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1. БАҒДАРЛАМАНЫҢ КОНЦЕПЦИЯСЫ 
 

Университет 

миссиясы 

Жаңа құзыреттіліктерді қалыптастыру, зерттеу және 

кәсіпкерлік ойлау мен мәдениетті тарататын 

көшбасшыны дайындау 

Университет 

құндылықтары 

• Ашықтық – өзгерістерге, инновацияларға және 

ынтымақтастыққа ашық. 

• Шығармашылық – идеяларды тудырады, оны дамытады 

және құндылықтарға айналдырады. 

• Академиялық еркіндік – таңдау, даму және әрекет ету 

еркіндігі. 

• Серіктестік – барлығы жеңетін қарым-қатынаста сенім 

мен қолдауды қалыптастырады. 

• Әлеуметтік жауапкершілік – міндеттемелерді 

орындауға, шешімдер қабылдауға және олардың 

нәтижелері үшін жауапты болуға дайын. 

Түлек үлгісі • Терең пәндік білім, оны кәсіби қызметте қолдану және 

үнемі кеңейту. 

• Ақпараттық және цифрлық сауаттылық және жылдам 

өзгеретін ортадағы ұтқырлық. 

• Зерттеу дағдылары, шығармашылық және 

эмоционалдық интеллект. 

• Кәсіпкерлік, тәуелсіздік және өз қызметі мен әл- 

ауқатына жауапкершілік. 

• Жаһандық және ұлттық азаматтық, мәдениеттер мен 

тілдерге төзімділік. 

БББ бірегейлігі • Ауыл шаруашылығы салаларында интеграцияланған 

білімі мен дағдылары бар ауыл шаруашылығы 

бакалаврларын дайындауға бағытталған тәжірибелік 

бағыт. 

• Мүдделі тараптардың талаптарына сәйкестендірілген 

түлектің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру арқылы 

аймақтық еңбек нарығына және әлеуметтік тәртіпке 

бағдарлау. 

Академиялық 

адалдық және 

этика саясаты 

Университетте академиялық адалдық пен академиялық 

еркіндікті сақтау, кез келген төзімсіздік пен 

кемсітушіліктен қорғау шараларын қабылданған: 

• Академиялық адалдық ережелері (Ғылыми кеңестің 

2018 жылғы 30 қазандағы № 3 хаттамасы); 

• Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт (Бұйрық № 373 

н/қ, 27.12.2019 ж.). 

• Әдеп кодексі (Ғылыми кеңестің 2020 жылғы 31 
қаңтардағы № 8 хаттамасы). 



БББ әзірлеудің 

нормативтік- 

құқықтық 

негіздері 

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы; 
2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2018 жылғы 30 қазандағы No 595 

бұйрығымен және 29.12.2021ж №614 өзгерістер мен 

толықтыруларымен бекітілген Жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары 

қызметінің үлгілік қағидалары; 

3. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім 

министрлігінің 2022 жылғы 20 шілдедегі №2 

бұйрығымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарттары; 

4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі No 152 

бұйрығымен бекітілген Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі; 

5. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 30 

желтоқсандағы No 553 бұйрығымен бекітілген Басшылар, 

мамандар және басқа да қызметкерлер лауазымдарының 

біліктілік анықтамалығы. 

6. ECTS қолдану бойынша әдістемелік нұсқаулар. 

7. Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы 

директорының 2021 жылғы 30 маусымдағы № 45 о/д 

бұйрығына 1-қосымша Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын әзірлеу 

жөніндегі нұсқаулық. 

Білім беру 

процесін 

ұйымдастыру 

 Болон процесінің принциптерін жүзеге асыру 

 Студентке бағытталған оқыту 

 Қол жетімділік 

 Инклюзивтілік 

БББ сапасын 

қамтамасыз ету 

 Сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі 

 Стейкхолдерлерді БББ әзірлеуге және оны бағалауға 

тарту 

 Жүйелі мониторинг 

 Мазмұнды өзектендіру (жаңарту) 

Оқуға түсушілерге 

қойылатын 

талаптар 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына 

сәйкес ҚР БҒМ 31.10.2018 жылғы №600 бұйрығы 



1. ББ ПАСПОРТЫ 

БББ мақсаты Ауыл шаруашылық саласында теориялық және кәсіби 

білімдерді меңгерген, агрономия саласындағы әдістер мен 

құралдарды игерген бакалаврларды дайындау. 

БББ міндеттері o қоғамда әлеуметтік-жауапты мінез-құлықты 
қалыптастыру, кәсіби этикалық нормалардың 
маңыздылығын түсіну және осы нормаларды ұстану; 

o бүкіл өмір бойына оқу икемділіктері мен дағдыларын 

қамтамасыз ету, мұның өзі олардың бүкіл кәсіби 

карьерасы барысында өзгермелі жағдайларға табысты 
бейімделуіне мүмкіндік береді; 

o жалпы жоғары зияткерлік даму деңгейін иеленуге 

арналған жағдайларды қамтамасыз ету, сауатты және 

дамыған тілге, ойлау мәдениетіне және агроөнеркәсіп 
саласында еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларына 

ие болу; 

o мамандығы бойынша жұмысқа барынша тез орналасу 

немесе кейінгі оқу сатыларында оқуын жалғастыру 
мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін, өндіріс саласында 

бітірушілердің бәсекеге қабілеттігін қалыптастыру, 

өсімдік шаруашылығы өнімдерін қорғау мен өңдеу. 



БББ 

үйлесімділігі 

• Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктілік 

шеңберінің 6-шы деңгейі; 

• 6 -шы біліктілік деңгейінің Dublin Descriptors; 

• Еуропалық жоғары білім кеңістігі біліктілік шеңберінің 1- 

ші циклі (A Framework for Qualification of the European 

Higher Education Area); 

• Өмір бойы білім алудың Еуропалық біліктілік шеңберінің 

6-деңгейі (The European Qualification Framework for Life 

long Learning). 

БББ кәсіби 

саламен 

байланысы 

№339, 11.12.2018ж.«Көкөніс және картоп өсіру» 

кәсіби стандарты, «Атамекен» Қазақстан Республикасы 

кәсіпкерлерінің Ұлттық палатасы Басқармасының 

бұйрығы. СБШ бойынша деңгейі - 6 

№339, 11.12.2018ж.«Бау-бақша жұмыстары» кәсіби 

стандарты, «Атамекен» Қазақстан Республикасы 

кәсіпкерлерінің Ұлттық палатасы Басқармасының 

бұйрығы. СБШ бойынша деңгейі - 6 

№263, 26.12.2019ж. «Қант қызылшасы мен оның оның 

тұқымын өсіру» кәсіби стандарты, «Атамекен» Қазақстан 

Республикасы кәсіпкерлерінің Ұлттық палатасы 

Басқармасының бұйрығы. СБШ бойынша деңгейі - 6 

№263, 26.12.2019ж. «Жылыжай көкөністері мен 

жидектерін өндіру» кәсіби стандарты, «Атамекен» 

Қазақстан Республикасы кәсіпкерлерінің Ұлттық палатасы 



 Басқармасының бұйрығы. СБШ бойынша деңгейі - 6 
№263 26.12.2019ж.«Жүзім шаруашылығы» кәсіби 

стандарты, «Атамекен» Қазақстан Республикасы 

кәсіпкерлерінің Ұлттық палатасы Басқармасының 

бұйрығы. СБШ бойынша деңгейі – 6 

Берілетін 

дәреженің атауы 

Осы БББ сәтті аяқтағаннан кейін бітірушіге 6В08110- 

«Агрономия» білім беру бағдарламасы бойынша 

«Ауылшаруашылық бакалавры» дәрежесі беріледі. 

Біліктілік пен 

лауазымдар 

тізімі 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 553 

бұйрығымен бекітілген басшылардың, мамандар мен басқа 

қызметшілердің лауазымдарының біліктілік анықтамасына 

сәйкес, шаруа қожалығының басшысы, ауыл шаруашылық 

учаскесінің басшысы,агрономдық қызметтер, 

ауылшаруашылықтың мемлекеттік және коммерциялық 

кәсіпорындарының мамандары мен жетекшілері, 

карантиндік және тұқым инспекциялары, биофабрикалар, 

өсімдік шаруашылығы мен жеміс-көкөністерді сақтау және 

өңдеу шаруашылығы кәсіпорындарында жетекші 

мамандар ретінде, кеден, экологиялық мекемелер, 

қоршаған ортаны қорғау, ауылшаруашылық ғылыми 

мекемелері мен мемелекеттік, әкімшілік орындарында 

қызмет жасай алады. 

Кәсіби қызмет 

саласы 

o республикалық, облыстық, аудандық мемлекеттік 
агроөнеркәсіптік мекемелер; 

o акционерлік қоғамдар, өндірістік кооперативтер, 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, ауыл 
шаруашылық бағытындағы фирмалар; 

o фермерлік, жеке, ұжымдық шаруашылықтар; 
o ауыл шаруашылық саласындағы эксперименттік-зерттеу 

мекемелері; 

 - өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау мен өңдеу 

кәсіпорындары; 

Кәсіби 

қызметтің 

объектілері 

 ауылшаруашылығына бағытталған жер ресурстарын 

ғылыми тұрғыда дәйекті пайдалану; 

 ауылшаруашылық дақылдары мен олардың тұқымын 

және көшеттерін өсірудің инновациялық технологияларын 

білу және пайдалану; 

 органоминеральді тыңайтқыштардың ғылыми бекітілген 

есептік мөлшерлемесін білужәне оны қолдану, 

ауылшаруашылық дақылдарын зинды ағзалардан қорғау: 

зиянкестерден, аурулардан, арамшөптерден; 

 табиғи малазықтық жайылымдар және оларды қорғау; 

 топырақ және оның құнарлылығын қалпына келтіру; 

 ауылшаруашылық машиналары және топырақ өңдеу, 



 далалық және бау-бақша дақылдарын өңдеу құралдары; 

 ауылшаруашылық техникаларын пайдалануға арналған 

материалдар мен жанар-жағар майлар. 

Кәсіби қызмет 

пәні 

 ауыл шаруашылық өндірісінің жерлері; 

 органикалық, минералды, жасыл тыңайтқыштар; 

 суарушы су; 

 ауыл шаруашылық өсімдіктері және олардың сұрыптары 

жүйелері болып табылады. 

Кәсіби қызмет 

түрлері 

 өндірістік-технологиялық; 

 ұйымдастыру-басқарушылық; 

 эксперименттік-зерттеу; 

 мамандық бейіні бойынша орта кәсіптік оқу 

орындарындағы білім беру қызметі. 

Оқыту ОН1 Академиялық адалдық пен әдептілік принциптерін 

нәтижелері ескере отырып, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 
 кәсіби ортада және қоғамда еркін қарым-қатынас жасау. 
 ОН2 Дүниетанымдық, азаматтық, рухани және әлеуметтік 
 жауапкершілікті, әлеуметтік - мәдени, кәсіби дамуды, 
 ғылыми және эксперименттік зерттеулердің, әдістерін 
 көрсету. 
 ОН3 Ақпаратты талдау және қабылдау, эксперименттердің 
 статистикалық нәтижелерін жалпылау және 
 қорытындыларды тұжырымдау арқылы зерттеу 
 мақсаттарын өз бетінше анықтау және оған жету жолдарын 
 таңдау қабілеті бар ақпараттық, есептеу және цифрлық 
 сауаттылыққа ие болу. 
 ОН4 Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын 
 таңдауды, ауылшаруашылық өсімдіктерін қорғауды, 
 минералды тыңайтқыштарды өңірдің нақты жағдайларына 
 және ауыл шаруашылығын интенсификациялау 
 деңгейлеріне егін өнімділігін арттыру үшін пайдалануды 
 сапалы ұйымдастыру. 
 ОН5 Топырақтың негізгі типтері мен түрлерін тану, 
 диқаншылықта оларды пайдалану бағытын және 
 құнарлылықты ұдайы жаңғырту тәсілдерін негіздеу 
 қабілетін меңгеру. 
 ОН6 Еңістердің құнарлығын, қиябеттілігі мен 
 экспозициясын, грунт суларының деңгейлерін, 
 қолданылатын тыңайтқыштар мен топырақ өңдейтін 
 машиналарды ескере отырып, топырақ өңдеу жүйесін 
 ауыспалы егіс дақылдарына бейімдеу. 
 ОН7 Морфологиялық белгілері бойынша өңірде 
 анағұрлым кең таралған жабайы өсімдіктер мен ауыл 
 шаруашылық дақылдарын тану, олардың физиологиялық 
 жағдайын, бейімдеу әлеуетін бағалау және өнімнің өсуін, 
 дамуы мен сапасын жақсарту факторларын анықтау. 



ОН8 Қазіргі агрономияда өсімдік шаруашылығының 

жоғары сапалы өнімдерін ұйымдастыру мен өндіру 

бойынша кешенді міндеттерді шешуге бағытталған 

агрономиялық зерттеулер мен әзірлемелерді тиімді жүргізу 

және пайдалану. 

ОН9 Ауыл шаруашылық алқаптары мен егістерінің 

зиянкестерімен, ауруларымен және арам шөптерімен күрес 

бойынша фитосанитарлық мониторинг жүргізу әдістерін 

қолдана білу. 

ОН10 Ауылшаруашылық өндірісіндегі 

агрометеорологиялық жағдайларды бақылау нәтижелерін 

зерделеу және тиімді жоғары технологиялық зерттеу 

әдістерін таңдау, ауыл шаруашылығы өнімдері мен 

агротехникалық операцияларды отандық және әлемдік 

стандарттау  және сертификаттау  бойынша 

құжаттамаларды дайындау кезінде қолдану; дақылдардың 

биологиясы мен микробиологиясын, аймақтық табиғи 

ресурстары мен егіншілік жүйелерін ескере отырып, 

олардың әртүрлі түрлері мен сорттары үшін қоректік 

заттарға қажеттілігін анықтай отырып, суармалы және 

жаңбырлы режимдегі егістердің топырақ жағдайын егжей- 

тегжейлі зерделеу. 

ОН11 Зерттеушілік, кәсіпкерлік дағдыларын және 

белгісіздік жағдайында жұмыс істеу дағдыларын 

пайдалану. 

ОН12 Жеке және команданың мүшесі ретінде тиімді 

жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау білу, өз 

әрекеттерін түзету және алуан түрлі әдістерді пайдалану, 

салуатты өмір салтын ұстану. 



3. ББ ТҮЛЕГІНІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ 

ЖАЛПЫ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (SOFT SKILLS). Мінез-құлық дағдылары 

және жеке қасиеттер 

ЖҚ 1. Өз сауаттылығын 

басқарудағы 

құзыреттілік 

ЖҚ 1.1.Өздігінен оқу, Өзін-өзі дамыту және таңдаған 

траектория аясында және пәнаралық жағдайда өз 

білімін үнемі жаңартып отыру мүмкіндігі. 

ЖҚ 1.2. Кәсіби салада ой, сезім, фактілер мен 

пікірлерді білдіру қабілеті. 

ЖҚ 1.3. Қазіргі әлемдегі ұтқырлық және сыни ойлау 

қабілеті. 

ЖҚ 2. 

Тілдікқұзыреттілік 

ЖҚ2.1.Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде 

коммуникация бағдарламаларын құру қабілеті. 

ЖҚ2.2.Мәдениет аралық қарым-қатынас жағдайында 

тұлғааралық Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас 

мүмкіндігі. 

ЖҚ 3. 

Математикалыққұзыретт 

ілікжәнеғылымсаласынд 

ағықұзыреттілік 

ЖҚ3.1.Кәсіптік есептердішешуүшін ЖОО-да 

математикалық, жаратылыстану-ғылыми, техникалық 

пәндерді оқу кезінде алынған білім беру әлеуетін, 

тәжірибесін жән ежеке қасиеттерін қолдану қабілеті 

мен дайындығы. 

ЖҚ 4. 

Цифрлыққұзыреттілік, 

технологиялықсауаттыл 

ық 

ЖҚ4.1.Өзінің өмірі мен кәсіби қызметінің барлық 

салаларын да заманауи ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды меңгеру және пайдалану арқылы 

ақпараттық сауаттылықты көрсету және дамыту 

қабілеті. 

ЖҚ4. 2.Әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды пайдалану мүмкіндігі: интернет- 

ресурстар, ақпараттыіздеу, сақтау, қорғау және тарату 

бойынша бұлтты және мобильді қызметтер. 

ЖҚ 4. Жеке, 

әлеуметтікжәнеоқуқұзыр 

еті 

ЖҚ 5.1.Дене шынықтыруәдістері мен құралдарының 

көмегімен толық қанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін дене шынықтыруды 

өзін-өзіжетілдіру және салауатты өмір салтына 

бағдарлау қабілеті. 

ЖҚ 5.2.Азаматтық және адамгершілік көріністері 

ненегізделген әлеуметтік-мәдени даму қабілеті. 

ЖҚ 5.3 өзін-өзідамыту, мансапты қөсу және кәсіби 

жетістік үшін өмір бойы жеке білім беру 

траекториясын құру мүмкіндігі. 

ЖҚ 5.4.Оқу, жұмыста, үйдежәне бос 

уақыттаәртүрліәлеуметтік-мәдени контексте сәтті өзара 

әрекеттесу мүмкіндігі. 

ЖҚ 6. 

Кәсіпкерлікқұзыреті 

ЖҚ6. 1.Әр түрлі ортада шығармашылық және 

кәсіпкерлік таныту мүмкіндігі. 

ЖҚ6. 2.Белгісіздік режимінде жұмыс істеу және 

тапсырма шарттарын тез өзгерту, шешім қабылдау, 



 ресурстарды бөлу және уақытты басқару мүмкіндігі. 

ЖҚ6. 3.Тұтынушының сұраныстарымен жұмыс істеу 

қабілеті. 

ЖҚ 7. 

Мәденисанажәнеөзін- 

өзікөрсетуқабілеті 

ЖҚ7. 1.Дүниетанымдық, азаматтық және моральдық 

ұстанымдарды көрсету қабілеті. 

ЖҚ7. 2.Әлемнің басқа халықтарының дәстүрлері мен 

мәдениетіне толерантты болу, жоғары рухани 

қасиеттерге ие болу қабілеті. 

КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР (HARDSKILLS). 

Осы бағытқа тән 

теориялық білім және 

практикалық дағдылар 

мен іскерліктер 

ҚҚ-1-ауыл шаруашылық дақылдарының негізгі түрлері, 

олардың биологиялық, сұрыптық және шаруашылық 

ерекшеліктері, сыртқы орта жағдайына қойылатын 

талаптар туралы білімдерді игеру, қазіргі заманғы 

цифрлық әдістерін пайдалану арқылы ауыл шаруашылық 

алқаптарының зиянкестері, аурулары мен арам шөптері 

бойынша фитосанитарлық мониторинг жүргізу, қорғау 

іс-шараларының тиімді жоспарын жасау; өсіру өңірінің 

климттық жағдайларын ескере отырып, ауыспалы егіс 

жасауға арналған дақылдарды іріктеу; 
 ҚҚ-2- жоспарланған түсімге органикалық және 

минералды тыңайтқыштардың дозаларын есептеу 

әдістерін меңгеру, оларды ауыл шаруашылық 

дақылдарына лайықтап енгізу тәсілі мен технологиясын 

анықтау; 

 ҚҚ-3- ауыспалы егісті, дала шаруашылығында топыраққа 

күтім жасау жүйелерін негіздеу мен пайдалану, далалық 

дақылдарды отырғызу мен егуде арамшөп өсімдігінен 

қорғау құралдарын қолдану; 

 ҚҚ-4- өңірдің нақты жағдайлары және диқаншылықты 

қарқындандыру деңгейі үшін ауыл шаруашылық 

дақылдарының сұрыптарын іріктеу білімдерін меңгеру, 

егіске тұқым дайындау; отырғызу материалын өндіру, 

егіс алқабын жасау мен күтім жасау технологияларын 

қолдану; 
 ҚҚ-5- топырақтың құнарлығын арттыру бойынша 

агротехникалық іс-шараларды әзірлеу; топырақтың 

құнарлығын бағалау және оны ұдайы жаңғыртуды 
бағалау тәсілдерін игеру. 



3.1 ЖАЛПЫ ББ БОЙЫНША ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ 

ҚАЛЫПТАСТЫРЫЛАТЫН ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРМЕН 

АРАҚАТЫНАСЫНЫҢ МАТРИЦАСЫ 

 ОН 1 ОН 2 ОН 3 ОН 4 ОН 5 ОН 6 ОН 7 ОН 8 ОН 9 ОН 10 ОН 11 ОН 12 

ЖҚ1 +   +         

ЖҚ2  +        +   

ЖҚ3 +  +          

ЖҚ4 +           + 

ЖҚ5    +       +  

ЖҚ6 +           + 

ЖҚ7    +  +   +    

КҚ1   +       +   

КҚ2    +      +   

КҚ3        +  +   

КҚ4     +   +   +  

КҚ5     +    +  +  



4. ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ПӘНДЕРДІҢ ӘСЕР МАТРИЦАСЫ ЖӘНЕ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ 

АҚПАРАТ 
 

 
№ Модуль 

атауы 

ЦИК 

Л 

ЖК/ 

ТК 

Компонент 

атауы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Креди 

т-тер 

саны 

Қалыпта-сатын 

ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 ОН9 ОН10 ОН12 ОН13 

1. Қоғамды 

қ 

ғылымда 

р модулі 

ЖБП МК Қазақстан 

тарихы 

Пәннің мақсаты - Қазақстанның 

тарихи дамуының негізгі 

кезеңдерін, заңдылықтарын 

және өзіндік ерекшеліктерін 

терең түсіну және ғылыми 

талдау негізінде Қазақстан 

тарихының объективті білім 

беру. 

Ежелгі адамдар және көшпелі 

өркениеттің қалыптасуы. Түркі 

өркениеті және Ұлы дала. Қазақ 

хандығы. Жаңа   заман 

дәуіріндегі   Қазақстан. 

Казақстан кеңестік әкімшіл- 

әміршіл жүйенің құрамында. 

Қазақстан  тәуелсіздігінің 

жариялануы.    Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік 

құрылысы, қоғамдық-саяси 

даму, сыртқы саясаты және 

халықаралық 

қатынастары.Қазақстан 

тарихындағы оқиғалардың 

себеп-салдарын  талдаудың 

тарихи суреттеу әдістері мен 

тәсілдері. 

5 √ √           



2.  ЖБП МК Философия Философияның пайда боу 

негіздері қарастырылады, ойлау 

мәдениетінің туындау 

ерекшеліктері       айқындалады, 

«философия»,     «дүниетаным», 

«тұрмыс»  пен   «сана» 

ұғымдарының маңызы мен 

мазмұны ашылады. «Таным» 

және «шығармашылық» 

ұғымдарының арақатынасы 

қарастырылады,  еркіндік 

философиясы категориясының 

маңызы мен мазмұны ашылады. 

Философиялық мәселенің, сын 

тұрғысынан ойлаудың маңызын 

көрсету   дағдылары, 

философиялық аспектілерді, 

практика  мен    таным 

мәселелерін зерттеу дағдылары 

дамытылады. 

5 √ √           

3. Әлеумет 

тік-саяси 

білімдер 

модулі 

ЖБП МК Әлеуметтану 

және 

саясаттану 

Әлеуметтану  теориялары, 

әлеуметтік құрылым және 

қоғамның стратификатталуы 

зерделенеді,   саясаттың 

қоғамдағы рөлі мен орны 

түсіндіріледі, саяси ғылымның, 

оның ішінде жастар саясатының 

қалыптасуы мен дамуының 

негізгі кезеңдері, саясаттың 

қоғамдық өмірдегі рөлі 

қарастырылады, мемлекеттің 

маңызы ашып көрсетіледі, 

мемлекет пен азаматтық 

қоғамның арақатынасы 

айқындалады. 

Әлеуметтанымдық         зерттеу, 

әлеуметтік-саяси      дағдыларды 

4 √ √           



     талдау дағдылары дамиды.              

4. ЖБП МК Мәдениеттан 

у және 

психология 

Қоғамның әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарын   әлеуметтік- 

мәдени-психологиялық модуль 

пәндерінің базалық     білім 

жүйелеріндегі   интеграциялық 

үдерістердің  өнімі    ретінде 

түсіну; қазақстан    қоғамын 

жаңғыртуда олардың рөлдері 

тұрғысында   психологиялық 

институттардың ерекшеліктерін 

талдау; қоғамда, оның ішінде 

кәсіби қауымда   қақтығыс 

жағдайларын         шешу 

бағдарламаларын 

қалыптастыру;     әлеуметтік 

маңызға ие өз пікірін дұрыс 

айта білу және қорғай алу. 

4 √ √           

5. Әлеумет 

тік- 

этникал 

ық даму 

модулі 

ЖБП ЖК Экожүйе 

және құқық 

Экономика, құқық, 

антикоррупциялық мәдениет, 
экология және тіршілік 

қауіпсіздігі, кәсіпкерлік, 

ғылыми зерттеулер әдістері 

саласында интеграцияланған 
білімді қалыптастыру. 

Адам мен табиғаттың 

қауіпсіз өзара іс-қимылының, 
экожүйелер    мен 

биосфераның өнімділігінің 

негіздері. Ресурстардың 
шектеулілігі жағдайындағы 

қоғамның  кәсіпкерлік 

қызметі, бизнес пен ұлттық 

экономиканың   бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру. 
Экология        және        адам 
тіршілігінің қауіпсіздігі 

5  √           



     саласындағы қатынастарды 
реттеу. Қазақстандық 

құқықты, субъектілердің 

міндеттері мен кепілдіктерін 

білу, әлеуметтік прогресті 
қамтамасыз ету үшін 

қоғамдық қатынастарды 

мемлекеттік реттеуді білу 
және сақтау. Ғылыми 

зерттеулер әдістерін қолдану. 

             

6. БП ТК Қоғамдық 

сананы 

жаңғырту 

және оның 

өзекті 

мәселелері 

Модернизация 

бағдарламасының 

маңыздылығын ескере отырып, 

жобаларды іске   асырудың 

бірден   басталғандығын, 

Қазақстан   Республикасы 

Президентінің    Жарлығымен 
Н.Ә. Назарбаев    қоғамдық 

сананы       жаңғырту 

бағдарламасын іске асыру үшін 

Ұлттық комиссияны құруымен, 

оның барлық  алты жоба 

бойынша     жан-жақты 
жұмыстарымен танысу. 

3 √ √           

7. БП ТК Абайтану Абай Құнанбаевтың өмірі, 

шығармашылығы, әдеби мұрасы 

мен оның философиялық, 

қоғамдық көзқарастарын 

зерттеп, тани отырып, әлемдік 

және қазақ әдебиетін оқып, 

үйрену тарауымен танысады. 

√ √           

8. БП ТК Мұхтартану М.Әуезовтың өмірі мен 

шығармашылығы зерттелген; 

жазушының шығармашылық 

зертханасы талдап, 

сарапталады, «Манас» 

жырының      зерттеушісі      мен 

Абайтану   ғылымының   негізін 

√ √           



     қалаушы ретіндегі 

шығармашылығымен   бірге 

оның биографиясы баяндалған; 

М.Әуезовпен белді қоғам 

қайраткері ретінде танысу. 

Әлемдік және Шығыс 

әдебиетіндегі М.Әуезовтың 

әдеби мұрасына талдау жасау 

дағдысын қалыптастырады. Сол 

арқылы отансүйгіштік және 

патриоттық  сезімдер 

қалыптастырылады. 

             

9. Коммун 

икация 

және 

дене 

мәдение 

ті модулі 

ЖБП МК Қазақ (Орыс) 

тілі 

Тұлғалық, әлеуметттік, 

мәдениетаралық қарым-қатынас 

салаларында орыс (қазақ) 

тілінде когнитивтік және 

коммуникативтік қызметті 

дамыту 

 

Пікірсайыстарда этикалық, 

мәдени, әлеуметтік-маңызды 

нормаларды  талқылау 

дағдыларына, командада жұмыс 

істеу, ұжымда өзара әрекеттесу, 

икемділік, креативтілік 

қабілеттеріне баулу. 

 

Мәтін  ақпаратын 

интерпретациялаудың, түрлі 

қарым-қатынас салаларында 

олардың стильдік, жанрлық 

ерекшеліктерін түсіндірудің 

практикалық дағдыларын 

дамыту . 

10 √ √           

10. ЖБП МК Шетел тілі Тұлғалық, әлеуметттік, 

мәдениетаралық қарым-қатынас 

салаларында   ағылшын   тілінде 

10 √ √           



     когнитивтік  және 

коммуникативтік қызметті 

дамыту. 

Пікірсайыстарда этикалық, 

мәдени, әлеуметтік-маңызды 

нормаларды  талқылау 

дағдыларына, командада жұмыс 

істеу, ұжымда өзара әрекеттесу, 

икемділік, креативтілік 

қабілеттеріне дағдыландыру. 

 

Мәтін  ақпаратын 

интерпретациялаудың, түрлі 

қарым-қатынас салаларында 

олардың стильдік, жанрлық 

ерекшеліктерін түсіндірудің 

практикалық дағдыларын 

дамыту. 

             

11. ЖБП МК Дене 

шынықтыру 

Өмірлік маңызды қозғалыс 

дағдылары мен дене қасиеттерін 

дамыту деңгейлерін зерделейді, 

шығармашылық белсенділіктің 

көпжақты көріністері үшін 

алғышарттар жасайды. Дене 

шынықтыру денсаулық, дене 

және психикалық салауаттылық 

сияқты жалпы адами 

құндылықтарға тәрбиелеуге 

ықпал етеді. 

8            √ 

12. БП ЖК Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

Мәтіннен қажетті ақпарат 

алу, оны оқу-кәсіби қатынаста 

түсіндіру дағдыларын дамыту. 

Кәсіби деңгейде байланыс 

орнату, қатынас мақсаты мен 

жағдайына орай 

3 √ √           



     коммуникацияны сауатты құру 

қабілетін дамыту. 

Кәсіби қатынас саласында 

қазақ (орыс) тілінде тілдік 

мінез-құлық  бағдарламасын 

жасау    барысында 

шығармашылыққа, 

инновацияларға деген қабілетін 

орнықтыру. 

             

13. БП ЖК Кәсіби- 

бағытталған 

шетел тілі 

Мәтіннен қажетті ақпарат 

алу, оны оқу-кәсіби қатынаста 

түсіндіру дағдыларын дамыту. 

Кәсіби деңгейде байланыс 

орнату, қатынас мақсаты мен 

жағдайына орай 

коммуникацияны сауатты құру 

қабілетін дамыту. 

 

Кәсіби қатынас саласында 

шет тілінде тілдік мінез-құлық 

бағдарламасын жасау 

барысында шығармашылыққа, 

инновацияларға деген қабілетін 

орнықтыру . 

3 √ √           

14. ЖБП МК Ақпараттық- 

коммуникаци 

ялық 

технологияла 

р (ағылшын 

тілінде) 

Компьютерлік  жүйелерді, 

бағдарламалық жасақтамаларды 

білу. Ақпарат іздеу мен сақтау 

үшін ақпараттық ресурстарды 

пайдалану икемділіктерін 

дамыту, электрондық 

кестелермен жұмыс істеу, 

деректер базасымен жұмыс 

істеу. Ақпаратты қорғау әдістері 

мен құралдарын қолдану; веб- 

сайттарды,       мультимедиалық 

5 √ √           



     таныстырылымдарды жобалау 

мен жасау. Электронды 

үкіметті, және электрондық 

оқулықтарды, түрлі бұлтты 

мобильдік технологияларды 

басқару, SMART 

технологиядарды басқару 

дағдылары. 

             

15. Агроном 

ия және 

жаратыл 

ыстану 

ғылымда 

ры 

негіздері 

БП ЖК Агрометеоро 

логия 

Өсімдіктердің   өмір    сүру 

жағдайлары  мен   өнімділігін 

анықтайтын        маңызды 

агрометеорологиялық 

факторларды    анықтайды. 

Атмосфера құрылысының, ауа 

массаларының     қозғалысы, 

радиациялық  және   жылу 

теңгерімі, климаттардың және 

олардың өзгеруін     болжау 

туралы  метеорологиялық 

элементтер,  метеорологиялық 

деректерді өлшеудің тәсілдері 

мен техникалық    құралдары 

туралы білімдерді дамыту. 

4   √       √   

16. БП ЖК Өсімдіктер 

биологиясы 

Табиғатта және 

ауылшаруашылығы өндірісінде 

жасыл өсімдіктердің   ролін, 

олардың  құрылысын, көбеюін 

және    эволюциясын 

зерттейді.Аймақта кең тараған 

жайылымдық     және 

ауылшаруашылық 

дақылдарының морфологиялық 

белгілерін,    олардың 

физиологиялық жағдайларын, 

бейімделуі  мен   өсуі,  дамуы 

және өнім сапасына әсер етуші 

5       √    
 

√ 

  



     факторларды қарастырады. 

Өсімдіктердің жерүсті және 

жерасты мүшелерінің 

түрөзгерістерін    талдауда 

олардың табиғатын тану үшін 

морфологиялық   талдауды 

қолдану  дағдыларын 

қалыптастырады. 

             

17. БП ТК Өсімдік 

шаруашылығ 

ы өнімдерін 

өндірудегі 

микробиолог 

ия 

Микробиологияның     негізгі 

заңдары,        топырақ 

микроорганизмдері      және 

оларды  анықтау   әдістері, 

органикалық тыңайтқыштарды 

дайындаудың 

микробиологиялық үдерістері, 

ауыл     шаруашылық 

мақсатындағы     өнімдерді, 

биопрепараттарды 

микробиологиялық   өндіруді 

игеру   қарастырылады. 

Микроорганизм препараттарын 

дайындау,  бактериялардың 

негізгі формаларын   айыру, 

түрлі    субстраттарда 

микроорганизмдердің    сандық 

есебін        жүргізу, 

микроорганизмдердің 

жинақтық, таза дақылдарын алу, 

микроорганизмдердің 

метаболизм өнімдеріне сапалық 

реакциялар жүргізу дағдыларын 

дамыту. 

5   √       √   

18. БП ТК Ауыл 

шаруашылық 

микробиолог 

иясы 

Топырақ түзуші үдерістерде, 

опырақ  құрылымының 

түзілуінде, өсімдіктердің 

қорегінде микроорганизмдердің 

  √       √   



     рөлін зерделейді; топырақ 

құнарлығын қамтамасыз ету, 

азықты алу мен сақтау әдістерін 

әзірлейді. Препараттарды 

дайындау және микроскоптау 

әдістерін, микроорганизмдерді 

өсіру әдістерін; топырақ, 

өсімдіктер және өсімдік 

шаруашылығы өнімдерінің 

үлгілерін  зертханалық 

талдаудың микробиологиялық 

әдістерін пайдалану дағдылары. 

             

19. БП ТК Ауыл 

шаруашылы- 

ғындағы 

биогенетика- 

лық зерттеу 

әдістерінің 

негіздері 

Фитобиотехнология және 

микробтық  биотехнология 

әдістерін білу және түсіну, ауыл 

шаруашылық дақылдарының 

жаңа формалары  мен 

сұрыптарын жасау барысында 

ауыл шаруашылық бөлімдерін 

ұйымдастыру және пайдалану 

білімдері мен әдістерін 

меңгереді.   Микроскопты, 

химиялық реактивтерді, 

зертханалық  жабдықты 

пайдалану дағдылары. 

4   √       √   

20. БП ТК Ауыл 

шаруашылық 

өсімдіктеріні 

ң генетикасы 

Өсімдік тіндері  мен 

органдарының  дұрыс 

қалыптасуы мен қызмет 

атқаруын қамтамасыз ететін 

гендердің дамуын зерделейді. 

Өсімдіктер генетикасының, 

селекцияның  негізгі 

жетістіктері, жеке белгілерін 

мұраға алу заңдылықтары 

туралы   теориялық   білімдерді, 

өсімдіктер геномының 

  √       √   



     құрылысы туралы  қазіргі 

түсініктерді   меңгереді. 

Белгілерді генетикалық талдау 

және генетикалық  және 

молекулалық-гентикалық 

карталарды жасау әдістерін қоса 

алғанда,   биологиялық 

объектілерді зерттеу дағдылары 

мен әдістерін игереді. 

             

21. БП ТК Бейорганика- 

лық және 

аналитикалы 

қ химия 

Бейорганикалық       және 

аналитикаық химияның негізгі 

заңдарын,  теориялры   мен 

қағидаларын      зерделейді: 

бейорганикалық 

қосылыстардың  сыныптары, 

аналитикалық сигналды өңдеу 

тәсілдері;       анализдегі 

метрология, стандарттау және 

сертификаттау  элементтері. 

Бейорганикалық      заттар 

синтезінің   әдістері   мен 

тәсілдерін, периодтық заңнан 

және Периодтық   элементтер 

жүйесінен  келіп     шығатын 

заттардың қасиеттерін; қазіргі 

химиялық,     физикалық- 

химиялық анализ    әдістерін 

меңгереді. 

4 √ √ √          

22. БП ТК Органикалық 

xимия 

Қазіргі теориялық органикалық 

химияның негізгі қағидаларын; 

органикалық қосылыстарды 

саралау принциптерін; жүйелі, 

рационалды және тривиалды 

номенклатура ережелерін 

зерделейді; түрлі сыныптардың 

органикалық        қосылыстарын 

 √          √ 



     алудың негізгі   тәсілдері, 

олардың  физикалық   және 

химиялық       қасиеттері, 

органикалық   қосылыстарды 

бөлу,  тазалау     және 

сәйкестендіру       әдістері; 

органикалық  қосылыстардың 

физикалық-химиялық 

қасиеттерін      зертханалық 

синтездеу   және     зерттеу 

дағдылары. 

             

23. БП ТК Мамандыққа 

кіріспе 

Жердің құрылысы мен 

құрамын, экзогенді және 

эндогенді үдерістерді, жер 

қабығы эволюциясының негізгі 

кезеңдерін, топырақтың қатты 

фазасына кіретін негізгі 

минералдарды білу. Топырақ 

тілігін орнықтыра білу, топырақ 

профилі жиектерінің 

морфологиялық  белгілерін 

сипаттау және топырақтың 

толық атауын беру, топырақ 

очеркін дұрыс құрастыру 

(жазу),  топыраққа 

агрохимиялық зерттеу жүргізу, 

топырақтың   қоректік 

элементтермен қамтылу 

картограммасын жасау. 

4    
 

√ 

      √   

24. БП ТК Академиялы 

қ жазу 

негіздері 

Ғылыми мәтіндерді оқуға, 

түсінуге және жазуға мүмкіндік 

беретін тілдік құзіреттілікті 

зерттейді. Бөлімде ғылыми 

мәтіндерді, баяндамалар мен 

жарияланымдарды дайындау, 

жазу және жариялау бойынша 
ұсыныстар берілген. 

√ √           



25.  БП ЖК Оқу 

практикасы 

Жалпы кәсіби пәндер бойынша 

оқу практикасы   келесі 

дағдыларды иелену мақсатында, 

ЖОО      кафедрасының 

зертханаларында,         оқу- 

тәжірибелік     шауашылықта, 

сондай-ақ   озық    ауыл 

шаруашылық    кәсіпорындары 

жағдайында ұйымдастырылады: 

жабайы өсімдіктер мен мәдени 

өсімдіктерді,        топырақтың 

негізгі түрлерін   тану;  ауыл 

шаруашылық    дақылдарының 

зиянкестері  мен    ауруларын 

диагностикалайды; 

агрометеорологиялық 

бақылаулар жүргізеді,  жерге 

орналастыру      жұмыстарын 

атқарады,          ғылыми 

эксперименттер  өткізеді, 

өндірістің агротехникалық және 

экономикалық тиімділігіне 

талдау жасалады. 

1       √ √  √   

26.  
 

Стандар 

ттау 

және 

АӨК-де 

бизнес 

жоспарл 

ау 

БП ЖК  

 

 

 
 

Стандарттау, 

сертификатта 

у және 

метрология 

Техникалық реттеу, стандарттау 

жүйелерін білу мен түсіну, 

өлшемдер бірлігін қамтамасыз 

ету, заңнамалық және 

нормативтік құжаттарды, 

стандарттардың түрлері мен 

категорияларын білу және 

түсіну. Стандарттау әдістерін, 

сертификаттау схемаларын, 

КО/ЕураЭО  техникалық 

регламенттерін   қолдану. 

Стандарттау мен сертификаттау 

талаптарының,   метрологиялық 

нормалардың      және      нарық 

4 √ √ √          



     субъектілері ережелерінің 

сақталуын  талдау. 

Мемлекетаралық   және 

халықаралық стандарттау, 

сертификаттау, метрология 

жұмыстарының экономикалық 

тиімділігін бағалау. 

             

27. БП ТК Кәсіпкерлік 

және 

агробизнес 

негіздері 

Агроөнеркәсіптік  кешенде 

кәсіпкерліктің мазмұнындық 

ерекшелігін қарастырады. 

Кәсіпкерлік қызметті 

мемлекеттік   реттеу 

ерекшеліктерімен таныстырады. 

Жеке істі құру мен тіркеу, 

құрылтай құжаттарын, 

агробизнесті  жүргізу 

стратегияларын, бизнес- 

жоспарларды    әзірлеу 

дағдыларын қалыптастырады. 

Бизнес-идеяларды 

қалыптастыру,   тәуекелдерді 

басқару, нақты салада немесе 

экономик саласында кәсіпкерлік 

қызметтің тиімділігін бағалау 

мен талдау  механизмдерін 

ашады. 

4        √   √ √ 

28. БП ТК АӨК 

қорғалған 

топырақта 

бизнес 

жоспарлау 

мен өндіруді 

ұйымдастыр 

у 

Өндірісті ұйымдастыру 

заңдылықтарын, принциптері 

мен формаларын, кәсіпкерлік 

қызмет формаларын, бизнес- 

жоспарды,  лизингті, 

коммерциялық қызметті білу 

мен түсіну. Еңбекті ілгерінді 

ұйымдастыру   және 

материалдық ынталандыру 

формаларын қолдану 

       √   √ √ 



     тиімділігін есептеу; ауыл 

шаруашылық 

кәсіпорындарында салалардың 

үйлесімін негіздеу; ауыл 

шаруашылық 

кәсіпорындарында  қосымша 

және қызмет көрсетуші 

өндірістердің 

ұйымдастырылуын негіздеу. 

             

29. КП ТК Ғылыми- 

зерттеу 

жұмыстарын 

ұйымдастыр 

у 

Ғылымның  спецификасын, 

оның   мақсаттарын, 

функцияларын, ғылыми зерттеу 

түрлерін; жалпы ғылыми және 

арнайы зерттеу әдістерін 

қарастырады;     зерттеуге 

арналған өзекті тақырыпты 

таңдаудың негізгі тәсілдері 

және оны    өткізу 

бағдарламаларын құрастыру 

тәсілдері; ақпараттың құжаттық 

көздерінен    ақпаратты 

алгоритмдік іздеу. Ғылыми 

зерттеу бағдарламасын жасау, 

зерттеу тақырыбы бойынша 

ғылыми әдебиетті талдау 

дағдылары. 

4        √    √ 

30. КП ТК Қазіргі заман 

талабына сай 

ғылыми- 

зерттеу 

жұмысын 

ұйымдастыр 

у 

Ғылымның  спецификасын, 

оның   мақсаттарын, 

функцияларын, ғылыми зерттеу 

түрлерін; жалпы ғылыми және 

арнайы зерттеу әдістерін 

қарастырады;    зерттеуге 

арналған өзекті тақырыпты 

таңдаудың негізгі тәсілдері 

және оны   өткізу 

бағдарламаларын        құрастыру 

       √    √ 



     тәсілдері; ақпараттың құжаттық 

көздерінен ақпаратты 

алгоритмдік іздеу. Ғылыми 

зерттеу бағдарламасын жасау, 

зерттеу тақырыбы бойынша 

ғылыми әдебиетті талдау 

дағдылары. 

             

31. Жалпы 

биологи 

я және 

өсімдік 

қорғау 

БП ТК Ауыл 

шаруашылық 

өсімдіктеріні 

ң 

таксономияс 

ы 

Ауыл шаруашылық өсімдіктері 

таксономиясының    негізгі 

заңдарын зерделейді, ауыл 

шаруашылық  өсімдіктерін 

зиянкестерден, аурулардан және 

арамшөптерден,   сондай-ақ 

карантиндік объектілерден 

қорғау іс-шараларын, 

фитосанитарлық мониторинг 

өткізу дағдыларын иеленеді; 

кеден посттарында карантиндік 

тексерудің барлық кезеңдерінен 

өткізеді. 

5    √    √    √ 

32. БП ТК Гүлді 

өсімдік- 

тердің систе- 

матикасы 

Гүлді өсімдіктердің жіктемесін, 

олардың морфологиялық 

сипаттамасын білу.   Ауыл 

шаруашылық дақылдарының 

гүлді өсімдіктерінің құрамын 

анықтайды, түрлі экологиялық- 

географиялық аймақтарда ауыл 

шаруашылық дақылдарының 

гүлді  өсімдіктерінің 

фитокүнтізбесін    жасайды. 

ауыл шаруашылық өсімдіктерін 

зиянкестерден, аурулардан және 

арамшөптерден,   сондай-ақ 

карантиндік  объектілерден 

қорғау  іс-шараларын, 

фитосанитарлық      мониторинг 

   √   √  √   √ 



     өткізу дағдыларын иеленеді; 

кеден посттарында карантиндік 

тексерудің барлық кезеңдерінен 

өткізеді. . 

             

33. БП ТК Ауыл 

шаруашылық 

дақылдарын 

зиянкестер 

мен 

аурулардан 

қорғау 

Ауыл шаруашылық дақылдарын 

зиянкестерден қорғаудың 

қазіргі заманғы әдістерін, ауыл 

шаруашылық дақылдарын ауру 

қоздырғыштардан химиялық 

қорғаудың қазіргі заманғы 

құралдарын білу. Өсімдіктерді 

зиянкестерден, аурулардан және 

арамшөптерден  химиялық 

қорғау білімдері мен дағдылары 

кешенін қалыптастыру. 

4    √     √   √ 

34. БП ТК Өсімдіктерді 

химиялық 

және 

биологиялық 

қорғау 

Ауыл шаруашылық дақылдарын 

зиянкестерден қорғаудың 

қазіргі заманғы әдістері, ауыл 

шаруашылық дақылдарын ауру 

қоздырғыштардан химиялық 

қорғаудың қазіргі заманғы 

құралдары қарастырылады. 

Өсімдіктерді зиянкестерден, 

аурулардан    және 

арамшөптерден  химиялық 

қорғау бойынша білімдер мен 

дағдылар   кешенін 

қалыптастыру. 

   √     √   √ 

35. КП ТК Ауыл 

шаруашылық 

дақылдарын 

ың 

зиянкестері 

мен 

аурулары 

Зарарлану, зиянкестер мен 

аурулар ошағының пайда болу 

заңдылықтарын; зиянкестердің 

морфологиясы мен 

анатомиясын және өсімдіктерді 

зиянкестер мен аурулардан 

қорғау шараларын біледі. 

5    √     √   √ 



     Өсімдіктердің  зарарлану 

сипаты бойынша, олардың даму 

түрлері, тіршілк қызметі мен 

таралуы бойынша зиянкестердің 

түрлерін сәйкестендіруге 

дағдыланады;   зиянды 

организмдерді профилактикалау 

және құрту шараларын өткізу 

бойынша ғылыми негізделген 

жоспар құрады. 

             

36. КП ТК Зиянды 

нематодтар, 

кенелер мен 

кеміргіштер 

Қоздырғыштарды 

тасымалдаудың көпсанды тобы 

және өсімдіктерді зақымдау 

агенттері ретінде  зиянды 

жұмыртқұрттар,  кенелер мен 

кеміргіштер туралы, олардың 

морфологиясы, физиологиясы, 

экологиясы туралы білім алады. 

Зиянкестердің осы топтарының 

зақымдау сипатын дербес 

анықтауға, байланыстық немесе 

жүйелі әсер ететін улы 

химикаттың атауы мен тобын 

одан әрі анықтайды, қолдану 

тәсілдерін, дозалары мен 

мерзімдерін анықтайды. 

    
 

√ 

    √   √ 

37.  

 
Ауыл 

шаруаш 

ылық 

бағытын 

дағы 

модулі 

БП ЖК Технологиял 

ық практика 

І 

Тыңайтқыштарды жинау, 

сақтау және пайдалану 

тәжірибесін зерделейді, 

мелиоративтік іс-шараларды 

ұйымдастырады,   еңбекті 

ұйымдастыру жүйелерін және 

шаруашылықта  әзірленген 

өнімділікті арттыру іс- 

шараларын атқарады. Көктемгі 

дала       жұмыстары       кезінде 

3    √       √ √ 



     көктемгі тұқым себу 

жоспарымен, егіс алаңдарының 

құрылымдарымен танысып 

дағдыланады. 

             

38. КП ЖК Агрохимия Егіншілікті химияландырудың 

теориялық негіздерін; 

өсімдіктердің  қоректену 

мәселелерін, оны реттеу 

тәсілдерін; органикалық және 

минералды тыңайтқыштардың 

негізгі қасиеттерін; Қазақстан 

топырақтарының   негізгі 

түрлерінің агрохимиялық 

қасиеттерін зерделейд. 

Топырақ-климаттық 

жағдайларды    және 

дақылдардың биологиялық 

ерекшеліктерін   дұрыс 

қолдануға дағдыланады, 

агрохимиялық талдау жасаудың 

практикалық  дағдыларын 

игереді. 

5    √      √   

39. КП ЖК Ауылшаруаш 

-ылық 

дақылдарын 

ың 

селекциясы 

және тұқым 

шаруашылығ 

ы 

Ауыл  шаруашылық 

дақылдарының селекциясы мен 

тұқым себудің теориялық 

негіздері мен озық заманауи 

әдістерін   зерделейді. 

Селекциялық   үдерісті 

жоспарлау, селекция үшін 

бастапқы материалды іріктеу, 

жасау мен зерделеу дағдылары 

дамытылады; бастапқы тұқым 

сұрпы ұйымдастырылады; 

тұқым материалын өңдеу мен 

сұрыптық   бақылау жүргізудің 

қазіргі заманғы технологиялары 

5    √   √   √   



     қолданылады.              

40. БП ТК Ауыл 

шаруашылығ 

ында машина 

пайдалану 

Жөндеу жүргізу үдерісін 

зерделеу — мал шаруашылығы 

фермаларының машиналары 

мен жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсету  және 

профилактикалық қызмет 

көрсету. 

 

Ауыл шаруашылық 

машиналары 

қозғалтқыштарының жұмыс 

жіктемесімен   және 

принциптерімен,   мал 

шаруашылығы мен өсімдік 

шаруашылығында 

механикаландыру 

жұмыстарының 

технологияларымен танысу. 

Бөлшектеу-құрастыру  және 

реттеу жұмыстарын орындауға, 

ақауларды анықтау мен түзетуге 

дағдыланады. 

4      √      √ 

41. БП ТК Өсімдік 

шаруашылығ 

-ын 

механика- 

ландыру 

Ауыл шаруашылық 

машиналары 

қозғалтқыштарының жұмыс 

жіктемесімен   және 

принциптерімен,   мал 

шаруашылығы мен өсімдік 

шаруашылығында 

механикаландыру 

жұмыстарының 

технологияларымен танысу. 

Бөлшектеу-құрастыру  және 

реттеу жұмыстарын орындауға, 

ақауларды анықтау мен түзетуге 

дағдыланады. Жөндеу жүргізу 

     √      √ 



     үдерісінің дағдылары — 

машиналарға  техникалық 

қызмет көрсету  және 

профилактикалық  қызмет 

көрсету. 

             

42. КП ТК Орман 

шаруашылығ 

ы 

Өнімділігі жоғары көшеттердің 

қалыптасуы мен өсірілуін, 

сондай-ақ орман ресурстарын 

кешенді және тиімді пайдалану 

тәсілдерін білу мен түсіну. Бұл 

биология, экология және 

әлеуметтану ғылымы. Ол 

ормантану мен орман 

шаруашылығынан тұрады. 

Өнімділігі жоғары ағаш 

ресурстарын жасауға 

дағдыланады. 

4       √ √     

43. КП ТК Сәнді 

дендрология 

Ағаш  өсімдіктердің 

декоративтік    қасиеттері, 

олардың өс, даму және көбею 

феноспектрлері туралы білімдер 

алу; қала мен елді мекеннің 

жасыл архитектурасының 

құрылымындағы 

композициялық  шешімдерді 
білу; көбею биологиясын және 

көшет шаруашылығын білу. 

 
Жаңа түрлерді алу және 

өңделетін   түрлерді 

сәйкестендіру  дағдыларын 

меңгеру; кесу және басқа 

агротехникалық   тәсілдер 

арқылы декоративтік 

композицияларды 

қалыптастыру. 

      √ √     

44. КП ТК Жабық 

танапта 

дақылдарды 

Жабық жерде дақылдарды 

көкөніс шаруашылығының бір 

саласы ретінде және ғылыми 

4       √ √   √  



    өсіру 

технологияс 

ы 

пән ретінде жабық танапта 

дақылдар өсіру технологиясын 

білу және түсіну. Жабық 

танапқа дақылдар өсірудің 

тарихы, қазіргі жағдайы және 

даму бағыттары. Көшет 
өсірудегі және жыл бойы жаңа 

піскен көкөністерді жеткізудегі 

жабық танапты игерудің 

маңызы, Ғылыми пән ретінде 

жабық танапта дақылдарды 

өсіру технологиясын зерттеу 
әдістері. 

             

45. КП ТК Жылыжай 

көкөністері 

мен 

жидектерін 

өндіру 

Көкөніс және жидек 

өсімдіктерін  өсірудің 

биологиясы мен технологиясы 

бойынша білім мен дағдыларды 

қалыптастыру, көкөніс және 

жидек дақылдарының 

биологиялық ерекшеліктерін, 

оларды өсірудің технологиялық 

шараларын, тамшылатып суару 

және тыңайтқышты қолданудың 

жаңа технологияларын зерттеу. 

       √   √ √ 

46. БП ЖК Өсімдік 

шаруашылығ 

ы 1 

Дала шаруашылығында 

өндірістік  үдерістердің 

орындалуын білу. Ауыл 

шаруашылық  техникасын, 

өсімдік қорғаудың химиялық, 

биологиялық    және 

агротехникалық шараларын 

тиімді пайдалану. Топырақтың 

құнарлығын арттыратын және 

қоршаған ортаның қорғалуын 

қамтамасыз ететін ресурс пен 

энергия   үнемдеуші 

технологияларды пайдаланады. 

5       √ √  √   



47.  БП ЖК Өсімдік 

шаруашылығ 

ы 2 

Далалық дақылдардың түрлі 

және сұрыптық формаларын, 

биологиялық ерекшеліктерін, 

орта шарттарына қойылатын 

талаптарды және жоғары 

сапалы үлкен егістерді өсіру 

тәсілдерін зерделейді. Ауыл 

шаруашылық дақылдарынан 

мол өнім алу, аз шығын жұмсап, 

оның сапасын арттыру 

шараларын қолданады. 

5       √ √  √   

48. Дуальды 

білім 

беру 

модулі 

БП ТК Ашық 

танапта 

дақылдарды 

өсіру 

технологияс 

ы 

Жеміс және  көкөніс 

дақылдарын және оларды 

өсіріп-өндіру тәсілдерін түсіну 

мен білу, отырғызу материалын 

және жеміс шаруашылығы 

өнімін алудың қарқынды 

технологиясын  әзірлеу. 

Халықты  жеміс-көкөніс 

өнімімен жыл бойы және 

теңдестірмелі қамтамасыз ету 

үшін жеміс-көкөністі өндіру 

ашық топырақта жүргізіледі. 

Жеміс және  көкөніс 

дақылдарын өсіріп-өндірудің 

агротехникасын  игеруге 

дағдыланады. 

4    √ √ √ √      

49. БП ТК Қант 

қызылшасы 

және оның 

тұқымын 

өсіру 

Қазақстан Республикасының 

қант қызылшасы субкомплексі 

өнімінің интенсивтілігін 

жоғарылату үшін қант 

қызылшасын өсіруді білу, 

пестицидтермен   және 

химикаттармен жұмыс істейтін 

жұмысшыларға  арналған 

еңбекті       қорғау       жөніндегі 

   √ √ √ √      



     нұсқаулыққа   сәйкес 

химикаттарды араластыру, 

аумақтағы арамшөптерді белгілі 

бір тереңдікке дейін жоятын 

пестицидтерді енгізу, арамшөп 

қызылшасы  алқабының 

картасын жасау. 

             

50. КП ТК Жеміс 

шаруашылығ 

ы 

Жеміс-шекілдеуік, сүйекті және 

басқа дәстүрлі емес жеміс 

дақылдарының негізгі топтары, 

олардың өсу және даму 

биологиясы туралы; оларды 

өсіріп-өндірудің ғылыми 

негізделген технологиясы туралы 

білім алу. 

Өзіне тән белгілеріне қарай 

олардың сұрыптары мен түрлерін 

анықтау дағдыларын алу; 

шырпудың алуан түрлерін 

қолдану арқылы бөрікбасты 

қалыптастыру дағдыларын; 

зиянкестермен және аурулармен 

күрес тәсілдері дағдыларын игеру. 

4    √ √ √ √   √   

51. КП ТК Бау – бақша 

жұмыстары 

Жеміс-жидек, көкөніс, жүзім, 

дәрілік және эфир майлы 

дақылдарды ұйымдастыру және 

өндіру, сақтау және алғашқы 

өңдеудің күрделі мәселелерін 

шешуге  бағытталған 

агрономиялық зерттеулер мен 

әзірлемелердің, көгалдандыру 

және көгалдандыру 

объектілерін жобалау, бау- 

бақша дақылдарының жаңа 

сорттарын      және  бақша 

дақылдарын өсіру 

     √     √ √ 



     технологияларын құрудың 

білімі мен дағдыларын 

қалыптастыру; 

             

52. КП ТК Көкөніс 

шаруашылығ 

ы 

Көкөніс дақылдарын және 

оларды өсіріп-өндіру тәсілдерін 

түсіну мен білу, отырғызу 

материалын және көкөніс 

шаруашылығы өнімін алудың 

қарқынды технологиясын 

әзірлеу. Халықты көкөніс 

өнімімен жыл бойы және 

теңдестірмелі қамтамасыз ету 

үшін көкөністі өндіру ашық, 

сондай-ақ жабық топырақта 

жүргізіледі.  Көкөніс 

дақылдарын өсіріп-өндіру 

кезінде  қарқынды 

технологияларды қолдану 

дағдыларын игеру. 

4    √    √ √  √  

53. КП ТК Көкөніс және 

картоп өсіру 

Көкөніс дақылдары мен оларды 

өсіру тәсілдерін білу және 

түсіну, отырғызу материалдары 

мен көкөністер мен картоп 

өнімдерін алудың қарқынды 

технологияларын жасау. 

Халықты көкөніс өнімдерімен 

жыл бойы және теңгерімді 

түрде қамтамасыз ету үшін 
көкөністер мен картоп өндірісін 

ашық жерлерде де, қорғалған 

жерлерде де жүзеге асыру. 
Көкөніс және картоп 

дақылдарын өсіруде интенсивті 
технологияларды қолдану 
дағдыларын игеру. 

      √  √  √  

54. БП ЖК Егіншілік Егіншіліктің ғылыми негіздерін 

білу мен түсіну; оны ауыл 

шаруашылық өндірісінде 

4    √ √ √       



     қолдану   сипаты   мен 

ерекшеліктері.      Егіншілікті 

зерттеу  объектілері  мен 

әдістері. Ауыл  шаруашылық 

өнімдері    –      дәнді, 

тамыржемістерді,   шөпті   алу 

мақсатында,    жыртылатын 

жерлерді пайдалану дағдылары; 

егіншілікте        қарқынды 

химиялық-техногендік 

тәсілдерді қолдану нәтижесінде 

туындайтын     экологиялық 

мәселелерді және суарылатын 

егіншілікті жүргізудің қазіргі 

тәсілдерінің   ерекшеліктерін 

зерделеуге дағдыланады. 

             

55. БП ТК Егіншілік 

топырақтану 

негіздерімен 

Егіншілікті суарудың ғылыми 

негіздерін; ауыл шаруашылық 

өндірісінде оны   қолдану 

сипаттамасы       мен 

ерекшеліктерін    зерделейді. 

Ауыл шаруашылық өнімдері – 

дәнді, тамыржемістерді, шөпті 

алу мақсатында, жыртылатын 

жерлерді пайдалану дағдылары; 

егіншілікте     қарқынды 

химиялық-техногендік 

тәсілдерді қолдану нәтижесінде 

туындайтын   экологиялық 

мәселелерді және суарылатын 

егіншілікті жүргізудің қазіргі 

тәсілдерінің  ерекшеліктерін 

зерделейді. 

4    √ √ √       

56. БП ТК Адаптивті- 

ландшафтты 

егіншілікте 

Нарықтық экономика 

жағдайында қор үнемдеу 

факторын және өндірісті 

   √ √ √       



    қор үнемдеу 

технологияла 

ры 

ресурстар мен энергияны 

үнемдеу принциптерін ескере 

отырып, ауыл 

шаруашылығындағы 

экономикалық механизмді қайта 

құру процестерін зерттейді. Қор 

үнемдейтін технологиялар мен 

дәлме-дәл егіншілік қолдану 

арқылы шығындарды және 

қоршаған ортаға зиянды азайту 

кезінде өндіріс тиімділігін 

арттыру бойынша практикалық 

дағдыларды қалыптастырады. 

             

57. БП ЖК Топырақтану Топырақтың пайда болуын, 

дамуын, құрылсын, құрамын 

және қасиеттерін зерделейді, 

сондай-ақ топырақты қорғау 

мен тиімді пайдалану 

шараларын әзірлейді. Топырақ 

пен биотаның жер бөлігі 

арасындағы өзара қатынас 

ерекшеліктерін танып біледі. 

Флора  мен  фаунаның 

түрленуінде топырақтың рөлі. 

Экологиялық факторлардың 

топырақ   үдерістеріне, 

динамикалығына әсер ету 

дағдыларын игереді. 

5     √ √       

58. БП ТК Тыңайтышта 

рды қолдану 

жүйесі 

Өсімдіктерді қоректендірудің 

теориялық мәселелерін және 

оларды реттеу тәсілдерін, 

физиологиялық  негіздерін, 

агротехникалық тәсілдер мен 

шарттарды білу; органикалық 

және минералды 

тыңайтқыштардың негізгі 

6      √  √     



     қасиеттері және топырақтың 

агрохимиялық қасиеттері. 

Органикалық және минералды 

тыңайтқыштарды қолдануға 

дағдыланады; минералды 

тыңайтқыштардың дозасын 

анықтау әдістері, топырақтағы 

гумус және қоректік заттар 

теңгерімі. 

             

59. БП ТК Қарқынды 

егіншілікте 

минералдард 

ы қолдану 

Тыңайтқыштардың 

физиологиялық   негіздерін 

анықтайды, көгал-жайылым 

алқабында, бақта және бақшада 

ауыл  шаруашылық 

дақылдарына    арнап 

тыңайтқыштарды  тиімді 

қолданудың агротехникалық 

тәсілдері мен шарттарын, 

сондай-ақ ашық және қорғалған 

грунтта көкөніс дақылдарын 

өңдеуді, оларды сақтау мен 

ендіруді қарастырады. 

минералды тыңайтқыштардың 

дозасын анықтау әдістері, 

топырақтағы гумус және 

қоректік заттар теңгерімі 

ұсынылады. 

    √ √  √     

60. КП ТК Мал азығы 

өндірісі 

Егістікте мал азығы 

дақылдарының жоғары және 

тұрақты өнімін алудың 

теориялқ негіздері мен 

практикалық тәсілдерін әзірлей 

білу және түсіну, сондай-ақ 

шабындықта және жайылымда 

оларды      дұрыс      пайдалану. 

Эксперименттік және 

4          √ √ √ 



     тәжірибелік жұмысқа 

дағдылану, оларды кәсіби 

қызметте одан әрі пайдалану. 

             

61. КП ТК Табиғи мал 

азықтық 

өсімдіктер 

Курста егістік жерлерде өсетін 

негізгі азықтық дақылдарды 

өсірудің биологиясын, 

морфологиясын  және 

технологияларын,  түрлі 

топтардың жемшөп 

өсімдіктерінен (силос, 

көпжылдық бұршақ және 

шөптер, дәстүрлі емес жемшөп 

дақылдары және өсімдіктер) 

алынған әртүрлі азықтандыру 

және оған қойылатын талаптары 

қарастырылады. 

      √ √  √   

62. КП ЖК Өндірістік 

практика І 

Білім мекемесінің қызметі және 

агрономияның кәсіби қызметі 

туралы ақпарат жинайды. 

Жаңартылған  бағдарлама 

бойынша білім мазмұнын 

анықтайтын  нормативтік 

құжаттарға талдау жасалады. 

Болашақ кәсібінің практикалық 

негіздерін     иеленуге 

дағдыланады. Эмпирикалық 

материалды жинау мен 

жиынтықтау   икемділігін 

дамытады. Білімді құрылымдау, 

жүйелеу және білімді түрлі 

тәсілде ұсыну дағдыларын 

дамытады. Көпшілік алдында 

сөйлеу және     есептік 

құжаттаманы    таныстыру 

дағдыларын дамытады. 

5       √ √  √   



63. Ауыл 

шаруаш 

ылық 

дақылда 

ры 

өнімдері 

н сақтау 

және 

өңдеу 

технолог 

иясы 

БП ТК Өсімдік 

шаруашылығ 

ы өнімдерін 

сақтау және 

өңдеу 

технологияс 

ы 

Егін жинаудан кейін алынған 

өсімдік шаруашылығы өнімін 

өңдеудің кешенді шараларын 

әзірлеуге және оның тиімді 

сақталуын ұйымдастыруға 

дағдылану;  өсімдік 

шаруашылығы өнімдерін 

сақтадың ғылыми принциптері, 

сақтау кезінде өнімде орын 

алатын үдерістер; шикізат пен 

дайын өнімнің сипаттамалары 

мен қасиеттері. Егін жинаудан 

кейін алынған өсімдік 

шаруашылығы өнімін өңдеудің 

кешенді шараларын әзірлеуге 

және оның тиімді сақталуын 

ұйымдастыруға дағдылану. 

6    √       √ √ 

64. БП ТК Көкөніс 

өнімдерін 

және 

картопты 

сақтау және 

өңдеу 

технологияс 

ы 

Көкөніс дақылдары мен 

картопты сақтауға және өңдеуге 
өндіру технологияларын 
қолдануды зерттейді. 

Болашақ мамандардың бойына 

тұрғындарды аталған азық түлік 

түрімен қамтамасыз ету үшін 

көкөніс өнімдерін және 

картопты сақтау және өңдеу 
бойынша теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды 
қалыптастырады. 

   √       √ √ 

65. БП ТК Мақта 

шаруашылығ 

ы 

Саланың қазіргі жағдайын 

бағалауда және шаруашылық 

жүргізудің жаңа жағдайында 

мақта  шаруашылығын 

орналастыруды   жетілдіру 

бойынша ұсыныстар әзірлеуде 

мақта шаруашылығының 

экономикалық  тиімділігін 

арттырудың теориялық 

негіздерін    зерделейді.    Мақта 

4       √   √   



     шаруашылығы, мақтаны өсіріп- 

өндіру тәсілдері, отырғызу 

материалын және жеміс 

шаруашылығы өнімін алудың 

қарқынды технологиясын 

әзірлеу. Инновациялық 

технологияларды пайдалана 

отырып, мақта шаруашылығын 

тиімді жүргізу дағдыларын 

игеру. 

             

66. БП ТК Бақша 

шаруашылығ 

ы және жүзім 

шаруашылығ 

ы 

Бақша дақылдары мен жүзім 

шаруашылығының  алуан 

түрлерін, бақша шаруашылығы 

мен жүзім шаруашылығы 

өнімдерін алу тәсілдерін, 

саланың қазіргі жағдайын және 

оның даму перспективаларын, 

қазіргі бақша шаруашылығы 

мен жүзім шаруашылығының 

сұрыптары мен гибридтеріне 

қойылатын талаптарды білу, 

отырғызу материалын және 

жеміс шаруашылығы өнімін 

алудың қарқынды 

технологиясын әзірлеу. Бақша 

шаруашылығы мен жүзім 

шаруашылығын өсіріп-өндіру 

кезінде қарқынды 

технологияларды қолдану 

дағдыларын игеру. 

       
 

√ 

  √   

67. КП ЖК Өндірістік 

практика ІІ 

Ауыл шаруашылық өндірісінің 

технологиясын, экономикасын, 

ұйымдастыру мен басқаруды 

қарастырады, бас агрономның, 

сала агрономының және 

шаруашылықтың         өндірістік 
бөлімшелерінің     агрономының 

5        √  √ √  



     агрономиялық қызметі мен 

жұмыс тәсілін ұйымдастырады. 

Дақылдар бойынша карта 

жасауға дағдыланады, көктемгі 

дала жұмысына жұмыс 

жоспарын дайындайды және 
осы жүзеге асырады, сондай-ақ 

жұмыс пен өнім сапасын 
бақылайды. 

             

1. Жаңа 

кәсіби 

құзыретт 

іліктерді 

алу 

модулі 

БП ТК  
Қосымша 

білім беру 

бағдарлама- 

сы 

бойынша 

пәндері 

Оқытудың қосымша 

бағдарламасы Minor (Минор) – 

пәндер мен модульдар 

жиынтығынан және басқа да 

оқу жұмыстарының түрлерін 

қамтитын білім алушыларға 

қосымша құзіреттіліктер беру 
үшін қамтылған шара. 

12      √   √    

68. Қорыты 

нды 

аттестац 

ия 

модулі 

КП ЖОО 

К 

Дипломалды 

немесе 

өндірістік 

практика 

Ауылшаруашылық дақылдарын 
өсіру технологияларын 

дамытуға,  кәсіптік 

агрономиялық    қызмет 

жағдайында өзіндік жұмыстың 

өндірістік тәжірибесін  алуға, 

агрономиялық қызметтің нақты 

жағдайларында 
ауылшаруашылығы 

саласындағы   білім    мен 

дағдыларды   жетілдіру   үшін 

қажетті  жалпы   кәсіби 

құзіреттіліктерді 

қалыптастыруға  мүмкіндік 
береді. 

8    √      √ √ √ 

69.  КП ТК Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) 

жазу және 

қорғау 

немесе 

кешенді 

емтиханға 

даярлану мен 
тапсыру 

Оқытудың соңғы сатысы 

ретінде студенттердің кәсіби 

салада өзіндік жұмыс 

дағдыларын қалыптастыруына 

жауап береді. Мемлекеттік 

аттестаттау комиссиясының 

отырысында диплом жобасын 

сәтті қорғау студенттерге тиісті 

біліктіліктер берудің құқықтық 
негізі болып табылады 

12    √       √ √ 



4. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕР КЕСКІНІНДЕ 

МЕҢГЕРІЛГЕН КРЕДИТТЕР КӨЛЕМІМЕН КӨРСЕТІЛГЕН ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 
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Теори 
ялық 

оқыту 

Дене 
шыны 

қтыру 

Оқу 
практ 

икасы 

Өндірістік, 
Диплом 

алды 

практикасы 

Қорытын 
ды 

аттестатт 

ау 

емт 
иха 

н 

ди 
ф. 

сы 

нақ 

1 1 4 5 1 1 28 2    900 30 5 2 

2 2 3 1 4 27 2 1   900 30 6 2 

2 3 6 2 4 2 28 2    900 30 6 2 

4 6 3 3 1 25 2  3  900 30 5 2 

3 5 5 - 3 4 30     900 30 6 1 

6 4 - 2 2 25   5  900 30 3 1 

4 7 2 - 2 2 15   5  600 20 3 1 

8 4 - - 5 20     600 20 5 0 
 9        8 12 600 20   

Жалпы 1 
3 

1 
6 

2 
1 

198 8 1 21 12 7200 240 39 11 



5. ОҚЫТУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ, БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ 

 

Оқытустратегиясы Студентке орталықтанған оқыту: білім алушы-оқыту/оқыту 

орталығы және оқу процесі мен шешім қабылдаудың белсенді 

қатысушысы. 

Тәжірибеге бағытталған оқыту: практикалық дағдыларды 

дамытуға бағдарлау. 

Оқытуәдістері Дәрістер, семинарлар, түрлі практикалар өткізу: 

• инновациялық технологияларды қолдану: 

• проблемалық оқыту; 

• кейс-стади; 

• топта және креативті топта жұмыс істеу; 

• пікірталастар мен диалогтар, зияткерлік ойындар, 

олимпиадалар, викториналар; 

• рефлексия, жобалар, бенчмаркинг әдістері; 

• Блум таксономиясы; 

• презентациялар; 

• ақпараттық дереккөздерді ұтымды және креативті пайдалану 

• мультимедиялық оқыту бағдарламалары; 

• электрондық оқулықтар; 

• сандық ресурстар. 
Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру, жеке кеңес беру. 

Оқу нәтижелеріне қол 

жеткізуді бақылау 

және бағалау 

Пәннің әр тақырыбы бойынша ағымдық бақылау, 

аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтардағы білімді 

бақылау (силлабусқа сәйкес). Бағалау формалары: 

• сабақтарда сауалнама жүргізу; 

• пәннің тақырыптары бойынша тестілеу; 

• бақылау жұмыстары; 

• өзіндік шығармашылық жұмыстарды қорғау; 

• пікірталастар; 

• тренингтер; 

• колжквиумдар; 

• эссе және т. б. 

Бір оқу пәні шеңберінде бір академиялық кезең ішінде 

кемінде екі рет аралық бақылау. 

Аралық аттестаттау оқу жұмыс жоспарына, академиялық 

күнтізбеге сәйкес жүзеге асырылады. 

Өткізу нысандары: 

• тестілеу түріндегі емтихан; 

• ауызша емтихан; 

• жазбаша емтихан; 

• аралас емтихан; 

• жобаларды қорғау; 

• практика бойынша есептерді қорғау. 
Қорытынды мемлекеттік аттестаттау. 



БББ ОҚУ-РЕСУРСТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
Ақпараттықресурстықорталық Ақпараттық білім беру орталығының құрамына 6 

абонемент, 16 оқу залдары, 2 электрондық ресурстық 

орталықтар        (ЭРЦ) енеді. АББО желілік 

инфрақұрылымының негізін Интернет жүйесіне қосылған 

180 компьютер, 110 автоматтандырылған жұмыс орны, 6 

интерактивті тақта, 2 видеодвойка, 1 видеоконференция 

байланыс жүйесі, А-4 форматты 3 сканер, АКАЖ «ИРБИС- 

64» (6 модулді базалық комплектілі) MS Windows 

бағдарламалы қамтамасыз етілген автономды сервер 

құрайды. 

Кітапхана қоры аптасына 7 күн 24 сағат бойы on-line 

режимде http://lib.ukgu.kz сайтында пайдаланушыларға 

қолжетімді электронды каталогта көрсетілген. 

Өзіндік: «Almamater», «ОҚУ ғалымдарының 

еңбектері», «Электрондық мұрағат» тақырыптық деректер 

қоры        жасалған.        Онлайн 24/7 режимде 

http://articles.ukgu.kz/ru/pps сілтемесі арқылы кез келген 

құрылғыдан қолжетімді. 

Каталогтар электронды түрде өңделеді. ЭК 9 деректер 

қорынан тұрады: «Кітаптар», «Мақалалар», «Мерзімді 

басылымдар», «ОҚУ профессорлық-оқытушы құрамының 

еңбектері», «Сирек кездесетін кітаптар», «Электрондық 

қор», «ОҚУ баспада», «Оқырмандар» және «ОҚО». 

АББО өз пайдаланушыларына электрондық 

ақпараттық ресурстарға қол жеткізудің 3 нұсқасын: 

каталогтар залындағы және АББО бөлімдерінің 

«Электронды каталог» терминалдарынан; факультеттер мен 

кафедралар үшін университеттің ақпараттық желісі; 

қашықтық режимде кітапхананың http://lib.ukgu.kz/web- 

сайты арқылы ұсынады. 

Халықаралық және республикалық ресурстарға 

қолжетімді: «SprіngerLink», «Полпред», «Web of Science», 

«ЕВSСО», «Эпиграф»,ашық қолжетімді ғылыми 

журналдардың       электронды       нұсқаларына,        «Зан», 

«Республикалық жоғары оқу орындары аралық электронды 

кітапхана РМЭБ», «Әдебиет», Цифрлы кітапхана 

"Аknurpress", «Smart-kіtар», «Kitaр.кz» және т.б. 

АББО ерекше қажеттіліктері бар және мүмкіндігі 

шектеулі студенттер үшін, кітапхана сайты нашар көретін 

пайдаланушылардың жұмысына бейімделген. 

Материалдық-техникалық база Дуальды білім беру жүйесі аясында практикалық 

сабақтарды өтуге және оқу, өндірістік және дипломалды 

практикадан өтуге арналған жер көлемі 2,8 га «Қайнар- 

бұлақ» оқу-өндірістік базасы бар. 

Ғылыми-тәжірибелік учаскеде дәнді, көкөніс, бақша, 

дәрілік, техникалық дақылдар өсіріледі. Минералды 

тыңайтқыштар мен биостимуляторларды қолдана отырып, 

тамшылатып суарудың жаңа технологиялары бойынша 

қарқынды жеміс ағаштары бақшасы, коллекциялық жүзім 
питомнигі, жидек дақылдарының плантациялары салынған. 

http://lib.ukgu.kz/
http://articles.ukgu.kz/ru/pps
http://lib.ukgu.kz/


 «Қайнар-бұлақ» ғылыми-тәжірибелік базасы технопаркпен, 
ауыл шаруашылығы тәжірибелерін жүргізуге арналған 
ғылыми зертханалармен жабдықталған. 

Аудиториялық (дәріс, практикалық, зертханалық) 

сабақтарды өткізуге арналған: 

Дәрістік аудиториялар – 4, Зертханалық сабақтарға 

арналған аудиториялар – 4, практикалық сабақтарға 

арналған аудиториялар-2, Теплицалар – 2, Тәжірибе 

учаскесі – 2 , Оқу шеберханасы – 1 

 Оқу және қосалқы ғимараттар:  

Кітапхана -1 ,Оқу залы – 1, Тамақтану орны – 15, Акт залы 

-1, Спорт залы – 1, Мед.пункт – 8, Компьютерлік 

аудиториялар – 4 
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