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Модульдік білім беру бағдарламасы және модульдер каталогы Қазақ 

ұлттық аграрлық университетінің Ғылыми Кеңесі шешімімен бекітілген 

(2017 жыл 28 маусым, №14 хаттама). 

 

Модульдік білім беру бағдарламасы және модульдер каталогына 

«Технология және биоресурстар» факультетінің ауылшаруашылық 

ғылымдары бағыты бойынша дайындалатын магистратураның «6М080200-

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығының 

міндетті және таңдау модульдер компоненттері енгізілді.  
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  «6М080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» 

мамандығының «Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық 

технологиясы» 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 «6М080200-Мал 

шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығының типтік 

оқу жоспарына сәйкес дайындалған. 
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«6М080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» 

мамандығының «Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық 

технологиясы» модульдік білім беру бағдарламасы және модульдер каталогы  

 

Бейіндік бағыт бойынша теориялық оқытудың кредит саны – 36 

  

1 Білім беру бағдарламасының паспорты  

1.1 Академиялық дәреже 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

1.2.1 Кәсіби қызметінің түрлері және саласы  

1.2.2 Кәсіби қызметінің нысандары 

2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері 

3. Негізгі құзіреттер 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны 

5. Модульдерді сипаттауға арналған формулярлар 

6. Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер 

көлемін көрсететін жинақ кесте 
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Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру мамандықтары бойынша 

үлгілік оқу жоспарларының тізбесіне 

2016ж. 05.08. №425 хаттама 326-қосымша 
 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандығы бойынша 
 

6М080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 

мамандығы 

 (бейінді бағыт) 
 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 
 

Оқу мерзімі: 1,5 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6М080200-«Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технологиясы» мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы 

магистрі  
 

Пәндер 

циклі 

Пәннің 

коды Пәннің атауы 

Кредит

тер 

саны 

Семе

стр 

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   

 

MShOOIT

5301 

Мал шаруашылығы 

өнімдерін өндірудің 

инновациялық технологиясы 

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 «6М080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы» мамандығының «Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің 

инновациялық технологиясы» модульдік білім беру бағдарламасы бойынша 

кадрлар бейіндік бағыт бойынша (оқу мерзімі 1,5 жыл) дайындалады.  

Магистратураны бейіндік бағытпен оқыған бітірушіге «6М080200-Мал 

шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығы бойынша 

ауыл шаруашылығының магистрі академиялық дәрежесі беріледі.  

 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

 

1.2.1  Кәсіби қызметтің түрлері және саласы 

«6М080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» 

мамандығының «Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық 

технологиясы» модульдік білім беру бағдарламасы бойынша магистрлер:  

- мал шаруашылығы  мен биотехнологияның әртүрлi салаларында 

өндiрiстiк мекемелерде ұйымдастырушылық, технологиялық қызметтер, 

басқарушылық қызметi және менеджмент пен маркетинг мiндеттерiн атқару; 

жобалау iсi бойынша iзденiс жұмыстарын орындау, мал шаруашылығы 

әртүрлi салаларында ұйымдастырушылық қызметтерiн атқару. 

 

1.2.2  Кәсіби қызметтің объектілері: 

Бітірушілердің кәсіби қызметтерінің объектілеріне:  

- мал және құс шаруашылықтары; ауылшаруашылық; жобалау; 

эксперттiк; басқарушылық мекемелер; жануарлар шикiзатын өңдеу 

өнеркәсiптерi; хайуанаттар паркi; элеверлер; ипподромдар; тапсырыс 

берушiлер; табиғат мұражайлары; салалы лабораториялар, бөлiмшелер, 

секциялар, секторлар, департаменттер; жергiлiктi басқару 

құрылымдарындағы бөлiмдер, бақылау-талдау жұмысымен айналысатын 

мекемелер, стандарттау және сертификациялау орталықтары жатады.  

 

2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы  

 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің даму Концепциясына 

сәйкес, негізгі жалпыұлттық білімнің мақсаты қоғамның, мемлекеттің және 

тұлғаның сапалы жоғары білім алу мүддесін қанағаттандыру, әр адамға 

оқудың мазмұнын, формасын және мерзімін таңдап алуға ауқымды 

мүмкіндіктер ұсыну болып табылады. Жаңа формациядағы кең ауқымды 

фундаменталді білімі бар, инициативті, күн сайын өзгеріп тұратын еңбек 

нарығы және технологиялар талаптарына бейімделген, командамен жұмыс 

істей алатын, мал шаруашылығы аясында керекті білімі бар маман дайындау.  



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

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

«6М080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» 

мамандығының «Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық 

технологиясы» модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты мал 

шаруашылығы бойынша мемлекеттік, жергілікті, аймақтық,  шетел 

мекемелеріне, ҒЗИ еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды 

дайындау.   

  

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

«6М080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» 

мамандығының «Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық 

технологиясы» модульдік білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

- магистранттың жеке бiлiм бағыты мен жүктеме деңгейiн таңдауы; 

- мемлекет пен нарық қажеттiлiгiне сай мал шаруашылығының әртүрлi 

салалары және биотехнологияның бағыттары бойынша теориялық және 

практикалық дайындықты тереңдету; 

- бiлiктi,  қарым-қатынас жасай алатын, азаматтық ұстанымы жоғары, 

шектес ғылым салаларындағы  проблемаларды тұжырымдап  және оларды 

ғылыми және практикалық тұрғыдан шешуге; әр түрлi зоотехникалық, 

биотехнологиялық өндiрiстер мен мекемелерде зерттеушiлiк және 

басқарушылық қызмет атқаруға қабiлетi бар жоғарғы кәсiптiк мәдениетi 

деңгейiндегi  мамандар дайындау; 

- қазiргi өскелең өмiрде мал шаруашылығында олардың кәсiби 

икемдiлiгiнiң кепiлi болатын тәжiрибелiк машықтармен қатар  биология, 

химия, физикадан алған iргелi бiлiмдермен қамтамасыз ету; 

- мал өнімдерін  өндіру инновациялық технологияларды ендіруді 

қамтамасыз ету; 

- өзiн-өзi жетiлдiру және дамытуға, өмiрiнiң бүкiл барысында жаңа 

бiлiм игеруге қажеттiлiк пен дағдылықты қалыптастыру. 

 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері  

«6М080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» 

мамандығының «Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық 

технологиясы» модульдік білім беру бағдарламасы 2 (екі) білім беру 

траекториясынан  тұрады. 

Магистранттар жалпы барлық білім беру траекториялары үшін 

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

шешімдерді модельдеу, мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің 

инновациялық технологиясы, азық өндіру технологиясы және мал 

азықтандыру, малдың мінез-құлқы, селекцияның теориялық негіздері,  мал 

шаруашылығындағы асылдандыру ісі пәндерін оқиды. 

Білім беру траекторияларының оқу пәндері:  

№1 «Мал және жылқы шаруашылғы өнімдерін өндірудің 

технологиясы». Магистранттар сүт өндіру технологиясы, сиыр етін өндіру 

технологиясы, жылқы шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, салт 
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міністі және желісті жылқы тұқымдар жарату мен ипподромдық сынау 

пәндерін оқиды.   

№2 «Қой шаруашылығы және құс шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы». Магистранттар ауыл шаруашылығы құстарының 

балапандарын өсіру технологиясы, құс шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы, қой етін өндіру технологиясы, қой жүнін өндіру технологиясы 

пәндерін оқиды.      

 

3 Түйінді құзіреттіліктер:  

  

Бейіндік магистратураны бітірушілердің 

 

1) түсінігі болуы керек: 

- биология ғылымының философиясы мен методологиясы, 

биотехнологияның философиялық проблемалары жөнiнде; 

 

2) білуі керек: 

- iргелi ғылымдардың негiзiн, оған сәйкес келетiн мамандықтар мен 

мамандануларды; 

- мал шаруашылығы мен мал азықтандырудың даму 

тенденцияларының негiзгi жетiстiктерiн; 

- қазiргi зоотехния және биотехнология әдiстерiн; 

- жануарлар шикiзаттарын өңдеу және тамақ өнiмдерiн өндiру, 

экономикалық маңызды заттарды алу процестерiнiң негiзгi технологияларын; 

- қазiргi лаборатория және мал шаруашылығы өндiрiс жабдықтарының 

құрылысы мен жұмыс iстеу принциптерiн; 

- мал азығын, мал өнiмдiлiгiн тiрi организмдердiң маңызды 

қосылыстарын талдау және олардың тiршiлiк процестерiн зерттеу әдiстерiн;  

- мамандық бойынша еркiн сөйлесе алатын ең аз дегенде бiр шет тiлiн. 

 

3) қабілеті болуы керек: 

- мал шаруашылығының әр түрлi салаларымен биотехнологияда 

зерттеушiлiк, ақпарат-iзденiстiк, әдiстемелiк мiндеттердi шешу үшiн iргелi 

ғылым салаларындағы бiлiмiн өзiнiң қызметiнде қолдану; 

- қазiргi лабораториялық құралдар мен технологиялық жабдықтарды 

пайдалану; 

- мал шаруашылығында ғылыми зерттеулер мен өндiрiстiк 

жұмыстарды жоспарлау, ұйымдастыру және жүргiзу. 

 

4) дағдысы болуы керек: 

- мал шаруашылығыында, мал өнiмдерiн өңдеу және 

биотехнологияның қалаған салаларында жұмыс iстеуге; 

- компьютерлiк әдiстермен ақпараттарды жинау, сақтау, өңдеу және 

iске асырудан; 
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- қызметiнде жаңа ақпараттарды белсендi iздеу және пайдалануды 

қамтамасыз ету арқылы бiлiмiн үздiксiз жаңартудан; 

- сапалық және сандық тұрғыдан талдау және синтездеу арқылы әр 

түрлi процестер мен құбылыстарды сипаттау және болжамдау үшiн моделдер 

жасау және оларды пайдалануынан. 

 

5) құзіретті болуы керек: 

- қазiргi мал шаруашылығының, биотехнологияның қолданбалы және 

проблемалық мәселелерiн шешуде; 

- ғылыми зерттеулердi компьютерлендiру мен информатика 

негiздерiн. 

  



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 
EC

TS 

Экономикалық және 

коммуникативтік 

қатынастар 

  

 

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

дереккөздермен жұмыс істеу 

(дәстүрлі және on-line);  

- заманауи менеджменттің 

дамуындағы тенденцияны болжау 

және талдау, жинақтау;  

- жоғары-психолгиялық 

педагогикалық білім берудегі 

мәселелерді шешуге және оның 

болашақ дамуына. 

БП/МК Men520

2 

Менеджмент емтихан 1 1 1,5 

БП/МК Psi5203 Психология емтихан 1 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

Бизнес-менеджмент БП/ТК ZhB5204 Жобаларды басқару Кешенді 

емтихан 

1 2 3 Құзіретті болу керек: 

- жобаларды басқару, 

интеграциялау, мерзімдеу, 

тәуекелдеу, контракттау 

процедураларында;  

математикалық модельдеудің 

қазіргі әдістерін қолдана отырып 

технологиялық жүйеге талдау 

жасауда, өз бетінше ұйымдастыру 

және ғылыми зерттеулер 

жүргізуде. 

БП/ТК BShМ52

05 

Бизнес шешімдерді 

моделдеу 

1 

3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

Мал шаруашылығы КП/МК  MShOOI Мал шаруашылығы Кешенді 1 3 4,5 Құзіретті болуы керек:   
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өнімдері мен 

азықтарын өндірудің 

инновациялық 

технологиялары 

T5301  өнімдерін өндірудің 

инновациялық 

технологиясы 

емтихан - инновациялық жақсартуға жаңа 

не технологиялық үрдістерді 

өндірісте пайдалануға, мал 

шаруашылығы өнімдерін 

өндірудің тиімді инновациялық 

технологиялары  туралы толық 

құнды білімге;  

- азықты сақтау, оны даярлауда 

құралдарды, негізгі әдіс-

тәсілдерді, әрекеттерін және 

жолдарын, жаңа прогресстік 

әдістерді оқып-үйрену, 

компьютермен жетік жұмыс 

жасау; мал шаруашылығы 

өнімдерін өндірудің инновациялық 

технологиясы сұрақтарында; 

топырақтың, өсімдіктің үлгілерін 

талдауда және азық өндіру 

технологиясының заманауи 

әдістерін қолдану арқылы ғылыми 

зерттеулер жүргізе алу және 

оларды өз бетінше ұйымдастыру 

қабелттілігіне жетуде;  

- ауыл шаруашылығы малының 

мінез-құлықы жөніндегі 

теориялық білім мен тәжірибелік 

дағды мәселесінде. 

КП/ТК  

AOTMA5

302 

Азық өндіру технологиясы 
және мал азықтандыру/ 
Технология производства 
кормов и кормление 
сельскохозяйственных 
животных 

1 3 4,5 

КП/ТК  

MMK530
3 

Малдың мінез-құлқы/ 
Поведение 
сельскохозяйственных 
животных 

1 2 3 

Модуль бойынша барлығы:  8 12  

Селекцияның 

теориялық негіздері 

және мал 

шаруашылығындағ

ы асылдандыру ісі 

КП/ТК  STN530

4 

Селекцияның теориялық 

негіздері 

Кешенді 

емтихан 

2 2 3 Құзіретті болуы керек:   

- генетика, дара даму биология, 

мал өсіру және селекция, гендік 

инженерия салаларында; 

- эмбриондарды тасымалдау және 

гендік инженерия сұрақтарын 

КП/ТК  MShAI5

305 

Мал 

шаруашылығындағы 

асылдандыру ісі  

2 2 3 
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шешу әдіс-тәсілдерін, оның ішінде 

ауыл шаруашылылық малдарының 

отарының генетикалық талдау 

әдістерін меңгеру. 

Модуль бойынша барлығы:  6 9  

№1 « Мал және жылқы шаруашылғы өнімдерін өндірудің технологиясы» білім беру траекториясы 

Ірі мал 

шаруашылығы 

өнімдерін өндіру 

технологиясы 

КП/ТК  
SOT5306 

Сүт өндіру технологиясы/ 
Технология производства 
молока 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек:   

- мал шаруашылығы жүйелер 

менеджменті сұрақтарында; 

заманауи моделдеу әдістерін және 

талдауды қолданып, өз бетінше 

ғылыми зерттеулер жүргізе алуда 

және оларды ұйымдастыруда; 

- мал шаруашылығы жүйелер 

менеджментінің әдіс-тәсілдерін, 

оның ішінде қарқынды сүт өндіру 

технологияларын, 

интенсификациясын бағдармалау;  

- өз бетінше ғылыми зерттеулер 

жүргізе алуда және оларды 

ұйымдастыруда; сүт және ет 

өндіру технологиясының 

сұрақтарында; етті және сүтті 

жылқы шаруашылығында  

ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізуге заманауи тәсілдерді 

қолдануға;  

- жылқыларды жарату мен сынау 

технологиясында ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізуге заманауи 

тәсілдерді қолдануға. 

КП/ТК  SEOT530
7 

Сиыр етін өндіру 
технологиясы  

2 3 4,5 

КП/ТК  ZhShOO
T5308 

Жылқы шаруашылығы 
өнімдерін өндіру 
технологиясы  

2 3 4,5 

КП/ТК  SMZhZh
TZhIS530
9 

Салт міністі және желісті 
жылқы тұқымдар жарату 
мен ипподромдық сынау 

 3 4,5 

Модуль бойынша барлығы:  12 18  

№2 Білім беру траекториясы «Қой шаруашылығы және құс шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» 

Ауылшаруашылық КП/ТК  AShKBO Ауыл шаруашылығы Кешенді 2 3 4,5 Құзіретті болуы керек:   
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малдарын жетілдіру 

әдістері 

T5310 құстарының балапандарын 
өсіру технологиясы 

емтихан - зоотехниялық жүйелердің 

сұрақтарын шешуге, ғылыми 

жұмыстарды ұйымдастыру үшін 

математикалық модель жасауға;  

- қой еті өнімінің сапасын 

арттыру жолдарын, озат 

технологияларды кеңінен таратуға; 

- қой жүнін алғашқы өндеу 

мен сорттау нәтижесін дұрыс 

сараптауға және бағалауға, 

отандық және шетелдік 

ғалымдардың жүн өндіру 

технологиясын ұйымдастыру 

жолдарын толық игеруге. 

КП/ТК  KOOT53
11 

Құсшаруашылығы 
өнімдерін өндіру 
технологиясы 

2 3 4,5 

КП/ТК  KEOT531
2 

Қой етін өндіру 
технологиясы 

2 3 4,5 

КП/ТК  

KZhOT53
13 

Қой жүнін өндіру 
технологиясы 

 3 4,5 

Модуль бойынша барлығы:  12 18  

Барлығы теория бойынша:  36 54  

Өндірістік-эксперименттік  жұмыс 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 

МЖРжҚ 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 

әдістері мен тиімділікті арттыру құралдары және 
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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, 

G.Storch. Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

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

2001. 
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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. 
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2 Модуль. Бизнес-менеджмент 
 

1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Бизнес-менеджмент. (ZhB5205 Жобаларды басқару, 

BShМ5206 Бизнес шешімдерді моделдеу) 

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

ұйымдастыру» кафедрасының профессоры, Ахметов 

К.А., т.ғ.к., «Автоматтандыру және ақпараттық 

технологиялар» кафедрасының профессоры  

3 Модуль типі БП/ТК, БП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5 (2/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Экономикалық теорияның негіздері, информатика  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Жобаларды басқару. Жобаларды басқарудың 

теориялық негіздері. «Жоба» түсінігі. Жобалардың 

жіктелуі және жобаға қатысушылар. Басқару қызметі 

және құрылымы. Жобаны басқарудың ерекшеліктері. 

Басқару шешімдерін қабылдау және іске асыру. 

Жобаның табыстылығы критерийлері. Жобаның 

өмірлік циклы. Жобалауға бейімделген қызметті 

басқару. Жобадағы иерархия. Жобаны жоспарлау. 

Жобаны іске асыру, мониторинг және бақылау. Жобаны 

аяқтау. Жобаның интеграциясы мен мазмұнын басқару. 

Жобаның мерзімі мен құнын басқару. Жобаның 

сапасын басқару. Адам ресурстарын басқару. Жобаның 

коммуникацияларын басқару. Жобаның тәуекелдерін 

басқару. Басқару үдерістерінің тобы. Кәсіпорынның 

қызметіне жобалық басқаруды енгізу. 

Бизнес шешімдерді моделдеу. Шешім қабылдау 

процесінің, математикалық моделін құру, шешу, 

сонымен қатар шешім нәтжелерін компьютер 

көмегімен талдау жүргізуге үлкен көңіл бөлінеді. 

Шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және 

қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау 

теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік 

есептерді компьютерде шешу алгоритмдері 

қарастырылады. Өз бетінше шығаруға мысалдар мен 

есептер ұсынылады. 
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13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- жобаларды басқару стандарттарын, PMBOK 

стандарты ретінде қалыптастырылған PMI 

әдіснамасын; IW URM (Unique Reliable Method) 

әдіснамасын; 

- әрекеттерді зерттеу модельдерін және әдістерін 

қолдану арқылы жобалау методологиясын, оның ішінде 

аграрлық өндірісті модельдеу, агринженерлік және 

экономикалық факторлар кешенін ескере отырып, 

агринженерлік қызметтердің өндірістік параметрлерін 

оңтайластыратын математикалық модельдер даярлау, 

сызықтық және бүтін сандық программалау 

есептерінің модельдерін даярлау, сонымен қатар 

кәсіпорындарды оңтайлы орналастыру және кішігірім 

ауыл шаруашылық кәсіпорындарында 

агротехникаларды оңтайлы қолдану әдіс-тәсілдерін. 

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

лайықты құжаттар мен технологияларды пайдалануды;  

- кәсіптік іс-әрекеттерінде жаратылыстану 

пәндерінің негізгі заңдарын пайдалана алуға, 

математикалық талдау және модельдеу  әдістерін 

қолдана алуға, аграрлық жүйеде теориялық және 

эксперименталдық зерттеулер жүргізе алуға. 

Дағдысы болуы керек:  
- жоба талаптарын анықтауды; мақсаттарды 

белгілеуді; жобаны басқарудың бағдармалық 

жабдықтауын; 

- аграрлық жүйеде математикалық әдісттермен 

модельдеуді, жабықтарды оңтайлы жүктеуді, 

технологиялық процестерді оңтайлауды және жаппай 

қызмет көрсету теорисын, ақпараттарды сақтау, қайта 

өңдеу әдістерін, тәсілдерін және  жинапалу құралдарын,  

ақпараттарды басқару құралы ретінде компьютермен 

жұмыс жасауды. 

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

тәуекелдеу, контракттау процедураларында;  

- математикалық модельдеудің қазіргі әдістерін 

қолдана отырып технологиялық жүйеге талдау 

жасауда, өз бетінше ұйымдастыру және ғылыми 

зерттеулер жүргізуде. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Жобаларды басқару, Бизнес 

шешімдерді моделдеу) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Управление инновационными проектами. Под ред. 

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

2. Project Management for Successful Product Innovation.. 

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

3. AGILE PROJECT MANAGEMENT: CREATING INNOVATIVE 

http://www.amazon.com/Alan-Webb/e/B001HMRVXY/ref=dp_byline_cont_book_1


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

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

PRODUCTS. BY JIM HIGHSMITH. USA. ADDISON-WESLEY 

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

EDITION, 2009. 

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

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

с грифом МОН РК,  – 320 с. 

5. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование 

элементов экономических систем. – М.: «Финансы и 

статистика», 2000. –206 с. 
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3 Модуль. Мал шаруашылығы өнімдері мен азықтарын өндірудің 

инновациялық технологиялары 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Мал шаруашылығы өнімдері мен азықтарын өндірудің 

инновациялық технологиялары (MShOOIT5301 Мал 

шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық 

технологиясы, AOTMA5302 Азық өндіру технологиясы 

және мал азықтандыру, MMK5303 Малдың мінез-

құлқы) 

2 Модульге жауапты Егеубаев А.А., а-ш.ғ.д., профессор, Нұрғазы Қ.Ш., а-

ш.ғ.д., профессор,  Бупебаева Л.К.,  а-ш.ғ.к., қауым. 

профессор, «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/МК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 8 

6 Кредит саны 8 (3/3/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Ірі қара мал шаруашылығы, Қой шаруашылығы. 

Жылқы шаруашылығы, Құс шаруашылығы. 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің 

инновациялық технологиясы. Кіріспе. Инновация 

және инновациялық іскерліктің экономикалық негізі 

мен түсінігі. Қазақстан экономикасының инновациялық 

даму жағдайында агроөнеркәсіптік кешенін 

қаржыландыруы. АШК стратегиясындағы 

инновацияның  бастапқы бағыты. Мал шаруашылығы 

өнімдерін өндіру инновациялық технологиялар және 

тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ауылшаруашылық 

малдар мен құстардың төлдерін өсіру, азықтардың жеке 

түрлері мен азық қоспаларын дайындау технологиясы.   

Азық өндіру технологиясы және мал азықтандыру. 

Азықтарды тиімді ысырапсыз қолдану. Генетикалық 

әлеуеті жоғары өнім алу. Жыныстық көбеюді 

қамтамасыз ету. Нормалап азықтандыру – мал 

шаруашылығының тиімділігінің негізі. Жыныстық 

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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көбеюін, өнімділік деңгейін, денсаулығын қамтамасыз 

ететін малдардың қоректік заттарға мұқтаждығы норма 

арқылы жүзеге асады. Малдың мұқтаждығы 

тетіктелген норма мөлшерімен 22-30 көрсеткішпен 

бақылау. Нормалап азықтандыру рационды кешенді 

бағалау. 

Малдың мінез-құлқы. Кіріспе. Жануарлар мінез-

құлықын зерттеуге ғылыми тәсілдеме. Жануарлар 

мінез-құлықын зерттеудің заманауи әдістері. 

Жануарлар мінез-құлықының генетикасы. 

Классикалық этологияның негізгі концепциялары мен 

модельдері. Жалпы этология. Жануарлар мінез-құлықы 

жөніндегі ғылымның қалыптасуы. Жануарлар мінез-

құлықының биологиялық негіздері. Мінез-құлықтың 

нейрофизиологиялық аспекттері. Этология әдістері. 

Жануарлар тілі. Иіс – тілдесу тілі. Жер бетінде бәріне 

түсінікті сезім тілі. Ақпаратты талдау қағидаты. Мінез-

құлықтың негізгі механизмдері. Жануарлар мінез-

құлықының ережесі. Экстремалді жағдайда 

жануарлардың мінез-құлықы. Филогенезде мінез-

құлық түрлерінің эволюциясы. Мінез-құлықтың жеке 

және топтық түрлері. Нейронептидтер және мінез-

құлық. Жануарлар мінез-құлықының патологиясы.  

Ішекқуыстылар. Жануарлардың жеке этологиясы. Кім 

кімді қолға үйретті? Иттердің жоғары жүйке іс-әрекеті 

мен мінез-құлықының ерекшеліктері. Мысықтардың 

жоғары жүйке іс-әрекеті мен мінез-құлықының 

ерекшеліктері. Ірі қара малдың мінез-құлықы..  

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- Қазақстан Республикасымен шет елдердің мал 

шаруашылығы саласының негізгі бағыттарын, мал 

өнімдерін өндірудің тиімді инновациялық 

технологияларын, ауылшаруашылық малдардың 

тұқымдарын, өнімділік бағыты бойынша  

стандарттарын, өнімділікті қалыптастыру мәселелерін, 

есептеу және сату, шаруашылықтағы ғылыми зерттеу 

әдістерін;  

- азықтың химиялық құрамын, қорытылуын және 

қоректік заттарды малдардың игеруін оқып-үйрену, 

азық және азықтық құралдарын өндірудің барлық 

тізбегінде ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін 

пайдалануды, түрлі азық түрінің қоректілік 

құндылығын және құрамын талдау бойынша 

органолептикалық, биологиялық және зоотехникалық 

тәсілдердің кешенді түрде қолдану жолдарын; 

- жануарлар мінез-құлықының заңдылықтарын, мінез-

құлық әрекеттері қалыптасуының 

нейрофизиологиялық қағидатарын ескере отырып,   

ауыл шаруашылығы малының мінез-құлықының 

жалпы механизмдерін. 

Қабілеті болуы керек:  
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- ауылшаруашылық мекемелерді ұйымдастыру 

барысында технологиялық параметрлерін өз бетімен 

орындауды, ауылшаруашылық малдар мен құстардың 

экологиялық таза, аз шығынды өнімдерін 

инновациялық технологиялар негізінде өндіруді 

жоспарлауды, ғылыми-зерттеу жұмыстарды 

ұйымдастыруды;  

- кәсіби қызметінде негізгі білімдер мен тәжірибелік 

дағдыларды қолдануға;  

- мінез-құлықтың әр түрлері арасынан өздігінен 

басқару әдістерін таңдау, жануарлар физиологиясы 

мен патологиясына қатысты мал шаруашылығын 

жүргізудің заманауи әдістерін. 

Дағдысы болуы керек:  
- мал және құс шаруашылығының экологиялық және аз 

шығынды өнімдерін өндірудің технологиялық 

процестерін, сонымен қатар өнімдерді қайта өңдеудің 

стандарттау, сапасын анықтау және оны сату жүйесін;  

- максималді өнімділікке қол жеткізу үшін  мал өсірудің 

тиімді әдістерін қарастыру,  

- мал өнімділігін ерте болжауды және мінез-құлықы 

бойынша селекция жүргізуді, малды заманауи мал 

шаруашылығы жағдайында пайдалануға қолайлы, 

бағытталған  әдіспен тәрбиелеуді қамтамасыз ету.  

Құзіретті болуы керек:   

- инновациялық жақсартуға жаңа не технологиялық 

үрдістерді өндірісте пайдалануға, мал шаруашылығы 

өнімдерін өндірудің тиімді инновациялық 

технологиялары  туралы толық құнды білімге;  

- азықты сақтау, оны даярлауда құралдарды, негізгі 

әдіс-тәсілдерді, әрекеттерін және жолдарын, жаңа 

прогресстік әдістерді оқып-үйрену, компьютермен 

жетік жұмыс жасау; мал шаруашылығы өнімдерін 

өндірудің инновациялық технологиясы сұрақтарында; 

топырақтың, өсімдіктің үлгілерін талдауда және азық 

өндіру технологиясының заманауи әдістерін қолдану 

арқылы ғылыми зерттеулер жүргізе алу және оларды өз 

бетінше ұйымдастыру қабелттілігіне жетуде;  

- ауыл шаруашылығы малының мінез-құлықы 

жөніндегі теориялық білім мен тәжірибелік дағды 

мәселесінде. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндірудің инновациялық технологиясы, Азық өндіру 

технологиясы және мал азықтандыру, Малдың мінез-

құлқы) 
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4 Модуль. Селекцияның теориялық негіздері және мал 

шаруашылығындағы асылдандыру ісі 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Селекцияның теориялық негіздері және мал 

шаруашылығындағы асылдандыру ісі (STN5304 
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Селекцияның теориялық негіздері, MShAI5305 Мал 

шаруашылығындағы асылдандыру ісі) 

2 Модульге жауапты Адылканова Ш.Р., а./ш.ғ.д., профессор, Бегимкулов 

Б.К., б.ғ.к., қауым. профессор, «Мал шаруашылығы 

және балық өнімдерін өндіру технологиясы» 

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 

Биотехнология негіздері. Кәсіпкерлік іс-қызметі 

негіздері.  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Селекцияның теориялық негіздері. Ауыл 

шаруашылығы жануарлары тұқымдарын шығару мен 

жетілдірудің теориялық негіздері. Тұқым және 

популяция жөнінде ілімнің генетикалық негіздері. 

Дүние жүзіндегі және Қазақстан Республикасындағы 

мал тұқымдарын шығарудың заманауи ерекшеліктері. 

Онтогенезді сұрыптау жұп тандау жұмыстарын 

басқарудың теориялық негіздері. Селекциялық 

генетикалық-математикалық әдістер. Тұқымаралық 

будандастыру мен гибридтеудің селекциялық-

генетикалық негіздері. Инбридингтің генетикалық 

мәні. 

Мал шаруашылығындағы асылдандыру ісі. 
Тұқым аралық будандастыру.  Шежіре кестесін  

құрастыру және оны қолдану принциптері. Әртүрлі 

типті шаруашылықтарда малды сұрыптау мен жұп 

тандау әдістері. Аталық із бен аналық ұя өсіру арқылы 

селекция жүргізудің теориялық негіздері, гибридтеу 

мен будандастыру әдістері. Жануарлардың өнімділігін 

жақсарту және жаңа тұқымдарын шығару.   

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- жануарларды сұрыптау мен жұптаудың теориялық 

негіздерін; тұқымаралық будандастыруын; тұқым 

қуалаушылық заңдылықтарын және селекциялық 

белгілердің өзгергіштігін; жануарлар  онтогенезінің 

генетикасын; 

- мал шаруашылығындағы асылдандыру ісін, 

тұқымаралық будандастуруды, селекциялық 

белгілерінің өзгергіштігі мен оның тұқым 

қуалаушылығының заңдылықтарын, дара дамуының 

және популяциясының генетикасын.  

Қабілеті болуы керек:  

- кәсіптік іс-әрекеттерде жануарлар селекциясының 

негізгі әдістерін қолдануға; жануарлардың  
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эмбрионалды және постэмбрионалды кезеңдерінде 

онтогенезін басқаруға;  

- жануарларды сұрыптау мен жұптаңдау әдістерін 

пайдалана алуға, негізгі кәсіптік іс-әрекеттерінде 

жануарлардын онтгенезін басқаруды  жүргізе алуға. 

Дағдысы болуы керек:  

- ақпараттарды қолдану мақсатында компьютерлік 

біліктілікті дамытуды, тәжірибелік мәліметтерді 

биометриялық өңдеу және статистикалық анализ 

жасауды, жеке дара ғылыми-эксперименттік зерттеулер 

жасау мен оларды ұйымдастыруды;  

- объектілерді биометриялық әдісттермен өндеуді, 

ақпараттарды сақтау, қайта өңдеу әдістерін, тәсілдерін 

және  жинап-алу құралдарын,  ақпараттарды басқару 

құралы ретінде компьютермен жұмыс жасау. 

Құзіретті болуы керек:   

- генетика, дара даму биология, мал өсіру және 

селекция, гендік инженерия салаларында; 

- эмбриондарды тасымалдау және гендік инженерия 

сұрақтарын шешу әдіс-тәсілдерін, оның ішінде ауыл 

шаруашылылық малдарының отарының генетикалық 

талдау әдістерін меңгеру. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Селекцияның теориялық негіздері, 

Мал шаруашылығындағы асылдандыру ісі) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Расчет селекционно-генетических параметров в 

животноводстве. // В.А. Погребняк, В.И. Стрижаков. — 

Омск, 2002.  

2. Воробьёва Л.И., Таглина О.В. 

Генетические основы селекции растений и животных: 

Учеб. пособие. - Харьков: Колорит, 2006. - 224 с. ил. - 

(Серия «Унверситетская книга»). 

3. А.С. Всяких Теоретические основы селекции -

Москва 2006г -320с . 

4.  Seykora Т., McDaniel B. How to avoid inbreeding 

problems // Dairy Herd. Manag., 2002.19.12.- P. 40.44.  

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

№1 «Мал және жылқы шаруашылғы өнімдерін өндірудің технологиясы» 

білім беру траекториясы 

 

5 Модуль. Ірі қара мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Ірі қара мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы (SOT5306 Сүт өндіру технологиясы, 

SEOT5307 Сиыр етін өндіру технологиясы, 

ZhShOOT5308 Жылқы шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы, SMZhZhTZhIS5309 Салт міністі және 

желісті жылқы тұқымдар жарату мен ипподромдық 
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сынау) 

2 Модульге жауапты Мирзакулов С.М., а.ш.ғ.к., қауым. профессор, Ғабит 

Г.Ғ., аға оқытушы, «Мал шаруашылығы және балық 

өнімдерін өндіру технологиясы» кафедрасы 

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

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Биотехнология негіздері. Кәсіпкерлік іс-қызметі 

негіздері.  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Сүт өндіру технологиясы. Сүтті бағыттағы  

шаруашылықтардың  интенсифтік  қарқынды  бағыты. 

Сүт өндірудегі  технологиялық жүйелер.Үздіксіз 

цехтық жүйенің (ҮЦЖ) негізгі жағдайлары. Сүт 

өндірудің  технологиялық жүйелері. Мал тұратын 

орындардың қажеттілігін есептеу. Цех жабдықтары. 

Цехтарды дайындау  және өнеркәсіптік  топтарды  

ұйымдастыру. ҮЦЖ сүт өндіруде сиырларды  

азықтандыру және сүттеуін ұйымдастыру, 

технологиялық жүйені басқару. Есеп және өнеркәсіптік 

құжаттар. Ферманы басқару. Табынның ұдайы өндірісі. 

Сиыр мен таналарды қолмен ұрықтандыру. Бұзаулау 

бөлімдері мен бұзау ұстайтын профилакторияны 

ұйымдастыру. Бұзауларды өсіру және сақтау. 

Селекциялық-асылдандыру жұмысы. Сүтті бағыттағы 

тұқымды өзгертуге немесе жақсартуға әлемдік 

генофондты пайдалану. Голштиндеу. Жоғары өнімді 

табын құру. 

Сиыр етін өндіру технологиясы. Ірі қара етін 

өнеркәсіпте өндіру. Ірі қара етін өндіруде 

шоғырландыру мен мамандандырудың мәні. 

Мамандандырылған шаруашылықтардың негізгі 

типтері. Ірі қара малын өсіру  және бордақылау 

шаруашылықтары (фермалар, кооперативтер). Ірі  қара 

малын өсіру  мен бордақылаудың теориялық негіздері. 

Ет өнімділігін көбейту  әдістері; ет өнімділігінің 

қалыптасуына, етінің  сапасы мен  өнімділігіне  әсер 

етуші факторлар. Ұрпақ сапасы  бойынша бағалау, өз 

өнімділігі бойынша зерттеу, өнеркәсіптік  

будандастыру  арқылы  етті бағыттағы жоғары өнімді  

малдарды шығару әдістері. Сүтті, сүтті-етті және етті 

бағыттағы ірі қара шаруашылықтарында сиыр  етін 

өндіру  технологиясы. Ірі қара етін өндірудегі  ферма 

және бордақылау  алаңдарының типтері  мен көлемі, ірі 

қара малын өсіру   және  бордақылау  технологиясы. 

Бұзауларды қарқынды өсіру. Ірі қара етін  өндірудің  

өнеркәсіптік  технологиясы   
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 Жылқы шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы. ҚР, ТМД – да аграрлық секторында 

өнімді жылқы шарушылығынын маңызы мен қазіргі 

жағдайы. Өнімді бағыттағы жылқылардың 

биологиялық және өнімділік ерекшеліктері. ҚР және 

ТМД өсірілетін жылқылардың ет өнімділігінің сапа 

көрсеткіштері. Жылқы етін өндіретін табындардың 

тиімді құрылымы. Етті бағытта жылқы төлін өсіру. 

Жылқыларды бордақылау және жайып семірту. 

Жылқылардың сүт өнімділігі. Маусымдық және 

тұрақты қымыз фермасына биелерді бағалау және 

сұрыптау. Қымыз өндіретін заманауи технологиялар. 

Саууын биелерді және құлындарды азықтандыру және 

күтіп бағу. Фермерлік шарушылықтарда жылқы етін 

және бие сүтімен қымыз өндірудің экономикалық 

тиімділігі.  

Салт міністі және желісті жылқы тұқымдар 

жарату мен ипподромдық сынау. ҚР, ТМД – да және 

алыс шетелдегі спортты жылқы шаруашылығының 

қазіргі жағдайы мен дамуы. Жазық шабысқа және 

желіс жарыстарына пайдаланылатын зауыттық негізгі 

жылқы тұқымдары. Спортты жылқылардың 

биологиялық және физиологиялық ерекшеліктері,  

міністі және желісті тұқымдарды сырт пішіні және 

дене бітімі бойынша бағалау және сұрыптау, жаратудың 

физиологиялық негіздері, жылқыларды ипподромдық 

жарату мен сынаудың заманауи технологиясы, 

жылқыларды ресми түрде тіркеу ережесі, жарыс 

нәтижелерін тіркеу, жарыс құжаттарын талдау және 

толтыру, жылқы төлдерінің өсіп-жетілуін бақылау және 

шкала бойынша бағалау. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- әрекеттерді зерттеу модельдерін және әдістерін 

қолдану арқылы жобалау методологиясын; 

- сүтті бағыттағы тұқымды өзгертуге немесе 

жақсартуға әлемдік генофондты пайдалануды;  

- өнімді жылқы шарушылығынның маңызын, бағытын, 

заманауи талаптарын,  өндіру технологиясын; өнімді 

бағыттағы құндылығы жоғары жылқы тұқымдарын 

және биологиялық ерекшеліктерін; табын 

құрылымдарын; жылқыны азықтандыру мен күтіп-бағу 

технологиясын; жылқы еті мен қымыз өндірудің 

экономикалық тиімділігін аңықтауды;  

- жазық шабысқа және желіс жарыстарына 

пайдаланатын жылқы тұқымдарын, сырт пішіні мен 

дене бітімінің ерекшеліктерін, міністі және желісті 

тұқымдардың жарату принциптері мен тәсілдерін, 

жазық шабысқа және желіс жарыстарына дайындаудың 

негіздерін, ипподромда жүргізілетін жұмыстарды, 

жылқы төлдерінің өсіп-жетілу заңдылықтарын, 

азықтандыру мен күтіп-бағу технологиясын, ат 
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спортына бағалаумен сұрыптаудың тәсілдерін.  

Қабілеті болуы керек: 

- кәсіптік іс-әрекеттерінде табиғи-ғылымдар 

пәндерінің негізгі заңдарын пайдалануға, 

зоотехниялық және модельдеу әдістерін қолдануға, ірі 

қара шаруашылығы жүйесінде теориялық және 

экспериментальдық зерттеулер жүргізуге;  

- зоотехниялық және модельдеу әдістерін қолданып, ірі 

қара шаруашылығы жүйесінде теориялық және 

экспериментальдық зерттеулер жүргізуге;  

- зоотехниялық және модельдеу әдістерін қолданып, ірі 

қара шаруашылығы жүйесінде теориялық және 

эксперименттік зерттеулер жүргізуге; өнімді бағыттағы 

жылқыларды сырт пішіні мен дене бітіміне қарай 

бағалау мен сұрыптауды; шаруашылықтарда 

бордақылау мен жайып семіртуді және фермаларда 

қымыз өндіруді ұйымдастыру;  

- міністі және желісті жылқы тұқымдаорын айыруды, 

сырт пішіні мен дене бітімі бойынша бағалау мен 

сұрыптауды жүргізуді, желісті және міністі 

жылқылардың жарату мен ипподромдық сынауын 

жүргізуді,  жарыстарға жылқыларды дайындауды, 

жарату құралдарын дұрыс пайдалануға, асыл тұқымды 

жылқы шаруашылығындағы құжаттар мен формаларын 

толтыруда, шабыс жылқылардың рейтингісін 

анықтауға әдістемелік нұсқауды пайдалануда, 

жылқыларды жарату мен сынау күнтүзбелік 

бағдарламасын құрастыруға. 

Дағдысы болуы керек:  

- шаруашылықтарды зоотехникалық әдістермен 

модельдеуді, ақпараттарды сақтау, өндіру және қайта 

өңдеу әдістерін, тәсілдерін және  жинап-алу 

құралдарын,  ақпараттарды басқару құралы ретінде 

компьютермен жұмыс жасау; 

- шаруашылықтарды зоотехникалық әдістермен 

модельдеуді, ақпараттарды сақтау, өндіру және қайта 

өңдеу әдістерін, тәсілдерін және ақпараттарды басқару 

құралы ретінде компьютермен жұмыс жасауды;  

- ақпараттарды басқару құралы ретінде компьютермен 

жұмыс жасау; өнімді бағыттағы жылқыларды кешенді 

бағалауды; етті және сүтті жылқы шаруашылығында 

асылдандыру жұмыстарын жүргізуді;  

- ат спортына желісті және міністі жылқы тұқымдарын 

бағалау және сұрыптауды, спортты жылқылардың 

азықтандыру рационын құруды, желісті және міністі 

жылқылардың рейтінгісін анықтайтын әдістемесін, 

алынған мәлметтерді компьютерге енгізуге.  

Құзіретті болуы керек: 

- мал шаруашылығы жүйелер менеджменті 

сұрақтарында; заманауи моделдеу әдістерін және 

талдауды қолданып, өз бетінше ғылыми зерттеулер 

жүргізе алуда және оларды ұйымдастыруда; 
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- мал шаруашылығы жүйелер менеджментінің әдіс-

тәсілдерін, оның ішінде қарқынды сүт өндіру 

технологияларын, интенсификациясын бағдармалау;  

- өз бетінше ғылыми зерттеулер жүргізе алуда және 

оларды ұйымдастыруда; сүт және ет өндіру 

технологиясының сұрақтарында; етті және сүтті 

жылқы шаруашылығында  ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізуге заманауи тәсілдерді қолдануға;  

- жылқыларды жарату мен сынау технологиясында 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге заманауи 

тәсілдерді қолдануға. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Сүт өндіру технологиясы, Сиыр 

етін өндіру технологиясы, Жылқы шаруашылығы 

өнімдерін өндіру технологиясы, Салт міністі және 

желісті жылқы тұқымдар жарату мен ипподромдық 

сынау) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Каримов Ж.К., Дәленов Ш.Д. және т.б. Ірі қара 

шаруашылығы, сүт пен ет өндіру технологиясы. 

Алматы 2005.   

2. Төреханов А., Каримов Ж.К., Даленов Ш.Д. және т.б. 

Ірі қара шаруашылығы. Алматы, 2006. 

3. Даленов Ш. Д., Кинеев М. А., Төреханов. Казахский 

южный тип черно-пестрого скота «Сайрам». Алматы 

2009. 

4. Гладенко В.К. Книга о лошади. М., ИМ-Информ, 

1999. 

5.Corinne Clark. A.Consize Guideto. Horses nonies. 

PaRradon., 2007, p.135. 

6. Акимбеков А.Р., Баймуханов Д. А., Юлдашов Ю. А., 

Демин В. А., Исхан К. Ж. Коневодство. М., КУРС 

ИНФРА – М, 2018 

7. Ашибоков Л.Х. и др. Изучение типологических 

свойств и функционального состояния центральной 

нервной системы лошадей. Нальчик.- - 1990. 

8.Toni J.Cunha. Horse Feedinq and Nutrition. Department 

of Animal Science School of Agriculture California State 

Polytechnic University Pomona, California.// Toronto 

Sydney San Francisco. – 1983. 
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№2 «Қой шаруашылығы және құс шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы» білім беру траекториясы 

 

6 Модуль. Ауылшаруашылық малдарын жетілдіру әдістері 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Ауылшаруашылық малдарын жетілдіру әдістері 

(AShKBOT5310 Ауыл шаруашылығы құстарының 

балапандарын өсіру технологиясы, KShOOT5311 Құс 

шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, 
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KEOT5312 Қой етін өндіру технологиясы, KZhOT5313 

Қой жүнін өндіру технологиясы) 

2 Модульге жауапты Мустафин Е. а-ш.ғ.к., аға оқытушы, Кусаинова Ж.А., 

Ph.D, аға оқытушы, «Ара, құс және  балық 

шаруашылығы» кафедрасы, Кулатаев Б.Т., а-ш.ғ.к., 

профессор, Шаугимбаева Н.Н. а-ш.ғ.к., аға оқытушы 

«Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» 

кафедрасы 

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

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық 

технологиясы  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Ауыл шаруашылығы құстарының 

балапандарын өсіру технологиясы. Жас құстарды 

азықтандыру ерекшеліктері, құрама жемнің рецептісін 

жасау, технологиясын толық меңгеру, инновациялық 

жабдықтармен танысу. Құс өнімдерін өндірудің жалпы 

технологиялық циклы. Құс балапандарын өсірудің 

жүйесі туралы түсінік. Құстардың өсіп-өнуі, оның 

өнімділігі мен байланысы. Өсіп-өну қасиетін көтеру, 

құстардың жұмыртқа және ет өнімділігін арттыру 

тәсілдерінің маңызы. Әртүрлі құстардың толықтырғыш 

топтарын өсірудің мезгілдері, олардың ата-аналық және 

өндірістік табынды толықтыру мерзімі. Еденде, тор-

клеткаларда өсірудің тәсілдері. Келешекте құстардың 

жоғары өнімділігін қамтамасыз ету үшін әртүрлі 

микроклимат режимдерін, жыныстық жетілуін 

қадағалау. Толықтырғыш топтарды өсіруге керекті 

құсхана мен құрал-жабдықтарға міңездеме.  

Құс өнімдерін өндірудің технологиясы. Құнарлы 

азықтандырудың, оның сапасын жақсартудың алынған 

өнімге жұмсалатын шығынның төмендеуіне тигізетін 

әсері және маңызы. Жоғары құнарлы құрама жем 

туралы түсінік. Жұмыртқа өндірудің шаруашылық 

бойынша технологиялық процессі. Жыл бойы ата-

аналық табында толықтырып отырудың бір қалыпты 

жұмыртқа өндіруге тигізетін әсері. Инкубациялық 

жұмыртқаны сұрыптау, инкубация алдында оларды 

өңдеу. Инкубаторлар типі. Инкубация кезінде 

биологиялық бақылау тәсілдері. Инкубацияның 

көрсеткіштеріне есеп жүргізу. Мол өнімді құс өсіру 

үшін толықтырғыш балапандарды өсірудің маңызы. Ет 

бағыттағы балапандарды өсірудің технологиялық 

жүйесі. Ет өндіруде пайдаланатын отандық және шет 

елдік тауық кросстары, бройлер-балапандарын өсіретін 
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керекті жабдықтар және келешекте ет өндіру өндірісін 

ары-қарай жетілдіру.   

Қой етін өндіру технологиясы. Қой 

шаруашылығындағы қой етін өндірудегі интенсивті 

технологияларды нарық кезеңінде тиімді пайдалану. 

Қой шаруашылығын интенсивтендіру жолында 

саулықтардың көп төлдегіштігін кеңінен пайдалана 

отырып, жайылымда өсірудегі төл алу технологиясын 

жетілдіру. Табын толықтыру әдістерін кеңінен 

пайдалану. Нарықтық экономика мерзімінде қорық 

сақтау арқылы  өнімдерді көбейту, шығымы аз және 

экологиялық таза ет өнім өндіру.  Қазіргі замандағы 

шаруашылық басқару әдістерін кеңінен пайдалану. Қой 

етін өндірудегі  ферма және бордақылау  алаңдарының 

типтері  мен көлемі, қой малын өсіру   және  

бордақылау  технологиясы. Қозыларды қарқынды өсіру. 

Қой етін  өндірудің  өнеркәсіптік  технологиясы.  

Қой жүнін өндіру технологиясы. Жүн өндірісінің 

технологиясы - қой өнімдерін, әсіресе жоғары сапалы 

жүнді алу әдістерін үйлестіру мен жүннің құрамын, 

түрлерін және техникалық қасиеттерін, қой 

шаруашылығын дамытуды, мазмұнын, тамақтануын 

және өсіруін қамтиды. Жүн - жіптерді, маталарды, 

пленкалық немесе киіз бұйымдарын жасау үшін 

қолданылуы мүмкін. Өнеркәсіппен өңделген жүннің 

негізгі салмағы - қойдың жүні. Жүннің барлық 

түрлерінің жалпы өнімінде қой жүнінің үлесі 96% 

құрайды. Жүнді алғашқы өндеу, жүн өнеркәсібі және 

оның ауыл шаруашылығындағы маңызы. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- құс шаруашылығының біздің және шет 

мемлекеттердегі жағдайын, құс балапандарының 

биологиялық және шаруашылық ерекшеліктерін;  

- ата-аналық табынның және толықтырғыш топтардың 

биологиялық және шаруашылық ерекшеліктерін;  

- қой шаруашылығында интенсивті қой етін өндіру 

технологияларын;  өнімдердің сапасын арттырып 

жетілдіру, экологиялық таза шығымы аз қозы және қой 

етін өндіру;  

- жүн өнімдерін өндіру технологиясын  және сапасын  

арттыру жолдарын, оларды жетілдіру және сатуға 

дайындау.  

Қабілеті болуы керек:  

- балапандарды инкубатордан шығарғанда оларды 

іріктеп, сөткелік балапандарды кондицияға бөлуді, 

тірілей салмақ көрсеткішін кросстың стандартымен 

салыстыруды; 

- өндірістік және ата-аналық табынды іріктеп, 

бағалауға, құсханаға қажетті тығыздығы бойынша 

балапандарды отырғызуға, олардың өсу қарқынын 

бақылауға;  
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- малдың биологиясына, жасына, жынысына және оны 

күтіп-сақтауына, өсу аймағына, азықтандыруына 

байланысты жалпы заңдылықтарды зерттеу тәсілдерін 

игеруге; нарық экономика мерзімінде әр түрлі 

шаруашылықтарды басқару және соның нәтижесінде 

тиімді және жоғары сапалы ет өнім өндіруді;  

- жүн өнімдік көрсеткіштерінің сапасын анықтай 

отырып олардың артық шығынын көрсете білу, 

көрмелермен аукциондарды дұрыс ұйымдастыру.  

Дағдысы болуы керек:  

- балапандарға компьютердің көмегімен құрама 

жемнің құрылымын сақтай отырып, рецептісін жасай 

білу, оларға қосылатын азықтық ингридиенттерді және 

әртүрлі қоспалардың химиялық құрылымын біле 

отырып толық құнды құрама жем құрамын жасауды;  

- қой етін өндіру технологиялардың  әр түрлі   жер 

табиғат жағдайларында дұрыс пайдалануға, басқаруға;  

- қой жүнінің сапасын дұрыс бағалауға, жүннің 

өнімділігі мен сапалық көрсеткіштерін анықтау 

әдістерін толық игеруге. 

Құзіретті болуы керек:  

- зоотехниялық жүйелердің сұрақтарын шешуге, 

ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру үшін 

математикалық модель жасауға;  

- қой еті өнімінің сапасын арттыру жолдарын, озат 

технологияларды  кеңінен таратуға; 

- қой жүнін алғашқы өндеу мен сорттау нәтижесін 

дұрыс сараптауға және бағалауға, отандық және 

шетелдік ғалымдардың жүн өндіру технологиясын 

ұйымдастыру жолдарын толық игеруге. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Ауыл шаруашылығы құстарының 

балапандарын өсіру технологиясы, Құсшаруашылығы 

өнімдерін өндіру технологиясы, Қой етін өндіру 

технологиясы, Қой жүнін өндіру технологиясы) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Промышленное птицеводство/ под. Ред. В.И. 

Фисинин.- Сергиев Посад,   ВНИТИП, 2005. – 600с. 

2. Рекомендации по племенной работе в птицеводстве / 

А.Д. Давтян, К.В. Злочевская, А.В. Егорова и др.- 

Сергиев  Посад, ВНИТИП, 2003. –  136с. 

3. Кочиш И.И. Птицеводство: Учебное пособие для 

высших учебных заведений/ И.И.Кочиш, М.Г. Петраш, 

С.Б. Смирнов. – М.: Колос, 2007.- 414 с. 

4. Тобоев, Г.М. Утководство и гусеводство / Г.М. 

Тобоев. - Уч. пособие. - Чебоксары: ЧГСХА, 2000. - 41 

с. 

1. 5. Шмидт Х. Самые популярные породы кур. 

Производитель: Россия, Издательство: Аквариум  

год: 2010 

6. Рахманов А.И. Домашние куры. Содержание и 

разведение. Издательство: Аквариум год: 2010 
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7. Кочиш, И.И. Птицеводство / И.И. Кочиш, М.Г. 

Петраш, С.Б. Смирнов - М.:Колос, 2003. - 407 с. 

8. Сабденов К.С., Махатов Б.М., Нуржанова К.Х., 

Бурамбаева Н.Б., Султанова А.К., Кулатаев Б.Т. 

Современная технология произодства продуктов 

овцеводства. Учебник. «Айтумар» Алматы, 2015. 415с. 

9. Кулатаев Б.Т. Разработка интенсивных технологий в 

овцеводстве и козоводстве. Монография. «Айтумар» 

Алматы, 2017. 520с.   

10. Кулатаев Б.Т. Особенности породообразование 

современных пород овец и коз. Монография. 

«Айтумар» Алматы, 2016. 567с. 

11. Кулатаев Б.Т., Туменова Г.Т., Асенова Б.К., 

Нурымхан Г.Н., Альжаксина Н.Е. Интенсификации 

технологии производства и переработки шкур. Учебное 

пособие. ТОО «Международное Агенство подписки». 

Алматы, 2015.  199с 

12. Кулатаев Б.Т. Технология производства шерсти, 

баранины. Учебное пособие.    «Айтумар» Алматы, 

2013. 318с 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

  



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

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

Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер 

көлемін көрсететін жинақ кесте 
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Количество кредитов теоретического обучения по профильному 

направлению – 36 

  

1 Паспорт образовательной программы 

1.1 Академическая степень 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

2 Характеристика образовательной программы 

2.1 Цель образовательной программы 

2.2 Задачи образовательной программы 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 
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5. Формуляры для описания модулей 

6. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы  

 

  



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

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

Приложение 326 

к  Перечню типовых учебных 

планов по специальностям высшего 

и послевузовского образования 
 

             ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

по специальности послевузовского образования 
 

6М080200-Технология производства продуктов животноводства 

 (профильное направление) 
 

Срок обучения: 1,5 года 

 Академическая степень: магистр сельского хозяйства по 

специальности 6М080200-«Технология производства  продуктов  

животноводства» 
 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисципли

ны 

Наименование дисциплины 

Кол-во 

креди 

тов 

Семес

тр 

Форма 

контро-

ля 

БД Базовые дисциплины 10   

ОК Обязательный компонент 5   

 
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   

 

ITPPZh530

1 

Инновационные технологии 

производства  продуктов 

животноводства 

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 «Инновационная технология производства продукции 

животноводства» специальности «6М080200-Технология производства 

продуктов животноводства» готовится по профильному (срок обучения 1,5 

года) направлению.  

Выпускнику магистратуры профильного направления присуждается 

академическая степень магистра сельского хозяйства по специальности 

«6М080200-Технология производства продуктов животноводства». 

 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

 

1.2.1  Виды и сфера профессиональной деятельности 

Магистры по модульной образовательной программе «Инновационная 

технология производства продукции животноводства» специальности 

«6М080200-Технология производства продуктов животноводства» могут 

осуществлять:  

- выполнять организационно-технологическую деятельность в 

производственных учреждениях различных отраслей животноводства и 

биотехнологии, осуществлять управленческую деятельность и выполнять 

задачи менеджмента и маркетинга; вести технологические разработки, 

выполнять проектно-изыскательные работы, организационную деятельность 

в различных областях животноводства. 

 

1.2.2  Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- животноводческие и птицеводческие хозяйства; 

сельскохозяйственные, проектные, экспертные, административные 

учреждения, ведомства и министерства; предприятия перерабатывающей 

промышленности животноводческой продукции и сырья; зоопарки, элеверы, 

ипподромы, заказники, музеи природы; отраслевые лаборатории; 

подразделения, секции, секторы, департаменты, отделы  местных 

управленческих структур; учреждения контрольно-аналитической службы; 

центры стандартизации и сертификации. 

 

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. 
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Подготовка специалиста новой технологии, обладающего широкими 

фундаментальными знаниями, инициативного, адаптивного к меняющимся 

требованиям рынка труда и технологий, умеющего работать в команде, 

обладающего необходимыми знаниями в области животноводства.  

Целью модульной образовательной программы «Инновационная 

технология производства продукции животноводства» специальности 

«6М080200-Технология производства продуктов животноводства» является 

подготовка конкурентоспособных на рынке труда специалистов по 

животноводству для государственных, местных, региональных, зарубежных 

учреждений, НИИ.   

 

2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами модульной образовательной программы 

«Инновационная технология производства продукции животноводства» 

специальности «6М080200-Технология производства продуктов 

животноводства» являются:  

- выбор индивидуального направления образования; 

- углубление теоретической и практической индивидуальной 

подготовки в различных отраслях животноводства, направлениях 

биотехнологии, обусловленных потребностями государства и рынка;  

- подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной 

культуры, в том числе и культуры профессионального общения, имеющих 

гражданскую позицию, способных сформулировать и решать современные 

научные и практические проблемы на стыке наук, успешно осуществлять 

исследовательскую и управленческую деятельность в различных 

зоотехнических, биотехнологических производствах и организациях; 

- обеспечение фундаментальных знаний и практических навыков в 

животноводстве, а также на стыке биологии, химии, физики, гарантирующих 

их профессиональную мобильность в реальном развивающемся мире; 

- обеспечение внедрения инновационные технологии производства 

продуктов животноводства; 

- выработка способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

потребности и навыков самостоятельного творческого овладения новыми 

знаниями в течение всей их активной жизнедеятельности. 

 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Модульная образовательная программа «Инновационная технология 

производства продукции животноводства» специальности «6М080200-

Технология производства продуктов животноводства» включает 2 (две) 

образовательные траектории. 

Магистранты общее по всем образовательным траекториям  

изучают предметы иностранный язык (профессиональный), менеджмент, 

психология, управление проектами, моделирование бизнес-решений, 

инновационные технологии производства  продуктов животноводства, 

технология производства кормов и кормление сельскохозяйственных 
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животных, поведение сельскохозяйственных животных, теоретические 

основы селекции, племенное дело в животноводстве. 

Образовательные траектории: 

№1 «Технология производства продукции скотоводства и 

коневодства».  Магистранты изучают технология производства молока, 

технология производства говядины, технология производства продукции 

коневодства, технология тренинга и ипподромные испытания верховых и 

рысистых пород лошадей. 

№2 «Технология производства продукции овцеводства и 

птицеводства». 
Магистранты изучают технология выращивания молодняка 

сельскохозяйственной птицы, технология производства продукции 

птицеводства, технология производства мясо овец, технология производства 

шерсти овец.       

 

3 Ключевые компетенции:  

 

Выпускник профильной магистратуры должен 

 

1) иметь представление: 

- о философии и методологии сельскохозяйственной науки и  

философских проблемах. 

 

2) знать: 

- основы фундаментальных наук, соответствующих его специальности 

и специализации; 

- основные достижения и тенденции развития животноводства и 

кормления животных; 

- современные методы в зоотехнии и биотехнологии; 

- важнейшие технологические процессы переработки животного сырья, 

получения экономически важных продуктивных веществ; 

- устройство и принципы работы современного лабораторного и 

производственного оборудования; 

- методы анализа кормов, продуктов животноводства, важнейших 

соединений живых организмов и методы исследования процессов  

жизнедеятельности сельскохозяйственных животных; 

- не менее чем один иностранный язык на уровне свободного  владения  

языком специальности. 

 

3) уметь:  

- использовать знания  фундаментальных наук в своей практической 

работе для решения конкретных исследовательских, информационно-

поисковых, методических задач в различных отраслях животноводства и 

биотехнологии; 
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- использовать современное лабораторное и технологическое  

оборудование; 

- планировать, организовывать и проводить производственную работу в 

области  животноводства; 

- внедрять новые технологии производства продуктов животноводства. 

 

4) иметь навыки: 

- работы в избранной области животноводства и биотехнологии, 

переработки продуктов животноводства; 

- компьютерного сбора, хранения, обработки и реализации 

информации; 

- обновления знаний в процессе  профессиональной деятельности, 

обеспечивающей активный поиск и использование новой информации; 

- создания и использования моделей для описания и 

прогнозирования различных процессов и явлений, осуществляя при этом  их 

качественный и количественный анализ и синтез. 

 

5) быть компетентным: 

- в решении прикладных и проблемных вопросов животноводства и 

современной биотехнологии,  

- в основах информатики и компьютеризации научных исследований.  
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4. Содержание образовательной программы  
 

4.1 Профильное направление  

 
Наименование модуля Цикл 

и 

компо

нент 

Код 

дисципл

ины 

Наименование 

дисциплины 

Форма 

контрол

я 

сем

ест

р 

Обьем 

кредтов 

Формируемые компетенции 

(результаты обучения) 

KZ 
EC

TS 

Экономические и  

коммуникативные 

отношения 

БД/ОК IYa5201 Иностранный язык 

(профессиональный) 

экзамен 1 2 3 Быть компетентным: 

- в работе с лексографическими 

источниками на иностранном языке 

(традиционный и on-line);   

- в анализе, обобщений и 

прогнозирований тенденции в 

развитии современного 

менеджмента;  

- в применении адекватных 

психодиагностических методов 

исследования личности 

обучающихся и групп 

обучающихся. 

БД/ОК Men520

2 

Менеджмент экзамен 1 1 1,5 

БД/ОК Psi5203 Психология экзамен 1 2 3 

Итого по модулю:  5 7,5  

Бизнес-менеджмент БД/КВ UP5204 Управление 

проектами 

Комплек

сный 

экзамен 

1 2 3 Быть компетентным: 

- в процедурах управления,  

интеграцией, сроками, рисками, 

контрактами проекта; 

- в организации и проведении 

научных исследовании с 

использованием современных 

методов математического 

моделирования и анализа 

технологических систем. 

БД/КВ МBR520

5 

Моделирование 

бизнес-решений 

1 3 4,5 

Итого по модулю:  5 7,5  

Инновационные ПД/ОК ITPPZh5 Инновационные Комплек 1 3 4,5 Быть компетентным: 
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технологии 

производства кормов 

и  продуктов 

животноводства 

301  технологии 

производства  

продуктов 

животноводства 

сный 

экзамен 

- в результатах инновационной 

деятельности, получающей 

реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта 

реализуемого на рынке, 

усовершенствованного 

технологического процесса, 

используемого в производстве 

продуктов животноводства;  

- в вопросах инновационной 

технологии производства продуктов 

животноводства; применении 

разнообразных методологических 

подходов для зоотехнического и 

химического анализа кормов, 

приемах и технологией 

производства кормов и кормовых 

средств; способностях 

самостоятельно организовать и 

проводить научные исследования с 

использованием современных 

методов технологии производства 

кормов, анализа почвенных и 

растительных образцов; 

- в теоретических знаниях и 

практических навыках в вопросах 

поведения с/х животных. 

ПД/КВ 

TPKKSZh

5302 

Технология 
производства кормов и 
кормление 
сельскохозяйственных 
животных 

1 3 4,5 

ПД/КВ 

PSZh530
3 

Поведение 
сельскохозяйственных 
животных 

1 2 3 

Итого по модулю:  8 12  

Теоретические основы 

селекции и племенное 

дело в 

животноводстве 

ПД/КВ ТОS530

4 

Теоретические 

основы селекции 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в вопросах генетики, биологии 

индивидуального развития, 

разведения и селекции, генной 

инженерии; 

- в вопросах генной инженерии и 

ПД/КВ PDZh53

05 

Племенное дело в 

животноводстве 

2 3 4,5 
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трансплантации эмбрионов  иметь 

представление о методах 

генетического анализа структуры 

стада сельскохозяйственных 

животных. 

Итого по модулю:  6 9  

Образовательная траектория №1 «Технология производства продукции крупного животноводства» 

Технология 

производства 

продукции крупного 

животноводства 

ПД/КВ TPM5306 Технология 

производства молока 
Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в вопросах менеджмента 

животноводческих систем; 

способностях самостоятельно 

организовать и проводить научные 

исследования с использованием 

современных методов 

моделирования и анализа;  

- в вопросах владении методами 

интенсификации молочного 

скотоводства  

- в проведении исследовательских 

работ и использование современных 

методов в мясном и молочном 

коневодстве;  

- испытание лошадей, при  

бонтировке   верховых и рысистых 

пород лошадей, в определении 

рейтинга скаковых и рысистых 

лошадей,  определении призовых 

мест в конном спорте; при  

бонтировке   верховых и рысистых 

пород лошадей, в определении 

рейтинга скаковых и рысистых 

лошадей,  определении призовых 

мест в конном спорте.  

ПД/КВ 
TPG5307 

Технология 

производства 

говядины  

2 3 4,5 

ПД/КВ TPPK530
8 

Технология 

производства 

продукции 

коневодства  

2 3 4,5 

ПД/КВ TTIIVRР
L5309 

Технология тренинга и 

ипподромные 

испытания верховых и 

рысистых пород 

лошадей 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  12 18  
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Образовательная траектория №2 «Технология производства продукции овцеводства и птицеводства» 

Методы 

совершенствования 

сельскохозяйственны

х животных 

ПД/КВ 
TVMSP5

310 

Технология 

выращивания 

молодняка 

сельскохозяйственной 

птицы 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в решении вопросов 

зоотехнической системы, 

организации научных работ и 

применить для решения 

математического моделирования;  

- в использовании мало затратных 

современных технологии 

производства мяса овец, 

совершенствовании качества 

мясной продукции овец  и 

распространении передовых 

технологии;  

- в вапросах организации 

экспертизы и оценки первичной 

обработки и сортировки шерсти, 

правильно организовать и 

использовать опыт отечественных и 

зарубежных ученых по технологии 

производства шерсти, полностью 

владеть методами первичной 

обработки шерсти. 

ПД/КВ 
TPPP531

1 

Технология 

производства 

продукции 

птицеводства 

2 3 4,5 

ПД/КВ TPMZ531
2 

Технология 

производства мясо 

овец 

2 3 4,5 

ПД/КВ 

TPShO53
13 

Технология 

производства шерсти 

овец 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  12 18  

Итого по теории:  36 54  

Производственно-экспериментальная работа и итоговая аттестация 

Производственно-

экспериментальная 

работа 

ДВО  ЭИРМ 

(Экспериментально-

исследовательская 

работа магистранта)  

отчет 1-3 4 16  

 Производственная  

практика 

отчет 2-3 4 10 

Итого по модулю:  8 26  

Итоговая аттестация ДВО  Комплексный КЭ 3 1 3,5  
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экзамен 

 Оформление и 

защита 

магистерского 

проекта 

ОЗМПД 3 3 10,5 

Итого по модулю:  4 14  

Итого по ПЭР и ИА:  12 40 

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

5 Формуляры для описания модулей 

 

5.1 Профильное направление. 

 

Модуль 1. Экономические и коммуникативные отношения  

 
1 Название модуля и 

шифр 

Экономические и коммуникативные отношения. (IYa5201 

Иностранный язык (профессиональный), Men5202 

Менеджмент, Psi5203 Психология) 

2 Ответственный за 

модуль 

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

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

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

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

профессор, кафедра "Профессиональное обучение"  

3 Тип модуля БД/ОК, БД/ОК, БД/ОК 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (2/1/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Философия, социология, основы экономической теории  

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Иностранный язык (профессиональный). Введение. 

Принципы обучения. Современные методы обучения. 

Требования к уровню владения иностранным языком: 

чтение, письмо, аудирование, говорение. Характер учебного 

языкового материала: фонетика, лексика и 

словообразование, грамматика.  

Менеджмент. Введение. Менеджмент как вид 

деятельности. Понятие и виды организации. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Коммуникация и принятие 

решений. Стратегическое управление организацией. 

Инновационный менеджмент. Антикризисное управление. 

Функции управления: планирование, организация, 

мотивация и контроль. Командный менеджмент. Теории 

лидерства, власти и влияния. Управление конфликтами в 

компаний. Производство как объект управления. 

Оперативное управление производством. Управление 

качеством. Управление производительностью. 

Эффективность менеджмента: внутренние и внешние 

параметры.   

Психология. Введение. Предмет, задачи и структура 

психологии высшей школы. Психология познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения. 

Психологические методы и средства повышения 
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эффективности и качества обучения в современных 

условиях. Психологические основы процесса воспитания. 

Проблемы психодиагностики профессионально- 

ориентированной личности. Психологическое 

консультирование студентов и преподавателей с учетом 

профиля будущей профессиональной деятельности 

специалиста. Психология педагогического общения.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- общенаучную терминологию и терминологический 

подъязык соответствующей специальности на иностранном 

языке; основы деловой переписки в рамках международного 

сотрудничества;  

- теоретические и методологические основы менеджмента; 

- социально-психологическую природу педагогической 

деятельности; 

Уметь:  

- свободно читать, переводить оригинальную литературу по 

избранной специальности с последующим анализом, 

интерпретацией и оценкой извлеченной информации; 

- изучать пути обеспечения конкуренроспособности 

компании на основе эффективного управления компанией;  

- использовать необходимые  психолого-методические 

ресурсы для подготовки и проведения занятий (лекции, 

семинары, СРМП и экзаменов). 

Иметь навыки:  

-  устной коммуникации по специальности в формах 

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

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

-  управленческой деятельности, принятия управленческих 

решений в сфере практической деятельности;  

- в управлении процессом обучения по различным аспектам 

коммуникации в сфере профессиональной деятельности. 

Быть компетентным:  

- в работе с лексографическими источниками на 

иностранном языке (традиционный и on-line);   

- в анализе, обобщений и прогнозирований тенденции в 

развитии современного менеджмента;  

- в применении адекватных психодиагностических методов 

исследования личности обучающихся и групп обучающихся; 

14 Форма итогового 

контроля 

Экзамен (Иностранный язык), Экзамен (Менеджмент), 

Экзамен (Психология)  

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

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

Press, 2009. 

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

Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

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

10. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-
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М.:Банки и биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

11. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 

обучения. – Алматы, 2004.  

12. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

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

18 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

Модуль 2. Бизнес-менеджмент 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Бизнес-менеджмент. (UP5205 Управление проектами, 

МBR5206 Моделирование бизнес-решений) 

2 Ответственный за 

модуль 

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

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

кафедры «Автоматизация  и информационные технологии»  

3 Тип модуля БД/КВ, БД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (2/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Основы экономической теории, информатика 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Управление проектами. Теоретические основы 

управления проектами. Определения понятия «проект». 

Классификация и участники проекта. Функции и 

организационные структуры управления. Принятие и 

реализация управленческих решений. Отличие управления 

проектами от других видов управления. Критические 

факторы успеха проекта. Жизненный цикл проекта. 

Управление проектно-ориентированной деятельностью. 

Иерархия к проект-программа–портфель–стратегия. 

Планирование проекта. Реализация, мониторинг и контроль 

проекта. Завершение проекта. Управление интеграцией и 

содержанием проекта. Управление сроками и стоимостью 

проекта. Управление качеством проекта. Управление 

человеческими ресурсами. Управление коммуникациями 

проекта. Управление рисками и поставками проекта. Группы 

процессов управления. Группа процессов инициирования. 

Группа процессов планирования, исполнения, мониторинга 

и управления, завершения. Внедрение проектного 

управления в деятельность предприятии (компании). 

Моделирование бизнес-решений. Процесс принятия 

решения, начиная от    формализации исходной проблемы, 

далее через построение и решение математической 

модели на компьютере до анализа решения и 
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формирования управленческого решения. Основное 

внимание     уделено построению и решению 

математических моделей и анализу этих решений с 

помощью компьютера. Рассмотрение производственных, 

транспортных и финансовых модели задач, необходимые 

для выбора управленческих решений различной сложности. 

Примеры и задачи для самостоятельного решения. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- стандарты управления проектами; методологию PMI, 

сформулированную в виде стандарта PMBOK, 

базирующуюся на концепции управления проектами через 

группу стандартных процессов;  

- методологию проектирования с использованием методов и 

моделей исследования операций, в т.ч. моделирования 

аграрного производства, разработки математических 

моделей оптимизации производственных параметров 

агроинженерных объектов и процессов с учётом комплекса 

агринженерных и экономических факторов, приёмов 

разработки моделей задач линейного и целочисленного 

программирования, приёмов и методов оптимального 

размещения предриятий и оптимального использования 

аграрной техники в малых сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Уметь:  

- определять среду проекта; формулировать проект; 

планировать проект; использовать набор различных 

процедур, документов и технологий, наиболее подходящих 

для конкретного типа проекта;  

- использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

аграрной системе. 

Иметь навыки:  

- определения требований к проекту; постановки чётких и 

достижимых целей; программного обеспечения для 

управления проектами;  

- в методах  математического моделирования аграрной 

системы, оптимальной загрузки оборудования, оптимизации 

технологических процессов и теории массового 

обслуживания; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

Быть компетентным:  

- в процедурах управления,  интеграцией, сроками, рисками, 

контрактами проекта; 

- в организации и проведении научных исследовании с 

использованием современных методов математического 

моделирования и анализа технологических систем. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комлексный экзамен (Управление проектами,  

Моделирование бизнес-решений)             



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

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

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. Инновационные технологии производства кормов и  

продуктов животноводства 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Инновационные технологии производства кормов и  

продуктов животноводства (ITPPZh5301 Инновационные 

технологии производства  продуктов животноводства, 

TPKKSZh5302 Технология производства кормов и 

кормление сельскохозяйственных животных, PSZh5303 

Поведение сельскохозяйственных животных) 

2 Ответственный за 

модуль 

Егеубаев А.А., д.с-х.н., профессор, Нургазы К.Ш., д.с-х.н., 

профессор, Бупебаева Л.К., к.с-х.н., ассоц. профессор, 

кафедра «Технология производства продукции 

животноводства»  

3 Тип модуля ПД/ОК, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

8 

6 Количество 

кредитов 

8 (3/3/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Скотоводство, Овцеводство, Коневодство, Птицеводство. 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Инновационные технологии производства  продуктов 

животноводства. Введение. Понятие и экономическая 

сущность инновации и инновационной деятельности. 

Финансирование АПК в условиях инновационного развития 

http://www.amazon.com/Alan-Webb/e/B001HMRVXY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jim+Highsmith&search-alias=books&text=Jim+Highsmith&sort=relevancerank


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

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

экономики Казахстана. Приоритетные направления 

инновационной стратегии АПК. Инновационные технологии 

производства продукции животноводства и обеспечение 

пищевой безопасности. Технология  выращивания 

молодняка сельскохозяйственных животных и птиц, 

приготовление отдельных видов кормов и кормосмесей.  

Технология производства кормов и кормление 

сельскохозяйственных животных. Рациональное 

использование кормов. Нормированное кормление – основа 

рационального животноводства. Детализированная норма 

количество контролиуемых показателей животных 22-30. 

Комплексная оценка рациона 

Поведение сельскохозяйственных животных. 
Введение. Научный подход к изучению поведения 

животных. Современные методы изучения поведения 

животных. Генетика поведения животных. Основные 

концепции и модели классической этологии. Общая 

этология. Становление науки о поведении животных. 

Биологические основы поведения животных. 

Нейрофизиологические аспекты поведения. Методы 

этологии. Язык животных. Запах - язык общения. Язык 

эмоций, понятный всем на Земле. Принципы анализа 

информации. Основные механизмы поведения. Нормы 

поведения животных. Поведение животных в экстремальных 

условиях. Эволюция форм поведения в филогенезе. 

Индивидуальные и групповые формы поведения. 

Нейронептиды и поведение. Патология поведения 

животных. Кишечнополостные.Частная этология животных. 

Кто кого приручил? Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения собак. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения кошек. Поведение 

крупного рогатого скота..  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- основные направления отрасли животноводства в 

Казахстане и зарубежом, передовой опыт отечественных и 

зарубежных рациональных инновационных технологии 

производства продукции животноводства, стандарты пород 

сельскохозяйственных животных в Казахстане и зарубежом, 

в зависимости от направления продуктивности, вопросы 

формирования, учета и реализации продукции;  

- методику научного исследования с использованием 

различных методов и приемов проведения опытов, 

овладевать знаниями по химическому составу, 

переваримости и усвоению животными питательных 

веществ кормов, использование достижений научно-

технического прогресса во всех звеньях производства 

кормов и кормовых средств, приемов комплексного 

использования агрономических, биологических и 

зоотехнических методов по анализу состава и питательной 

ценности различных видов кормов; 

- закономерности поведения животных, общие механизмы, 



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

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

определяющие поведение с/х животных с учетом 

нейрофизиологических принципов формирования  

поведенческих актов. 

Уметь: 

- выполнять самостоятельные расчеты технологических 

параметров при организации сельскохозяйственных 

предприятий, планировать на основе инновационных 

технологии производства экологически чистой, 

ресурсосберегающей продукции животноводства и 

птицеводства;  

- выполнять самостоятельные расчеты технологических 

параметров при организации сельскохозяйственных 

предприятий, планировать на основе инновационных 

технологии производство экологически чистой, 

ресурсосберегающей продукции животноводства и 

птицеводства;  организовывать проведение научно-

экспериментальных работ; применять современные методы 

теоретического и экспериментального исследования в 

хозяйствах различных форм собственности, производства, 

хранения, консервирования и заготовки кормов; 

- использовать основные знания и практические навыки в 

профессиональной деятельности, самостоятельно применять 

методы управления в разных видах поведенческих реакций. 

современные методы ведения животноводства, касающиеся 

физиологии и патологии животных. 

Иметь навыки:  

- в организации технологических процессов производства 

экологически чистой и ресурсосберегающей продукции, 

переработке животноводства и птицеводства, 

стандартизации и определения качества продукции и его 

реализации;  

- организации технологических процессов производства 

экологический чистой и ресурсосберегающей продукции, а 

также переработки продукции животноводства и 

птицеводства, стандартизации и определения качества 

продукции и его реализации; основными методами, 

способами и средствами изучения, получения, хранения 

кормов. Новых прогрессивных методов, иметь навыки 

работы с компьютером; 

- в поиске более экономичных способов содержания 

животных для достижения ими максимальной 

продуктивности, обеспечению раннего прогнозирования 

продуктивности животных и селекции по поведенческим 

признакам, направленного воспитания животных, удобных 

для эксплуатации в условиях современного животноводства. 

Быть компетентным: 

- в результатах инновационной деятельности, получающей 

реализацию в виде нового или усовершенствованного 

продукта реализуемого на рынке, усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в производстве 

продуктов животноводства;  

- в вопросах инновационной технологии производства 



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

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

продуктов животноводства; применении разнообразных 

методологических подходов для зоотехнического и 

химического анализа кормов, приемах и технологией 

производства кормов и кормовых средств; способностях 

самостоятельно организовать и проводить научные 

исследования с использованием современных методов 

технологии производства кормов, анализа почвенных и 

растительных образцов; 

- в теоретических знаниях и практических навыках в 

вопросах поведения с/х животных.  

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Инновационные технологии 

производства  продуктов животноводства, Технология 

производства кормов и кормление сельскохозяйственных 

животных, Поведение сельскохозяйственных животных) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Т.А. Оңғарбаев, К.Ж. Аманжолов Мал азықтандырудың 

мөлшері мен рациондары. Алматы, 2009. – 260 бет.  

2. А.А. Егеубаев, Т.С. Сабитов, А.Ф. Игошин 

Зоотехнический анализ и оценка питательности кормов. 

Алматы – 2006.- 153с.  

3. В.К. Пестис и др. Кормление сельскохозяйственных 

животных. Минск, ИВЦ Минфина. 2009. - 540 с  

4. Берк К., Кэйри П. Анализ данных с помощью M. Excel. 

Москва, 2005.  

5. Мидльтон М.Р. Анализ статданных с помощью M. Excel. 

Москва, Бином, 2005.  

6. Бранд З. Анализ данных. Статистические методы для 

научных работников. Москва, Мир, 2003.   

7. Егеубаев А.А., Ахметов Қ.А. «Мал азығының қоректілігін 

бағалау және мал азықтандыру» Алматы 2010 

8.Н.Омарқожаұлы. «Мал азығының сапасын бағалау және 

мал азықтандыру». –Алматы 2005 

9.Оңғарбаев Т.А., Аманжолов Қ.Т., «Мал азықтандырудың 

мөлшері мен рациондары», Алматы 2009 

10.Калашников А.П. и др. Нормы и рационы кормления с/х 

животных..Агропромиздат, 2003г.  

11. Dijkman J. 2009 Innovation capacity and the elusive 

livestock revolution. LINK News Bulletin, October 2009.  

12. Neumann C. G., et al. 2003Animal source foods improve 

dietary quality, micronutrient status, growth and cognitive 

function in Kenyan school children: background, study design 

and baseline findings. J. Nutr. 133, 3941S-3949S  

13. Perry B., Sones K. 2009 Global livestock disease dynamics 

over the last quarter century: drivers, impacts and implications. 

Rome, Italy: FAO; (Background paper for the SOFA 2009. 

14.Омарқожаұлы Н. «Мал азықтандыру». Алматы, 2005 

15.Егеубаев А.А., Т.С.Сабитов., А.Ф.Игошин. 

Зоотехнический анализ и оценка питательности кормов. – 

Алматы, 2006 
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16.Жазылбеков Н және басқалары. «Ірі қара, қой, жылқы 

азықтандыру». Алматы, 2006 

17. Birch A.N. Geoghegam I.E. Majerus M.E.N., Hackett C., 

Allen J. Interactions Between plant resistance genes, pest aphid 

populations and beneficial aphid predators/ Annual report of the 

Scottionsh Crop Research Instite 1996. P.68-72. 

18. Скопичев В.Г. Поведение животных. Издательство 

«Лань», 2009.- 624с. 

19. Дьюсбери Д. Поведение животных. М., 1993.-.207с 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Модуль 4. Теоретические основы селекции и племенное дело в 

животноводстве 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Теоретические основы селекции и племенное дело в 

животноводстве (ТОS5304 Теоретические основы селекции, 

PDZh5305 Племенное дело в животноводстве) 

2 Ответственный за 

модуль 

Адылканова Ш.Р., д.с./х.н., профессор, Бегимкулов Б.К., 

к.б.н., ассоц. профессор, кафедры «Технология производства 

продукции животноводства» 

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 

Основы биотехнологии. Основы предпринимательской 

деятельности.   

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Теоретические основы селекции. Основные 

генетические закономерности, используемые в селекции. 

Генетика качественных признаков у домашних животных. 

Генетика популяций. Корреляции и регрессии. Принципы 

применения дисперсионного анализа в биологических 

исследованиях. Наследуемость и повторяемость 

хозяйственно-полезных признаков. Влияние среды на 

генотипическое разнообразие признаков. Взаимодействие 

генотип и среда. Использование корреляций между 

признаками в селекции. Комплексная селекция 

одновременно по нескольким признакам. Определение 

параметров структуры популяции. Генетические основы 

учения о породе и популяции. Современная тенденция 

породообразования в мировом животноводстве и Республике 

Казахстан. Теоретические основы управления онтогенеза, 

отбора и подбора. Генетико-математические методы 

селекции. Селекционно-генетические аспекты 



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

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

межпородного скрещивания и гибридизация. Генетическая 

сущность инбридинга. 

Племенное дело в животноводстве. Применение 

межпородного скрещивания, принципы построения и 

использование родословных. Методы отбора и подбора 

животных в хозяйствах различного типа. Разведение по 

линиям и семействам, использование скрещивания и 

гибридизации. Выведение новых и совершенствование 

существующих пород с/х животных.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- теоретические основы отбора и подбора животных;  

межпородное скрещивания, закономерности наследования и 

изменчивость селекционируемых признаков, формы 

наследственной изменчивости, генетику индивидуального 

развития животных у популяций;  

- основы племенного дела в животноводстве; межпородное 

скрещивание, закономерности наследования и изменчивость 

селекционируемых признаков, формы наследственной 

изменчивости, генетику индивидуального развития 

животных и  популяций. 

Уметь: 

- использовать основные методы селекции животных, 

управлять индиивидуальным развитием животных в 

эмбриональный и постэмбриональный период развития;  

- использовать основные методы отбора и подбора 

животных, управлять онтогенезом животных в 

профессиональной деятельности. 

Иметь навыки:  

- в работе с компьютером, методами биометрической 

обработки и статистического анализа экспериментальных 

данных, в способности самостоятельно организовать и 

проводить научные экспериментальные исследования; 

- методами биометрической обработки и статистического 

анализа экспериментальных данных, иметь способность 

самостоятельно организовать и проводить научные 

исследования с использованием  современных технологий. 

Быть компетентным:  

- в вопросах генетики, биологии индивидуального развития, 

разведения и селекции, генной инженерии; 

- в вопросах генной инженерии и трансплантации 

эмбрионов  иметь представление о методах генетического 

анализа структуры стада сельскохозяйственных животных. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Теоретические основы селекции, 

Племенное дело в животноводстве) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Расчет селекционно-генетических параметров в 

животноводстве. // В.А. Погребняк, В.И. Стрижаков. — 

Омск, 2002.  
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2. Воробьёва Л.И., Таглина О.В. 

Генетические основы селекции растений и животных: Учеб. 

пособие. - Харьков: Колорит, 2006. - 224 с. ил. - (Серия 

«Унверситетская книга»). 

3. А.С. Всяких Теоретические основы селекции -Москва 

2006г -320с . 

4.  Seykora Т., McDaniel B. How to avoid inbreeding problems 

// Dairy Herd. Manag., 2002.19.12.- P. 40.44.  
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Образовательная траектория №1 «Технология производства продукции 

скотоводства и коневодства» 

 

Модуль 5. Технология производства продукции крупного 

животноводства 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Технология производства продукции крупного 

животноводства (TPM5306 Технология производства 

молока, TPG5307 Технология производства говядины, 

TPPK5308 Технология производства продукции 

коневодства, TTIIVRРL5309 Технология тренинга и 

ипподромные испытания верховых и рысистых пород 

лошадей) 

2 Ответственный за 

модуль 

Исхан К.Ж., к.с-х.н., ассоц. профессор.,  Джунисов А.М., к.с- 

х.н., ассоц. профессор., Бупебаева Л.К. к.с-х.н., ассоц. 

профессор., Мирзакулов С.М. к.с-х.н., ассоц. профессор 

кафедра «Технология производства продукции 

животноводства» 

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

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Микробиология. Биохимия. Разведение и селекция.  

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Технология производства молока. Основные 

направления интенсификации молочного 

животноводства. Технологические системы производства 

молока. Основные положения поточно-цеховой системы 

(ПЦС). Технологическая схема. Расчет потребности 

ското-мест. Оборудование цехов. Назначение цехов и 

организация производственных групп. Кормление и 

раздой коров при ПЦС производства молока. 

Организация кормления и раздоя коров, управление 
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технологическим процессом. Учет и производственная 

документация. Руководство фермой. Воспроизводство 

стада. Искусственное осеменение коров и телок. 

Организация родильных отделений и телятников-

профилакториев. Выращивание и сохранность молодняка. 

Селекционно-племенная работа. Использование 

генофонда для качественного преобразования молочных 

пород. Голштинизация. Создание высокопродуктивных 

стад.  

Технология производства говядины. Сущность 

специализации и концентрации производства говядины. 

Основные типы специализированных хозяйств. 

Предприятие (фермы, кооперативы) по выращиванию и 

откорму скота. Теоретические основы выращивания и 

откорма крупного рогатого скота. Факторы, влияющие на 

формирование мясной продуктивности, методы 

повышения мясной продуктивности, качество и 

питательность мяса. Оценка по качеству потомства, 

испытание по собственной продуктивности, 

промышленное скрещивание - метод создания 

высокопродуктивных мясных животных. Технология 

производства говядины в молочном, молочно-мясном и 

мясном скотоводстве. Типы и размеры ферм и 

откормочных площадок по производству говядины, 

технология доращивания и откорма скота; интенсивное 

выращивание молодняка. Промышленная технология 

производства говядины.. 

Технология производства продукции коневодства. 
Значение и современное состояние продуктивного 

коневодства в аграрном секторе РК и СНГ. Биологические и 

продуктивные особенности лошадей продуктитвного 

напрвления. Показатели мясных качеств лошадей 

выращеваемых в РК и СНГ. Оптимальная структура табуна 

мясного напровления. Вывращивание молодняка лошадей 

мясного направления. Откорм и нагул лошадей. Молочная 

продуктивность лошадей. Оцека и отбор кобыл для сезонной 

и стационарной кумысных ферм. Совеременные технологии 

призводства кумыса. Кормление и содержание дойных 

кобыл и жеребят. Экономическая эффективность 

производства конины, кобыльего молока и кумыса в 

фермерских хозяйствах.  

Технология тренинга и ипподромные испытания 

верховых и рысистых пород лошадей. Современное 

состояние и перспективы развития спортивного коневодства  

верхового и рысистого направления в РК, СНГ и дальном 

зарубежье. Основные заводские породы лошадей 

используемые в скачках и рысистых бегах. Биологические и 

физиологические особенности спортивных лошадей, оценка 

и отбор по экстерьеру и конституции верховых и рысистых 

пород, физиологические основы тренинга, современная 

технология ипподромного тренинга и испытание лошадей, 

правила официальной регистрации лошадей, регистрация 
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результатов, анализ и заполнение документации 

соревновании, контроль роста и развития молодняка 

лошадей и оценка по шкале. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- методологию проектирования с использованием методов и 

моделей исследования операций;  

- использование генофонда для качественного 

преобразования молочных и молочно-мясных пород;  

- значение продуктивного коневодства, направления, 

современные требования, технологию производства; 

высокоценные породы лошадей продуктивного направления 

и их биологические особенности;  

- породы лошадей используемые  для скачек и рысистых 

бегов,  экстерьерные и конституциональные особенности, 

принципы и методы тренинга верховых и рысистых пород, 

основы подготовки к скачкам и бегам, работу проводимую 

на ипподромах, закономерности роста и развития молодняка 

лошадей, технологию кормления и содержания, методы 

оценки и отбора лошадей для конного спорта;. 

Уметь: 

- использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы зоотехнического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

системе скотоводства; 

- применять методы зоотехнического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в системе скотоводства;  

- применять методы зоотехнического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в системе скотоводства.проводить оценку и 

отбор лошадей продуктивного направления по экстерьеру 

и конституции; 

- различать верховые и рысистые  породы, проводить 

оценку и отбор по экстерьеру и конституции, проводить  

тренинг и ипподромные испытания верховых и рысистых 

лошадей, проводить подготовку  лошадей к 

соревнованиям, правильно использовать тренинвентарь, 

заполнять племкарточки и формы в племенном 

коневодстве.  

Иметь навыки:  

- методами сельскохозяйственного моделирования 

жтвотноводческих объектов, основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией;  

- методами сельскохозяйственного моделирования 

жтвотноводческих объектов, основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией;  
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- комплексной оценки пород лошадей продуктивного 

направления; проведение племенной работы в мясном и 

молочном коневодстве;  

- опытом оценки и отбора верховых и рысистых пород 

лошадей для конного спорта, навыками по составлению 

рационов кормления спортивных лошадей, методикой 

определения рейтинга скаковых и рысистых лошадей, 

составления календарьной программы тренинга и 

испытания, внесения полученных данных компьютор. 

Быть компетентным: 

- в вопросах менеджмента животноводческих систем; 

способностях самостоятельно организовать и проводить 

научные исследования с использованием современных 

методов моделирования и анализа;  

- в вопросах владении методами интенсификации молочного 

скотоводства  

- в проведении исследовательских работ и использование 

современных методов в мясном и молочном коневодстве;  

- испытание лошадей, при  бонтировке   верховых и 

рысистых пород лошадей, в определении рейтинга скаковых 

и рысистых лошадей,  определении призовых мест в конном 

спорте; при  бонтировке   верховых и рысистых пород 

лошадей, в определении рейтинга скаковых и рысистых 

лошадей,  определении призовых мест в конном спорте.  

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Технология производства молока, 

Технология производства говядины, Технология 

производства продукции коневодства, Технология тренинга 

и ипподромные испытания верховых и рысистых пород 

лошадей) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Каримов Ж.К., Дәленов Ш.Д. және т.б. Ірі қара 

шаруашылығы, сүт пен ет өндіру технологиясы. Алматы 

2005.   

2. Төреханов А., Каримов Ж.К., Даленов Ш.Д. және т.б. Ірі 

қара шаруашылығы. Алматы, 2006. 

3. Даленов Ш. Д., Кинеев М. А., Төреханов. Казахский 

южный тип черно-пестрого скота «Сайрам». Алматы 2009. 

4. Гладенко В.К. Книга о лошади. М., ИМ-Информ, 1999. 

5.Corinne Clark. A.Consize Guideto. Horses nonies. PaRradon., 

2007, p.135. 

6. Акимбеков А.Р., Баймуханов Д. А., Юлдашов Ю. А., 

Демин В. А., Исхан К. Ж. Коневодство. М., КУРС ИНФРА – 

М, 2018 

7. Ашибоков Л.Х. и др. Изучение типологических свойств и 

функционального состояния центральной нервной системы 

лошадей. Нальчик.- - 1990. 

8.Toni J.Cunha. Horse Feedinq and Nutrition. Department of 

Animal Science School of Agriculture California State 

Polytechnic University Pomona, California.// Toronto Sydney 
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Образовательная траектория №2 «Технология производства продукции 

овцеводства и птицеводства» 

  

Модуль 6. Методы совершенствования сельскохозяйственных 

животных 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Методы совершенствования сельскохозяйственных 

животных (TVMSP5310 Технология выращивания 

молодняка сельскохозяйственной птицы, TPPP5311 

Технология производства продукции птицеводства, 

TPMZ5312 Технология производства мяса овец, TPShO5313 

Технология производства шерсти овец) 

2 Ответственный за 

модуль 

Мустафин Е. к.с-х.н., ст. преподаватель, Кусаинова Ж.А., 

Ph.D, ст. преподаватель, кафедра «Пчеловодство, 

птицеводство и рыбное хозяйство», Кулатаев Б.Т. к.с-х.н., 

профессор, Шаугимбаева Н.Н. к.с-х.н., ст. преподаватель 

кафедра «Технология производства продукции 

животноводства» 

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

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Инновационные технологии производства продуктов 

животноводства 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Технология выращивания молодняка 

сельскохозяйственной птицы. Понятие о 

технологии производства продукции 

сельскохозяйственной птицы. Взаимосвязь между 

развитием молодняка и продуктивности. Значение 

направленного выращивания ремонтного молодняка 

на повышение яичной и мясной продуктивности 

птицы. Сроки выращивания молодняка различных 

видов сельскохозяйственной птицы, сроки перевода 

их в родительское и промышленное стадо.  Методы  

выращивания молодняка на глубокой подстилке и в 

клеточных батареях. Влияние режима 

микроклимата на половое созревание, 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

регулирование, а также влияние на продуктивность 

их в будущем. Характеристика размер птичника и 

оборудования для выращивания ремонтного 

молодняка.  

Технология производства продукции 

птицеводства. Значение полноценного кормления 

птицы для увеличения продуктивности, улучшение 

качества и снижения себестоимости продукции. 

Понятие о полноценном комбикорме. 

Технологический процесс производства яиц. 

Внутриотраслевая специализация в производстве 

яиц. Круглогодовое комплектирование поголовья и 

его значение для бесперебойного производства яиц. 

Отбор яиц для инкубации, прединкубационная 

обработка яиц. Типы инкубаторов. Методы 

биологического контроля инкубации. Учет 

показателей инкубации, оценка качества 

выведенного молодняка. Выращивание ремонтного 

молодняка для обеспечения высокой 

продуктивности птицы. Технологический процесс 

производства мяса цыплят-бройлеров. 

Отечественные и зарубежные кроссы для 

производства мяса птицы. Оборудование для 

выращивания бройлеров и перспективы для 

дальнейшего совершенствования бройлерного 

производства.  

Технология производства мяса овец. 
Эффективное использование интенсивных 

технологии производства мясо овец в овцеводстве. 

Совершенствовать технологий окотной компании  в 

овцеводстве при интенсивном использовании  

воспроизводства  стада овец. Максимальное  

использование методов воспроизводства. 

Производства мало затратной, экологической 

чистой, ягнятины и баранины, ресурсоберегающей 

технологии производства  продукции овцеводства в 

условиях  рыночный экономики. Интенсивное 

выращивание молодняка овец. Промышленная 

технология производства баранины.  

Технология производства шерсти овец. 
Технология производства шерсти - это 

совокупность методов, приемов и способов 

получения продукции овцеводства, в частности 

высококачественной шерсти, и включает в себя 

вопросы состава, видов и технических свойств 
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шерсти, направлений развития овцеводства, 

содержания, кормления, разведения.  Шерсть – 

волосяной покров животных, из которого путем 

прядения или свойлачивания можно получать 

различные изделия, это наиболее сложное сырье из 

всех текстильных волокон. Основную массу 

шерсти, перерабатываемую промышленностью, 

составляет овечья шерсть. Доля овечьей шерсти в 

валовом производстве всех видов шерсти 

составляет 96%. Первичная обработка шерсти, 

шерстяная промышленность и её значение в 

сельском хозяйстве. 
13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- состояние птицеводства в нашей и за рубежом, их 

биологические и хозяйственные особенности;  

- биологические и хозяйственные особенности 

родительского и промышленного стада;  

- максимальное использование интенсивных технологии 

производства мяса овец в овцеводстве, с повышением 

качества и совершенствование его в связи с этим 

производство экологическии чистой продукции ягнятины и 

баранины; 

- технологию производства шерсти овец  и определение их 

качества, совершенствование, загатовку и реализацию.  

Уметь:  

- сортировать выведенного из инкубатора суточного 

молодняка, разделить их по кондициям, сравнивать живой 

массы цыплят со стандартом данного кросса;  

- давать оценку родительскому и промышленному стадам,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

посадка молодняка в птичниках с учетом плотности 

посадки, вести наблюдение за ростом и развитием;  

- в условиях рыночной экономики уметь управлять 

хозяйствами  разной собственности, производить высоко 

качественную и выгодную продукцию мяса овец;  

- определять  качественные показатели продуктивности 

шерсти овец и правильно отмечать их особенности, 

организация выставок и аукцинов.  

Иметь навыки:  

- при помощи компьютерной программы разработать рецепт 

комбикормов с сохранением основных ингредиентов для 

молодняка птицы, знать химический состав ингредиентов и 

кормовых добавок, составить полнорационовый комбикорм;  

- методами и средствами зоотехнического и племенного 

учёта, необходимыми для решения производственных и 

исследовательских задач; методами генетико-

математического и статистического анализа с 

использованием электронно-вычислительной техники и 

персональных компьютеров; использования технологий 

производства мясо овец в различных природно-
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климатических условиях и правильного управления; 

- методами оценки шерсти овец, а так же всеми методами 

оценки  шерстной продуктивности и их качества. 

Быть компетентным:  

- в решении вопросов зоотехнической системы, организации 

научных работ и применить для решения математического 

моделирования;  

- в использовании мало затратных современных технологии 

производства мяса овец, совершенствовании качества 

мясной продукции овец  и распространении передовых 

технологии;  

- в вапросах организации экспертизы и оценки первичной 

обработки и сортировки шерсти, правильно организовать и 

использовать опыт отечественных и зарубежных ученых по 

технологии производства шерсти, полностью владеть 

методами первичной обработки шерсти. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Технология выращивания 

молодняка сельскохозяйственной птицы, Технология 

производства продукции птицеводства, Технология 

производства мяса овец, Технология производства шерсти 

овец) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

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

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

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

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

 

 


