночной экономики. 

Передовые технологии переработки винограда. 
Современные технологии уборки, переработки, производства 
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вин, реализции виноградной продукции и обеспечение их 

практического использования. Биохимические и 

микробиологические основы виноделия. Получение 

высококачественной виноградной продукции и повышение их 

эффективности путем использования инновационных 

технологий при уборке и переработке винограда, виноделии. 

Виноград как сырье для переработки и виноделия. 

Классификация и химический состав продуктов из винограда. 

Современное состояние, достижения переработки винограда в 

мире. Технология производства вин.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- оптимальные условия хранения распространенных сортов 

плодовоягодных культур;влияние условий выращивания и 

агротехники на лежкость плодов и ягод;основные типы 

хранилищ для плодовоягодной продукции;рецептуры и 

технологии приготовления распространенных 

плодовоягодных консервов; последние достижения в области 

хранения и переработки плодов и ягод, химические и 

микробиологические основы виноделия; технологии 

приготовления распространенных типов вин;современные 

виды оборудования для переработки винограда. 

Уметь:  

- определить лежкость и технологические свойства плодов и 

ягод; организовывать хранение или переработку плодов и 

ягод; эксплуатировать оборудование хранилищ и 

перерабатывающих цехов для плодов и ягод;  

Владеть навыками:  

- методами снижения потерь продукции при хранении и 

переработке плодов и ягод; способами эффективно выгодно и 

без потерь использовать выращенный урожай плодов и ягод; 

работы с современным оборудованием винзаводов и анализу 

качества вин; способами эффективно выгодно и без потерь 

использовать выращенный урожай винограда. 

Быть компетентным:  

- организации технологических процессов по уборке, 

товарной обработке, хранению, переработке, транспортировке 

и реализации плодовоягодной продукции; организации 

технологических процессов по уборке, товарной обработке, 

хранению, переработке, транспортировке и реализации 

винограда и виноделия. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Технология послеуборочного 

использования плодов, Передовые технологии переработки 

винограда) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Тажибаев Т.С. Жемістер мен көкөністерді сақтау және 

өңдеу технологиясы.-Алматы, 2010  

2. Белова Т.С. Справочник по переработке ововщей, плодов и 

ягод. Киев, 2003  
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3. Handbook of fruits and fruitprocessing, Y.H. Hui, Blacwell 

publishing professional 2121 State Avenue, Ames, Iowa 50014-

8300, USA 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Образовательная траектория № 2  «Овощеводство» 

 

Модуль 7. Агробиология посадочного материала овощных культур и 

лекарственные растения 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Агробиология посадочного материала овощных культур и 

лекарственные растения (LRS5310 Лекарственные растения в 

садоводстве, APPMOK5311 Агробиология производства 

посадочного материала овощных культур) 

2 Ответственный за 

модуль 

Петров Е.П., д.с-х.н., профессор кафедры 

«Плодоовощеводство и ореховодство»  

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 

Плодоводство, овощеводство  

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Лекарственные растения в садоводстве. Изучение роли 

садовых растений, используемых не только как продукт 

питания, но и как лекарственные средство при различных 

заболеваниях. Направления использования, 

фармокологическая ценность и биохимический состав. 

Лекарственные свойства садовых растений и способы их 

применения. Морфологические и биологические особенности 

садовых лекарственных растений. Основные методы оценки 

качества получаемого сырья. 

Агробиология производства посадочного материала 

овощных культур. 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. 

13 Результаты 

обучения 

После освоения модуля магистрант должен: 
Знать:  
- виды размножения овощных растений; условия хранения и 
прорастания семян; способы подготовки к посеву семян 
овощных культур; способы выращивания рассады; расчет 
потребности в рассаде и в площади для её 
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выращивания;сроки посева и время высадки рассады; 
требования к посадке рассады на постоянное место; 
биологические основы семеноводства овощных растений. 
Уметь:  
- планировать, организовывать и проводить 
производственную работу с использованием современных 
способов выращивания садовых лекарственных растений. 
Провести 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. 

Владеть навыками:  

- методикой и технологией выращивания лекарственных 

садовых растений; приемами производства посадочного 

материала овощных культур. 

Быть компетентным:  

- в применении на  практике в производстве современные 

технологии выращивания садовых и  лекарственных 

растений.  

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Лекарственные растения в 

садоводстве, Агробиология производства посадочного 

материала овощных культур) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 Семестр 

17 Литература 1. Лудилов В.А., Иванова М.И. Овощные культуры ─ М., изд. 

ТСХА,─2007 

2. Чухляев И.И., Деменко В.И., Секреты садоводства: 

Пособие для садоводов-любителей. – М.: Изд-во Ниоль-

Пресс: 2007, - 288 с.  

3. Витковский В.Л. Плодовые растения мира. СПб.: 

Издательство «Лань», 2003. -592 с. Ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

4. Сарина Л.К., Петров Е.П. Пищевые лекарственные 

растения. – Кокшетай: Келешек, 2013 

5. Электронный справочник: Лекарственные растения (СD-

OM). Издательство: Falcson-Technology. 2004. 

Расширение: HTML 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Модуль 8. Современные технологии выращивания овощей 
 

1 Название модуля и 

шифр 

Современные технологии  выращивания овощей 

(STVOKZG5312 Современные технологии выращивания 

овощных культур в защищенном грунте, POK5313 

Перспективные  овощные культуры) 

2 Ответственный за 

модуль 

Петров Е.П., д.с-х.н., профессор, Курмангалиева Н.Д., к.с-х.н., 

ассоц. профессор кафедра «Плодоовощеводство и 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 
 

ореховодство» 

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 

Овощеводство, Тепличное производство овощей 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Современные технологии выращивания овощных 

культур в защищенном грунте. Современное состояние и 

перспективы развития защищенного грунта. Овощеводство 

защищенного грунта за рубежом. Влияние микроклимата 

защищенного грунта на продуктивность овощных растений и 

способы его регулирования. Режимы  и его регулирование 

овощных культур в защищенном грунте. Режим питания 

овощных культур при выращивании на различных грунтах. 

Гидропонный метод выращивания растений. 

Перспективные овощные культуры. Овощные 

культуры, ее народнохозяйственное значение, 

морфологическая характеристика и биологические 

особенности, сорта овощных культур. Место культур в 

севообороте, обработка почвы под овощные культуры. 

Технология выращивания и уборки перспективных овощных 

культур. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- наилучшие условия для устойчивого развития и высокой 

продуктивности отрасли производства овощей в сооружениях 

защищенного грунта; определяющие особенности питания 

овощных культур в защищенном грунте; тепличные грунты 

для защищенного грунта; технологию выращивания овощных 

культур в защищенном грунте; технологию выращивания и 

уборки овощных культур. 

Уметь:  

- определять признаки недостатка отдельных элементов 

питания овощных культур; выбирать современные машины и 

орудия для работы в защищенном грунте; выращивать 

рассаду овощных культур для открытого и защищенного 

грунта; проводить кратковременное хранение овощной 

продукции из защищенного грунта; находить оптимальное 

решение и вносить необходимые коррективы в намеченную 

технологию в зависимости от сложившихся условий; выбрать 

для конкретного хозяйства наиболее перспективные виды 

овощных культур; организовать работу по выполнению 
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агротехнических мероприятий при выращивании овощных 

культур; дать оценку выполненным работам по уходу за 

овощными культурами. 

Владеть навыками:  

- современными технологиями выращивания овощных 

культур в защищенном грунте;теоретическими и 

практическими знаниями в выборе перспективных овощных 

культур; приемами подготовки к посеву семян; способами 

выращивания рассады; способами ухода за овощными 

культурами. 

Быть компетентным:  

- состояния и перспектив развития овощеводства 

защищенного грунта в СНГ и Казахстане; выбора овощных 

для выращивания; организации работ по уходу за овощными 

культурами и уборке урожая. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Современные технологии 

выращивания овощных культур в защищенном грунте, 

Перспективные  овощные культуры) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Портянкин А. Е., Шамшина А.В. Огурец от посева до 

урожая. – ООО «Гибридные семена «Гавриш» для НП 

«НИИОЗГ», 2010. 

2.Трунов Ю.В., Родионов В.К. и др Плодоводство и 

овощеводство: учебник – М. Колосс. 2008. 463 с. 

3.Өтешқалиев А.Ө. Қызанақ, пияз, сарымсақ дақылдары және 

олардың емдік, тағамдық  қасиеттері-Алматы: Білім, 2007 

4. Абдильдаев В.С., Бабаев С.А., және Ахметова Ф.С. Картоп 

дақылы-Алматы, 2000 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Модуль 9. Послеуборочные технологии овощей 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Послеуборочные технологии овощей (UPOK5314 Управление 

продуктивностью овощных культур, TPIO5315 Технология 

послеуборочного использования овощей) 

2 Ответственный за 

модуль 

Тажибаев Т.С., к.с-х.н, ассоц. профессор кафедры 

«Плодоовощеводство и ореховодство»  

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 Овощеводство, Технология хранения и переработки 
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модуля плодоовощной продукции 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Управление продуктивностью овощных культур. 
Влияние внешней среды на урожай овощных растений. 

Световой режим и его влияние на продуктивность овощных 

растений. Управление продуктивностью растений использо-

ванием севооборотов. Сроки посева способ управления 

продуктивностью растений. Технология выращивания 

рассады для получения запланиро-ванного урожая. 

Управление продуктивностью овощных растений 

использованием площади питания. 

Технология послеуборочного использования овощей. 
Современные технологии уборки, товарной обработки, 

хранения, переработки, реализции овощей и обеспечение их 

практического использования. Развитие, достижения, 

современное состояние хранения, товарной обработки, 

переработки и реализацииовощей; современные методы 

товарной обработки, транспортировки, реализации овощей; 

теоретические основы хранения и переработкиовощных 

культур; Современные методы, технологии консервирования 

овощей; технологии по видам переработки; Современное 

оборудание для хранения и переработки овощей. Повышение 

конкурентоспособности овощебахчевой продукции в 

условиях рыночной экономики. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- влияние факторов внешней среды на урожай и качество 

продукции овощных растений; технологию выращивания 

рассады овощных растений;систему обработки почвы под 

овощные культуры; технологию ухода за овощными 

культурами;закономерности формирования качества 

плодоовощной продукции; методы и средства контроля 

качества плодоовощной продукции;организацию и 

технологию сертификации продукции;  

Уметь:  

- качественно провести предпосевную подготовку семян; 

составлять рациональные севообороты с овощными 

культурами; управлять продуктивностью овощных культур 

путем предоставления им заданной площади питания; 

использовать контрольно-измерительное и испытательное 

оборудование для контроля качества продукции; определить 

лежкость и технологические свойстваовощей; 

организовывать хранение или переработку овощей; 

эксплуатировать оборудование хранилищ и 

перерабатывающих цехов для овощей. 

Владеть навыками:  
- управления продуктивностью овощных растений;  

методами контроля качества продукции, снижения потерь 

продукции при хранении и переработке овощей; выгодно и 

без потерь использовать выращенный урожай овощей. 

Быть компетентным:  
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- роста и развития овощных растений;периодичности роста 

овощных растений; влияния внешней среды на урожай 

овощных растений и его качество; 

влияние теплового режима на продуктивность овощных 

растений;влияние светового режима на продуктивность 

овощных растений;влияние водного режима на 

продуктивность овощных растений;сроков посева и посадки 

рассады на продуктивность овощных растений; 

регулирования качества плодоовощной продукции. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен овощей (Управление 

продуктивностью овощных культур, Технология 

послеуборочного использования овощей) 

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

 

Edition: The complet Guid to Organic Gardening Sasjuatch Books 

2007 y., 368p. USA. 

4. Тажибаев Т.С. Жемістер мен көкөністерді сақтау және 

өңдеу технологиясы.-Алматы, 2010  

5. Касинов Г.Н, Самсонова А.Н. Технология консервирования 

плодов и овощей, М, 2006. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Образовательная траектория № 3  «Ореховодство и ягодоводство» 

 

Модуль 10. Промышленное производство и генофонд орехоплодных 

культур 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Промышленное производство и генофонд орехоплодных 

культур (PPOK5316 Промышленное производство 

орехоплодных культур, GOK5317 Генофонд орехоплодных 

культур) 

2 Ответственный за 

модуль 

Оразбеков К.Г. к.с-х.н., ассоц. профессор кафедры 

«Плодоовощеводство и ореховодство»  

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  
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обучающихся 

10 Пререквизиты 

модуля 

Физиология растений, биотехнология, основы почвоведения и 

агрохимии плодоводство 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Промышленное производство орехоплодных культур. 
Ознакомление с основными элементами возделывания 

орехоплодных культур, включающей комплекс 

агротехнических, биологических и селекционных  

мероприятий, направленных на повышение эффективности их 

производства.  

Генофонд орехоплодных культур. Ознакомление с 

основными элементами возделывания орехоплодных культур, 

включающей комплекс агротехнических,  биологических и 

селекционных  мероприятий, направленных на повышение 

эффективности их производства. 

13 Результаты 

обучения 

После освоения модуля магистрант должен: 
Знать:  
- наилучшие условия поступательного, устойчивого 
развития и высокой продуктивности отрасли ореховодства, 
применение интенсивных технологий выращивания  
орехоплодных культур; законы земледелия, способы 
воспроизводства плодородия почвы и оптимизации условий 
жизни  орехоплодных растений; биологические особенности 
сорняков и меры борьбы с ними; биологические основы 
размножения орехоплодных   культур; закладку  орехового 
сада; технологические свойства почвы, приемы ее обработки 
и критерии оценки качества; основные способы 
сельскохозяйственной мелиорации почв и рационального 
использования мелиорируемых земель при эффективном 
применении агротехнических приемов; методы химизации п и 
основы охраны окружающей среды от вредных воздействий 
средств химизации; комплекс машин, применяемых для 
механизации производственных процессов в ореховодстве; 
биологические особенности орехоплодных культур и 
передовые приемы технологии их возделывания; основы 
селекции  орехоплодных  культур. 
Уметь:  
- определять видовой состав орехоплодных  культур. 

Владеть навыками:  
- применения агротехнические приемов, позволяющих 
получать высокие урожаи орехоплодных   культур с 
минимальными затратами; ведения агрономической 
документации. 

Быть компетентным:  
- в области принятия  решений по внесению рациональных 
предложений и внесению необходимых коррективов в 
намеченную технологию в зависимости от сложившихся 
условий. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Промышленное производство 

орехоплодных культур, Генофонд орехоплодных культур) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 1 Семестр 
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модуля 

17 Литература 1. Корниенко П.С., Потанин Д.В. Перспективы выращивания 

ореха грецкого в Республике Крым и России // Наука вчера, 

сегодня, завтра: сб. ст. по матер. XLII междунар. науч.-практ. 

конф. № 1(35). – Новосибирск: СибАК, 2017. – С. 77   

2. Драгавцева И.А., Смольякова В.М., Теренько Г.Н., 

Хвостова И.В., Попова В.П., Луговской А.П., Ильина И.А. 

Важнейшие аспекты и методологические основы концепции 

развития южного садоводства до 2025 года. // Труды 

СКЗНИИСиВ:  

3. Организационно-экономический механизм инновационного 

процесса и приоритетные проблемы научного обеспечения 

развития отрасли. Материалы научно-производственной 

конференции СКЗНИИСиВ. Краснодар, 2003. С. 18–30. 

4. Ибрагимов З.А. Грецкий орех (Juglansregiа L.): биология, 

экология,  распространение и выращивание.  

   Баку, 2007. 86 с. 

5. Интенсивные технологии возделывания плодовых культур: 

Монография (научное издание) / Е.А. Егоров, И.А. 

Драгавцева, Е.В. Луценко, Л.М. Лопатина и др. – Краснодар: 

ТУ КубГТУ, 2004. 394 с. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Модуль 11. Питомник орехоплодных культур и  аспекты 

выращивания ягодных культур 
 

1 Название модуля и 

шифр 

Питомник орехоплодных культур и  аспекты выращивания 

ягодных культур (POK5318 Питомник орехоплодных культур, 

ETAVYаK5319 Эколого-технологические аспекты 

выращивания ягодных культур) 

2 Ответственный за 

модуль 

Оразбеков К.Г. к.с-х.н., ассоц. профессор, Олейченко С.Н.,  

д.с-х.н., профессор кафедра «Плодоовощеводство и 

ореховодство» 

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 

Физиология растений, биотехнология, основы почвоведения и 

агрохимии плодоводство, Генофонд плодовощных культур и 

винограда, Теория и методы исследования 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Питомник орехоплодных культур. Ознакомление с 

основными элементами возделывания орехоплодных культур, 

включающий комплекс агротехнических,  биологических и 



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

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

селекционных  мероприятий, направленных на повышение 

эффективности их производства.  

Эколого-технологические аспекты выращивания 

ягодных культур. Экологические требования ягодных 

культур к условиям выращивания, адаптационный потенциал 

сортов их происхождение и распостранение, региональные 

особенности промышленного ягодоводства Казахстана, 

традиционные и инновационные технологии выращивания и 

экономическая эффективность поизводства ягодных культур. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- наилучшие условия поступательного, устойчивого 
развития и высокой продуктивности отрасли ореховодства, 
применение интенсивных технологий выращивания  
орехоплодных культур; законы земледелия, способы 
воспроизводства плодородия почвы и оптимизации условий 
жизни  орехоплодных растений; биологические особенности 
сорняков и меры борьбы с ними; биологические основы 
размножения орехоплодных   культур; закладку  орехового 
сада; технологические свойства почвы, приемы ее обработки 
и критерии оценки качества; основные способы 
сельскохозяйственной мелиорации почв и рационального 
использования мелиорируемых земель при эффективном 
применении агротехнических приемов; методы химизации п 
и основы охраны окружающей среды от вредных воздействий 
средств химизации; комплекс машин, применяемых для 
механизации производственных процессов в ореховодстве; 
биологические особенности орехоплодных культур и 
передовые приемы технологии их возделывания; основы 
селекции  орехоплодных  культур;  
- основные требования ягодных культур к условиям 
внешней среды их ресурсный потенциал адаптивности и 
продуктивности в основных регионах производства ягод в 
мире и Казахстане. Устойчивость к основным патогенным 
организмам, перспективные сорта, технологические 
особенности возделавания включающие инновационные 
разработки за рубежных и казахстанских учёных.   
Уметь:  
- определять видовой состав орехоплодных  культур;  
- составлять прогноз перспективности отдельных ягодных 
культур для различных почвенно-климатических регионов и  
подобрать наиболее перспективные сорта, оптимизировать 
водно-питательный режим, максимально использовать 
средства механизации по уходу за насаждениями и уборке 
урожая, предложить наиболее выгодные направления 
использования выращенной продукции и способствовать 
повышению её экологической безопасности, применить на 
практике инновационные технологические разработки. 

Владеть навыками:  
- применения агротехнические приемов, позволяющих 
получать высокие урожаи орехоплодных   культур с 
минимальными затратами; ведения агрономической 
документации;  
- организации проведения основных технологических 
операций по подбору и разработке планов посадки ягодных 
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культур их выращиванию и проведению мониторинга за их 
качеством выполнения работ. 

Быть компетентным:  
- в области принятия  решений по внесению рациональных 
предложений и внесению необходимых коррективов в 
намеченную технологию в зависимости от сложившихся 
условий;  
- эколого-технологических вопросах ягодоводства и 
экономической эффективности ведения ягодного бизнеса. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Питомник орехоплодных культур, 

Эколого-технологические аспекты выращивания ягодных 

культур) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Копылов В.И. Земляника,- Симферополь, Полипресс,- 

2007,- 363с. 

2. Ежедневный интернет журнал "Садоводство и 

питомниководство" (АППЯПМ). 
3. Кашин В.И. Научные основы адаптивного садоводства.- М.: 

Колос,- 1995,- 335 с. 

4. Олейченко С.Н. Агробиологические основы возделывания 

садовых культур в Казахстане,- автореф.докт. дисс. 

Алмалыбак,- 1997,- 43  

5.  Бурмистров А.Д. Ягодные культуры- 2-е изд. перераб.доп.- 

Л: Агропромиздат, 1985. 

6. Казаков И.В. Ремонтантная малина в России,- Челябинск, 

изд. Сад и огород,- 2007,- 144 с. 

7. Журнал: «Плодоводство  и виноградарство» 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Модуль 12. Генофонд ягодных,  садовых культур и методы 

размножения 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Генофонд ягодных,  садовых культур и методы размножения 

(GYаNSK5320 Генофонд ягодных и новых садовых культур, 

YаPIMR5321 Ягодный питомник-интенсивные методы 

размножения) 

2 Ответственный за 

модуль 

Укибасов О.А., к.с-х.н, ассоц., Кампитова Г.А.., к.с-х.н, 

профессор кафедры «Плодоовощеводство и ореховодство»  

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 

 



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

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

10 Пререквизиты 

модуля 

Генофонд плодовощных культур и винограда, Теория и 

методы исследования. 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Генофонд ягодных и новых садовых культур. Значение 

генофонда в выведений новых сортов ягодных культур и 

винограда. Знокомство с культурными ягодными и новыми 

садовыми культурами и их дикими сородичами. Изучение их 

ареала и происхождение видов, историй и распространение 

культуры, направление селекции. Сортоизучение земляники, 

смородины, малины, ежевики, крыжовника и винограда. 

Биологические особенности агротнхника голубики, клюквы, 

жимолости съедобной, шелковицы. 

Ягодный питомник - интенсивные методы 

размножения. Способы размножения ягодных культур: 

генеративный и вегетативный. Организация ягодного 

питомника. Широко используемые в мире технологии и их 

значении в формировании питомника. Современные 

технологии выращивания. Селекционные работы по 

улучшению свойств посадочного материала ягодных культур. 

Создание маточника ягодных культур. Организация 

отделения размножения посадочного материала ягодных 

культур. Использование влагосберегающих технологий в 

питомниководстве. Прогрессивные методы получения 

посадочного материала ягодных культур и винограда. 

Особенности и передовые приемы ведения питомниководства 

за рубежом. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- основы выведения новых высокоурожайных, устойчивых 
к вредным организмам сортов и гибридов ягодных культур. 
Ареалы, происхождение, распространение, значения, сорта, 
направления селекции, ягодных и новых садовых культур и 
их дикие сородичи произрастающие на территории 
Казахстана;  
- наилучшие условия устойчивого развития 

питомниководства, в целях использования cовременных 

технологий выращивания посадочного материала ягодных 

культур; биологические особенности ягодных культур и 

методы повышения их ресурсного потенциала адаптивности и 

продуктивности с помощью направленного физиологического 

воздействия; прогрессивные средства механизации ухода за 

растениями и почвой, уборки урожая, комплекс оборудования 

по проведению капельного полива и дождевания в условиях 

ягодного питомника; передовые методики ведения 

питомниководства в мире.  

Уметь:  
- определять ягодные и новые садовые културы 
возделываемые на территории Казахстана и их дикие виды, 
также проводить анализ биохимического состава ягод;  
- использовать передовые приёмы выращивания посадочного 

материала ягодных культур,  обеспечивающих наиболее 
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благоприятное качество продукции; использовать передовые 

селекционные достижения в области питомниководства с 

учётом экологического потенциала района возделывания и 

агроландшафных особенностей конкретного участка. 

Владеть навыками:  
- выращивания ягодных и новых садовых культур и 
технологией использования продукции;  
- проводить подбор прогрессивных средств механизации по 

уходу за ягодным питомником, способствующие 

значительному снижению затрат ручного труда и 

себестоимости продукции; применить специальные приёмы 

выращивания оздоровленного посадочного материала 

ягодных культур;  применить приемы агротехники 

позволяющие повысить качество посадочного материала. 

Быть компетентным:  
- в сохранении генофонда ягодных и новых садовых культур, 
организации использлвания их видов и сортов;  
-  организации технологических процессов по выращиванию 

посадочного материала ягодных культур;  организации 

территории питомника ягодных культур. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен овощей (Генофонд ягодных и новых 

садовых культур, Ягодный питомник-интенсивные методы 

размножения) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Витковский В.Л. Плодовые растения мира.- М:Колос, 

2003г. 

2. Нуртазина  Н.Ю. и др. Новые сорта плодовых культур 

Казахстанской селекции- для фермеров и кестьян.- Алматы, 

2011г. 

3. Аяпов К.Д., Матаганов Б.Г. Плодоводство (учебник) – 

Алматы, КазНАУ, 2017г. 

4. Карпенчук Г.К. Частное плодоводство.-Киев: Высшая 

школа, 1984г. 

5. Бурмистров А.Д. Ягодные культуры- 2-е изд. перераб.доп.- 

Л: Агропромиздат, 1985. 

6. Журнал: «Плодоводство  и виноградарство»  

7. Кампитова Г.А., Аяпов К.Д., Есеналиева М.Д. Жеміс-

көкөніс дақылдарын өндіру. –Алматы: «Эверо» баспасы, 

2016. -320 б. 

8. Кампитова Г.А., Ерболова Л.С. Основы биотехнологии 

плодовых культур. – Алматы: Издательство «Эверо», 2016. – 

144 с.   

9. Самощенков Е.Г. Плодоводство ─ М., Образовательный 

центр «Академия», ─ 2002 

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

модулей образовательной программы 
 

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

2 3 - 6 18 - 2 1 - 21 1080 36 3 2 

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

Итого 6 4 10 36 - 4 4 4 48 2820 94 9 5 

 

 

 


