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Келесі құжаттар негізінде жасалды: 

- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, 
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жылғы "25" тамыздағы № 3 хаттамасымен бекітілген; 
- "Білім" саласының салалық біліктілік шеңбері білім және ғылым саласында. Әлеуметтік әріптестік 

және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссияның 2019 жылғы "27" 

қарашадағы № 3 хаттамасымен бекітілген 
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Паспорт образовательной  программы 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

8D08101 Агрономия/Агрономия/Agronomy 

Білім беру саласының коды және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

8D08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар/ 

Сельское хозяйство и биоресурсы/ Agriculture and 

bioresources 

Даярлау бағытының коды мен жіктелуі /  

Код и классификация  

направления подготовки /  

Code and classification 

areas of training 

8D081 Агрономия/ Агрономия/Agronomy 

 

Білім беру бағдарламалары тобы / Группа 

образовательных программ / Group of 

educational programs 

D131 Өсімдік шаруашылығы/ Растениеводство/ 

Crop production 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/ EP type Қолданыстағы/Действующая/Acting 

ББХСЖ бойынша деңгейі/ Уровень по МСКО/ 

ISCED level 

ББХСШ /МСКО/ISCED 8 

ҰБШ бойынша деңгейі/Уровень по НРК/ NQF 

level 

ҰБШ /НРК/NQF 8 

СБШ бойынша деңгейі/ Уровень по ОРК/ ORK 

level 

СБШ/ОРК/ORK 8  

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Form of study 

Күндізгі/Очное /Full time 

Оқу мерзімі/Срок обучения/ Training period 3 жыл / 3года / 3 years 

Оқыту тілі/Язык обучения/ Language of 

instruction 

үш тілді/трехязычье/ trilingual 

Кредит көлемі/ 

Объем кредитов/ Loanvolume 

Академиялық кредит 180/ Академических кредитов 

180/ Academic credits 180  

Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/ The purpose of the 

educational program 

Кәсіби және ғылыми құзыреттіліктері бар бәсекеге қабілетті, құзыретті ғылыми -педагогикалық кадрларды 

дайындау, оларды ғылым, білім және өндіріс қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін философия докторы 

(PhD) академиялық дәрежесін бере отырып, практикалық және ғылыми қызметке енгізу дағдылары. 

агрономия саласы. 

Подготовка конкурентоспособных, компетентных научных и педагогических кадров, обладающего 

профессиональными и научными компетенциями и навыками их реализации в практической и 

научной деятельности с присуждением ученой степени доктор философии (PhD) для обеспечения 

потребностей науки, образования и производства в области агрономии. 

Training of competitive, competent scientific and pedagogical personnel with professional and scientific 

competencies and the skills of their implementation in practical and scientific activities with the award of the 

academic degree Doctor of Philosophy (PhD) to meet the needs of science, education and production in the 

field of agronomy. 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree 

«8D08101 Агрономия» білім беру бағдарламасында философия докторы (PhD) 

Доктор философии (PhD)  по образовательной программе  «8D08101 Агрономия» 

Doctor of Philosophy (PhD) in the educational program "8D08101 Agronomy" 

Маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ List of positionson OP 

Аға ғылыми қызметкер, зертхана меңгерушісі, шаруа қожалықтарының басшылары, мемлекеттік 



мекемелердің басшылары, ауылшаруашылығын басқару маманы, университеттің аға оқытушысы 

Старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, руководители крестьянских хозяйств, 

руководители государственных учреждений, специалист управления сельского хозяйства, старший 

преподаватель Вуза 

Senior Researcher, Head of Laboratory, Heads of Peasant Farms, Heads of State Institutions, Specialist of 

Agricultural Management, Senior Lecturer of the University 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of professionalactivity 

Мемлекеттік мекемелер, аграрлық және биологиялық профильдегі жоғары оқу орындары; салалық 

ғылыми -зерттеу институттары; ұйымдар, кәсіпорындар: агроөнеркәсіптік кешеннің республикалық, 

облыстық, аудандық мемлекеттік мекемелері; акционерлік қоғамдар, өндірістік кооперативтер, 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, аграрлық фирмалар; ауыл шаруашылығы дақылдарының 

сорттарын сынау жөніндегі институттар, агрономия мен агрохимия саласындағы ғылыми -

педагогикалық қызметпен айналысатын құқықтық формациялар, меншіктің әр түріндегі ауыл 

шаруашылығы ұйымдарындағы басқару қызметі. 

Государственные учреждения, высшие учебные заведения аграрного и биологического профиля; 

отраслевые научно-исследовательские институты; организации, предприятия: республиканские, 

областные, районные государственные учреждения агропромышленного комплекса; акционерные 

общества, производственные кооперативы, товарищества с ограниченной ответственностью, фирмы 

сельскохозяйственного направления; учреждения по сортоиспытанию сельскохозяйственных 

культур, юридические образования, занимающиеся научно-педагогической деятельностью в сфере 

агрономии и агрохимии, управленческой деятельности в сельскохозяйственных организациях 

различных форм собственности. 

State institutions, higher educational institutions of agricultural and biological profile; sectoral research 

institutes; organizations, enterprises: republican, regional, district state institutions of the agro-industrial 

complex; joint stock companies, production cooperatives, limited liability partnerships, agricultural firms; 

institutions for variety testing of agricultural crops, legal formations engaged in scientific and pedagogical 

activities in the field of agronomy and agrochemistry, management activities in agricultural organizations of 

various forms of ownership. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities 

- өндірістік және технологиялық; 

- ұйымдастырушылық және басқарушылық; 

- баспа және публицистикалық; 

- педагогикалық; 

- зерттеу; 

- өндіріс және басқару; 

- ұйымдастырушылық және технологиялық; 

- ғылыми тестілеу; 

- ғылыми -зерттеу және тәжірибелік -конструкторлық; 

- кеңес беру. 

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая;  

- издательско-публицистическая; 

- педагогическая; 

- научно-исследовательская;  

- производственно-управленческая; 

- организационно-технологическая; 

- научно-испытательная; 

- научно-внедренческая; 

- консалтинговая. 

- production and technological; 

- organizational and managerial; 

- publishing and journalistic; 

- pedagogical; 

- research; 



- production and management; 

- organizational and technological; 

- scientific testing; 

- research and development; 

- consulting. 

Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ Functions of 

professional activity 

Топырақтың құнарлылығын қалпына келтіру және сақтау; өсімдіктерді зиянды организмдерден 

қорғаудың интеграцияланған жүйесін әзірлеу және енгізу; нақты шаруашылықтардың жағдайларына 

қатысты олардың қызметінің негізгі бағытын, сондай-ақ жергілікті жердің топырақ-климаттық 

ерекшеліктерін ескере отырып, егіс алқаптарының құрылымын және ауыспалы егіс схемаларын 

әзірлеу; ауыл шаруашылығы өндірісіне топырақты барынша азайту негізінде оны өңдеудің энергия 

және еңбек үнемдеуші тәсілдерін енгізу;агроландшафттарды есепке ала отырып, шаруашылық 

алқаптарына кешенді агротехникалық қызмет көрсету; отандық және шетелдік ғылымның 

жетістіктерін ескере отырып, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің заманауи озық 

технологияларын қолдану. 

Воспроизводство и сохранение плодородия почвы; разработка и внедрение интегрированной 

системы защиты растений от вредных организмов; разработка структуры посевных площадей и схем 

севооборотов применительно к условиям конкретных хозяйств с учетом их основного направления 

деятельности, а также почвенно-климатических особенностей местности; внедрение в 

сельскохозяйственное производство энерго - и трудосберегающих приемов обработки почвы на 

основе ее минимализации; комплексное агротехническое обслуживание полей хозяйств с учетом 

агроландшафтов; применение современных прогрессивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, с учетом достижений отечественной и зарубежной науки. 

Reproduction and preservation of soil fertility; development and implementation of an integrated system of 

plant protection from harmful organisms; development of the structure of sown areas and crop rotation 

schemes in relation to the conditions of specific farms, taking into account their main activity, as well as soil 

and climatic features of the area; introduction of energy - and labor-saving methods of soil cultivation into 

agricultural production on the basis of its minimization; complex agrotechnical maintenance of fields of 

farms, taking into account agricultural landscapes; application of modern progressive technologies of 

cultivation of agricultural crops, taking into account the achievements of domestic and foreign science. 

БББ бойынша оқу нәтижелері/ Результаты обучения по ОП/ EP learningoutcomes 

ON1 Ана және шет тілінде ғылыми коммуникацияны жүзеге асыру, өзінің зерттеу нәтижелерін ұлттық 

және халықаралық деңгейде жариялау. 

ON2 Заманауи теориялармен әдістер негізінде дербес ғылыми зерттеулер жүргізу, зерттеу ақпаратын 

талдау және өңдеу. 

ON3 Қазіргі инновациялық технологияларды зерттеу саласын жүйелі түсінуді көрсету, мал шаруашылығы 

үшін қуатты жемшөп базасын құру және өнімділігін арттыруға бағытталған ауыл шаруашылығы 

дақылдарын өсіруді зерттеу дағдылары мен әдістерін меңгеру. 

ON4 Эксперименттерде жүзеге асырылған жетістіктерді ойлау, жобалау, енгізу және бейімдеу және 

өсімдік шаруашылығы дақылдарын өсіру технологиясына өзіндік ерекше идеялармен үлес қосу қабілетін 

көрсету. 

ON5 Өсімдіктерді қорғаудың жаңа экологиялық қауіпсіз технологияларын, зиянкестер мен ауруларға 

төзімді далалық және жемдік дақылдардың жоғары өнімді перспективалы сорттарын бағалау және енгізу. 

ON6 Өз білімін кең жұртшылыққа насихаттау және органикалық өнім алуға бағытталған ауыл 

шаруашылығы дақылдарын қорғаудың қазіргі заманғы интеграцияланған әдістерін ілгерілетуге 

жәрдемдесу. 

ON7 Егін шаруашылығында өндірістік үдерістерді орындауды ұйымдастыру, жаппай және жеке іріктеу 

жүргізу; сорттық Егістерге құжаттаманы ресімдеу; сорттық ауыстыруды және сорттық жаңартуды 

жоспарлау. 

ON 8 Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын нақты топырақтық-климаттық жағдайлар мен 

егіншілікті интенсификациялау деңгейі үшін олардың биологиялық және морфологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып таңдау. 



ON 9 Өңірдің нақты аймақтық топырақ-климаттық жағдайларын ескере отырып, сапалы, экологиялық 

қауіпсіз өсімдік шаруашылығы өнімдерін өсіру технологиясы, шабындықтар мен жайылымдардың 

өнімділігін арттыру бойынша алған білімдерін пайдалану. 

ON 10 Нақты шаруашылық пен агроценоздың ауыспалы айналымындағы орнын ескере отырып, 

негізгі өсірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін болжау және болжау. 

ON 11 Ауыл шаруашылығы дақылдарының, шабындықтар мен жайылымдардың өнімділігін арттыру 

үшін олардың сапалық және сандық талдауын жүзеге асыра отырып, әртүрлі теріс процестер мен 

құбылыстарды болжау үшін үлгілерді жасау және пайдалану әдістемесі бойынша дағдыларды енгізу 

және пайдалану. 

ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке, публиковать свои 

результаты исследований на национальном и международном уровне. 

ON2 Проводить самостоятельное научное исследование на основе  современных  теорий и методов, 

анализировать и обрабатывать информацию исследований. 

ON3 Демонстрировать системное понимание области изучения современных инновационных технологий, 

овладение навыками и методами исследования возделывания  сельскохозяйственных культур, 

направленных на повышение урожайности и создание мощной кормовой базы для животноводства. 

ON4 Проявлять способность мыслить, проектировать, внедрять и адаптировать осуществленные в  

экспериментах достижения и  вносить вклад собственными оригинальными идеями в процесс технологии 

выращивания растениеводческих культур. 

ON5 Оценивать и внедрять новые экологически безопасные технологии защиты растений, 

высокоурожайные перспективные сорта полевых и кормовых культур, устойчивых к вредителям и 

болезням. 

ON6 Пропагандировать свои знания широкой общественности и содействовать продвижению 

современных интегрированных методов защиты сельскохозяйственных культур, направленных на 

получение органической продукции. 

ON7 Организовать выполнение производственных процессов в полеводстве, проводить массовый и 

индивидуальный отбор; оформлять документацию на сортовые посевы; планировать сортосмену и 

сортообновление. 

ON 8 Подбирать сорта сельскохозяйственных культур для конкретных почвенно-климатических условий 

и уровня интенсификации земледелия с учетом их биологических и морфологических особенностей. 

ON 9 Использовать полученные знания по технологии выращивания качественной, экологически 

безопасной растениеводческой продукции, повышения продуктивности лугов и пастбищ, с учетом 

конкретных зональных почвенно-климатических условий региона. 

ON 10 Прогнозировать и планировать на перспективу урожайность основных возделываемых 

сельскохозяйственных культур с учетом их места в севообороте конкретного хозяйства и агроценоза. 

ON 11 Внедрять и использовать навыки по методике создания и использования моделей для 

прогнозирования различных негативных процессов и явлений, осуществляя при этом качественный и 

количественный их анализ  для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, лугов и 

пастбищ. 

ON1 To carry out scientific communication in the native and foreign language, to publish the results of researches 

at the national and international level. 

ON2 Conduct independent scientific research on the basis of modern theories and methods, analyze and process 

research information. 

ON3 To demonstrate a systematic understanding of the field of study of modern innovative technologies, mastering 

the skills and methods of research of cultivation of crops aimed at increasing yields and creating a powerful fodder 

base for livestock. 

ON4 To demonstrate the ability to think, design, implement and adapt the experimental achievements and to 

contribute their own original ideas in the process of technology of growing crops. 

ON5 To evaluate and implement new environmentally safe plant protection technologies, high-yielding promising 

varieties of field and forage crops resistant to pests and diseases. 

ON6 Promote their knowledge to the General public and promote modern integrated crop protection methods aimed 

at obtaining organic products. 

ON7 To organize the implementation of production processes in the field, to carry out mass and individual selection; 

to draw up documentation for varietal crops; to plan the variety and variety renewal. 



ON 8 Select varieties of crops for specific soil and climatic conditions and the level of intensification of agriculture, 

taking into account their biological and morphological characteristics. 

ON 9 To use the obtained knowledge on the technology of growing high-quality, environmentally safe crop 

production, increasing the productivity of meadows and pastures, taking into account the specific zonal soil and 

climatic conditions of the region. 

ON 10 Predict and plan for the future yield of the main cultivated crops, taking into account their place in the 

rotation of a particular economy and agrocenosis. 

ON 11 Introduce and use skills in the methodology of creating and using models to predict various negative 

processes and phenomena, while carrying out qualitative and quantitative analysis to improve the productivity of 

crops, meadows and pastures. 
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кейін білім 
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қаблетті: ON1, 

ON2 

 

/ После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающийся 
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ON2 
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successful 

completion of 

the module, the 

student will:  

ON1, ON2, 
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НП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АН/ 

АР/ 

AW  

201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академиялық хат Бұл пән шет тіліндегі ауызша 

және жазбаша Академиялық 

қарым-қатынастың 

ерекшелігін, академиялық 

мәтіндердің академиялық 

лексикасы мен жанрлық 

ерекшеліктерін зерделейді, 

докторанттар кең ауқымды 

тақырыптар бойынша 

монологиялық және диалогтік 

сөйлеу дағдыларын, 

академиялық жазу 

дағдыларын, мәтіндерді сыни 

талдау және қазіргі заманғы 

әдістер арқылы ақпарат іздеу 

қабілеттерін меңгереді. 

5 1 ON 1 

Академическое 

письмо 

Данная дисциплина изучает 

специфику устного и 

письменного иноязычного 

академического общения, 

академическую лексику и 

жанровые особенности 

академических текстов, 

докторанты овладевают 

навыками монологической и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалогической речи по 

широкому спектру тем, 

навыками академического 

письма, умениями критически 

анализировать тексты и вести 

поиск информации при 

помощи современных методов. 

Academic Writing This discipline studies the 

specifics of oral and written 

foreign language academic 

communication, academic 

vocabulary and genre features of 

academic texts, doctoral students 

master the skills of monological 

and dialogical speech on a wide 

range of topics, academic writing 

skills, the ability to critically 

analyze texts and search for 

information using modern 

methods. 

НП  ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

GZA/ 

MNI/ 

MSR  

202 

Ғылыми зерттеу 

әдістері  

Ғылыми зерттеудің әдістері 

мен әдіснамасы, сөйлеу тілінің 

ғылыми стилі, ғылыми 

жұмыстардың түрлері, ғылыми 

экспериментті жоспарлау 

әдістері, кезеңдері, 

принциптері, биологиялық 

объектілермен эксперимент 

ерекшеліктері, тірі жүйелерді 

зерттеу кезінде кәсіби 

қызметті жүзеге асыру үшін 

қажетті ғылыми-зерттеу 

жұмысының түрлері мен 

нысандары туралы білімді 

тереңдете түседі. 

5 1 ON2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы  научных 

исследований 

Углубляет знания о методах и 

методологии научного 

исследования, научном стиле 

речи, видах научных работ, 

методах, этапах, принципах 

планирования научного 

эксперимента, особенностях 

эксперимента с 

биологическими объектами, 

видах и формах научно-

исследовательской работы 

необходимой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности при изучении 

живых систем. 

Methods of 

Scientific Research 

Deepens knowledge about 

methods and methodology of 

scientific research, scientific 

style of speech, types of scientific 

works, methods, stages, 

principles of planning a scientific 

experiment, features of 

experiments with biological 

objects, types and forms of 

research work necessary for the 

implementation of professional 

activities in the study of living 

systems. 

КП  ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

RKE/ 

RZ/ 

RF  

301 

Ресурс қорғаушы 

егіншілік 

Ресурс қорғаушы егіншілік 

пәні топырақтың минималды 

бұзылуы, топырақтың тұрақты 

қабатын сақтау және өсімдік 

шаруашылығы саласын әр 

тараптандыру негіздері туралы 

білім жүйесін 

қалыптастырады. 

5 1 ON5 



 

 

Биоәртүрлілікті сақтау мен 

байыту әдістерін, топырақтағы 

табиғи биологиялық 

процестерді күшейтуді, 

өсімдік шаруашылығының 

өнімділігімен тұрақтылығын 

арттыруға ықпал ететін 

ауылшаруашылығындағы 

ресурстарды үнемдеу 

шараларын зерттейді. 

Ресурсосберегаю-

щее земледелие 

Дисциплина 

ресурсосберегающее 

земледелие формирует 

систему знаний по 

минимальному нарушению 

почвы, поддержки 

постоянного почвенного 

покрова и основам 

диверсификации отрасли 

растениеводства. Изучает 

методы  сохранения и 

обогащения биоразнообразия, 

усилению естественных 

биологических процессов в 

почвах, мероприятий по 

ресурсосбережению в 

земледелии, что способствует 

повышению продуктивности и 

устойчивости 

растениеводства. 

Resource-saving 

farming 

The discipline of resource-saving 

farming forms a system of 

knowledge on the minimum 

disturbance of the soil, 

maintenance of permanent soil 

cover and the basics of 

diversification of the crop-



growing industry. Studying 

methods of preserving and 

enriching biodiversity, 

enhancing natural biological 

processes in soils, measures for 

resource conservation in 

agriculture, which contributes to 

increasing the productivity and 

sustainability of crop production. 

Агрономияд

ағы ғылыми 

эксперимент

тер әдістері 

және 

инновациял

ық 

технологиял

ары/   

Инновацион

ные 

технологии 

и  методы 

научных 

эксперимент

ов в 

агрономии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан 

кейін білім 

алушы 

қаблетті: ON 4, 

ON5,ON 6, ON 

7, ON 8,ON 9, 

ON 10,ON 

11,ON 12 

 

 

/ После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающийсяб

удет: ON 4, 

ON5, ON 6, ON 

7,ON 8,ON 9, 

ON 10,ON 11, 

ON 12 

 

 

/ Upon 

successful 

completion of 

the module, the 

student will: ON 

НП ТБК 

БД КВ 

BD EC 

OODFN/ 

FORRR/ 

PBGD  

203 

 

Өсімдіктердің 

өсуімен 

дамуының 

физиологиялық 

негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

Пән ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өсірудің ресурс 

үнемдеуші техноло-гияларын, 

агрономиядағы инновацияны 

жинау, өңдеу және тарату үшін 

қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды 

пайдалануды, алынған 

мәліметтерді талдау және 

шаруашылықтың топырақ-

климаттық жағдайларына 

байланысты ресур-сациялық 

технологияларды әзірлеу 

қабілетін қалыптастыруды 

үйренеді. 

5 1 ON 4 

Физиологические 

основы роста и 

развития растений 

Дисциплина  изучает 

особенности и механизм 

основных физиологических 

процессов: фотосинтеза, 

дыхания, водного обмена, 

минерального питания, 

закономерностей роста и 

развития культурных 

растений, устойчивости их к 

неблагоприятным условиям 

внешней среды, причины 

нарушений физиологических 

процессов в растениях и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, ON5, ON 6 

ON 7, 

ON 8,ON 9, ON 

10,ON 11, ON 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способы их преодоления; 

способы повышения 

продуктивности 

сельскохозяйственных 

растений. 

Physiological 

basics of  growth 

and development 

The discipline studies the 

features and mechanism of the 

main physiological processes: 

photosynthesis, respiration, 

water metabolism, mineral 

nutrition, patterns of growth and 

development of cultivated plants, 

their resistance to adverse 

environmental conditions, the 

causes of violations of 

physiological processes in plants 

and ways to overcome them; 

ways to increase the productivity 

of agricultural plants. 

НП ТБК 

БД КВ 

BD EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ShShGN/ 

NOL/ 

SBMS 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шабындық 

шаруашылығыны

ң ғылыми 

негіздері 

Бұл пән тараулар 

қалыптастырады – шалғынды 

шабындықтағы өсімдіктердің 

азықтық мәнін, олардан 

азықтық бірліктерді және 

қорытылған протеинді алу, 

биологиялық, морфологиялық 

ерекшеліктері, азыққа және 

тұқымға өсіру технологиясы, 

Әр түрлі жем түрлерінің 

өндірісін арттыру 

шабындықтар мен 

жайылымдардың өнімділігін 

арттыру, оларды тиімді 

пайдалану болып табылады. 

5 1 ON 3, 

ON 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные основы 

луговедения 

Данная дисциплина 

формирует  разделы – 

кормовое значение 

лугопастбищных растений, 

получение из них кормовых 

единиц и переваримого 

протеина, биологические, 

морфологические 

особенности, технология 

возделывания на корм и на 

семена,  увеличение 

производства разных видов 

кормов являются повышение 

продуктивности сенокосов и 

пастбищ, рациональное их 

использование. 

Scientific basics of 

meadow science 

This discipline forms sections – 

the fodder value of grassland 

plants, obtaining feed units and 

digestible protein from them, 

biological, morphological 

features, cultivation technology 

for feed and seeds, increasing the 

production of different types of 

feed, increasing the productivity 

of hayfields and pastures, rational 

use of them. 

КП ТБК 

ПД КВ 

PD EC 

 

 

 

 

 

 

 

DTDSTAA/ 

TMASZTK/ 

TMASGTC 

302 

 

 

 

 

 

 

Дәнді және 

техникалық 

дақылдар 

селекциясының 

теориялық және 

әдістемелік 

аспектілері 

Пән ауыл шаруашылық 

дақылдардың тұрақтылығын 

селекциялық арттыру 

перспективасы мен стресс 

кезінде өнімді үрдістің 

реттелуін оқып-үйренуді, 

биологияның негізгі әдістері 

бойынша Анықтамалық 

әдебиет пен мәліметтер қорын 

табу және пайдалануды; 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON 8, 

ON 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өндірісте жаңа сорттар мен 

гибридтерді пайдалануды; 

өнімділікті ынталандыратын 

белгілер мен қасиеттердің 

корреляциялық және 

функционалдық өзара 

байланысын, вегетациялық 

кезеңнің ұзақтығын және 

өсімдіктердің төзімділігін 

қалыптастырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические и 

методологические 

аспекты селекции 

зерновых и 

технических 

культур 

Дисциплина формирует 

изучение регуляции 

продукционного процесса при 

стрессе и перспективы 

селекционного повышения 

устойчивости 

сельскохозяйственных 

культур, нахождение и 

использование справочной 

литературы и баз данных по 

основным методам биологии; 

использование новых сортов и 

гибридов на производстве; 

корреляционные и 

функциональные взаимосвязи 

признаков и свойств, 

обусливливающих 

продуктивность, 

продолжительность 

вегетационного периода и 

зимостойкость растений.  

Theoretical and 

methodological 

aspects of selection 

of grain and 

technical crops 

The discipline forms the study of 

the regulation of the production 

process under stress and the 

prospects for improving the 

stability of agricultural crops, 

finding and using reference 



literature and databases on basic 

methods of biology; the use of 

new varieties and hybrids in 

production; correlation and 

functional relationships of signs 

and properties that increase 

productivity, the duration of the 

growing season and winter 

hardiness of plants. 

КП ТБК 

ПД КВ 

PD EC 

OGR/ 

GRR / 

PGR 

302 

Өсімдіктердің 

генетикалық 

ресурстары  

Пән өсімдік әртүрлілігінің 

генетикалық байлығы, 

олардың жіктелуі және таралу 

принциптері, оны практикалық 

пайдалану мүмкіндіктері, 

мәдени өсімдіктердің 

генетикалық ресурстарын 

сақтау жағдайы, ғаламдық 

мәселелері және болашағы 

бойынша білімді 

қалыптастырады. 

5 1 ON 8, 

ON 9 

 

 Генетические 

ресурсы растений 

Дисциплина формирует знания 

по генетическому богатству 

растительного разнообразия, 

принципами их 

классификации и 

распространения, 

возможностями его 

практического использования, 

состоянием, глобальными 

проблемами и перспективами 

сохранения генетических 

ресурсов культурных 

растений. 

Plant genetic 

resources 

The discipline forms knowledge 

on the genetic richness of plant 

diversity, the principles of their 

classification and distribution, 



the possibilities of its practical 

use, the state, global problems 

and prospects for preserving the 

genetic resources of cultivated 

plants. 

КП ТБК 

ПД КВ 

PD EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEATDOGN

/ 

NOVNMK/ 

SBCNRC 

302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәстүрлі емес 

және аз таралған 

дақылдарды 

өндірудің ғылыми 

негіздері 

Пән дәстүрлі және аз таралған 

дақылдарды өсіру бойынша 

білімді бекіту үшін қажетті 

теориялық және практикалық 

білімнің негізгі көлемін береді; 

жаңа сорттарды құру әдістері, 

селекцияның бағыттары, 

селекциялық бағалау туралы, 

сондай-ақ агрономиядағы 

тұқым шаруашылығы 

қызметінің ерекшеліктері 

туралы қажетті ақпаратты 

береді. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные основы 

возделывание 

нетрадиционных 

и 

малораспростране

нных культур 

Дисциплина даёт основной 

объем теоретических и 

практических знаний, 

необходимых для закрепления 

знаний по возделыванию 

традиционных и 

малораспространенных 

культур; необходимую 

информацию о методах 

создания новых сортов, 

направлениях селекции, о 

селекционных оценках, а 

также об особенностях 

семеноводческой 

деятельности в агрономии. 

Scientific basics 

cultivation of non-

traditional and rare 

crops 

The discipline provides the main 

amount of theoretical and 

practical knowledge necessary to 

consolidate knowledge on the 



cultivation of traditional and 

sparsely distributed crops; the 

necessary information about the 

methods of creating new 

varieties, the directions of 

selection, about selection 

assessments, as well as about the 

features of seed-growing 

activities in agronomy. 

КП ТБК 

ПД КВ 

PD EC 

OKIA/ 

IMZR/ 

IMPP 

302 

Өсімдік 

қорғаудың 

инновациялық 

әдістері 

Пән ауыл шаруашылық 

өндірісі жағдайында 

өсімдіктерді қорғау 

құралдарын қолданудың 

сапасын бақылаудың заманауи 

әдістері мен құралдарын 

оқытады. 

5 1 ON 6, 

ON 7 

 

Инновационные 

методы защиты 

растений 

Дисциплина изучает 

современные методы и 

средства контроля качества 

применения средств защиты 

растений в условиях 

сельскохозяйственного 

производства. 

Innovative methods 

of plant protection 

The discipline studies modern 

methods and means of quality 

control of the use of plant 

protection products in 

agricultural production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП ТБК 

ПД КВ 

PD EC 

IKTFN/ 

NOISZ/ 

SBIPM 

302 

Интеграцияланған 

қорғау 

тәсілдерінің 

ғылыми негіздері 

Пән зиянды организмдерге 

қарсы күрес жүйесі мен 

әдістерін, өсімдіктерді 

қорғаудың агротехникалық, 

биологиялық, химиялық және 

басқа да құралдарын 

пайдалануды, зиянды 

организмдерге қарсы күрес 

әдістері мен құралдарын, әрбір 

5 

 

 

1 ON 6, 

ON 7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дақыл мен оны өсіру аймағы 

үшін өсімдіктерді қорғаудың 

әртүрлі әдістерін біріктіруге 

негізделген іс-шаралар 

жүйесін зерделейді. 

Научные основы 

интегрированных 

способов защиты 

Дисциплина изучает систему и 

методы борьбы с вредными 

организмами, использование 

агротехнических, 

биологических, химических и 

других средств защиты 

растений, методы и средства 

борьбы с вредными 

организмами, систему 

мероприятий, основанная на 

интеграции различных 

методов защиты растений для 

каждой культуры и зоны ее 

возделывания. 

Scientific basics of 

integrated 

protection method 

The discipline studies the system 

and methods of pest control, the 

use of agrotechnical, biological, 

chemical and other plant 

protection products, methods and 

means of pest control, a system of 

measures based on the 

integration of various plant 

protection methods for each crop 

and its cultivation zone. 

КП ТБК 

ПД КВ 

PD EC 

 

 

 

 

 

SOOShOSB/ 

UPPKRP/ 

CPCQM 

P 302 

Себу өнімділігі 

мен өсімдік 

шаруашылығы 

өнімдерінің 

сапасын басқару  

Пән өнімді өндіру және 

пайдалану кезінде қажетті сапа 

деңгейін орнату, Қамтамасыз 

ету және қолдау, реттелмейтін 

және реттелетін факторларды 

есептеу әдістерін, әр түрлі 

аймақтардың биоклиматтық 

жағдайларын бағалауды, дәнді 

5 1 ON 11 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

және техникалық 

дақылдардың өнімділігін 

басқару үшін операциялық 

технологияларды әзірлеуді 

үйренеді. 

 Управление 

продуктивностью  

посева и  

качеством  

растениеводческо

й продукции 

Дисциплина изучает 

установление, обеспечение и 

поддержание необходимого 

уровня качества продукции 

при ее производстве и 

использовании, методы 

расчета нерегулируемых и 

регулируемых факторов, 

оценку биоклиматических 

условий различных регионов, 

разработку операционных 

технологий для управления 

урожайностью зерновых и 

технических культур. 

  

Crop productivity 

and crop quality 

management 

The discipline studies the 

establishment, provision and 

maintenance of the necessary 

level of product quality during its 

production and use, methods for 

calculating unregulated and 

regulated factors, assessment of 

bioclimatic conditions of various 

regions, development of 

operational technologies for 

managing the yield of grain and 

industrial crops. 

КП ТБК 

ПД КВ 

PD EC 

 

 

 

KOAOJA/         

VIKSSP/ 

TICCAPS 

302 

 

 

Климаттың 

өзгеруінің 

ауылшаруашылық 

өндіріс 

жүйелеріне әсері 

* 

Пән аясында үнемі өзгеріп 

тұратын климат жағдайында 

практикада туындайтын 

өсімдік шаруашылығы 

мәселелерін анықтауға және 

шешуге мүмкіндік беретін 

5 1 

 

 

 

 

 

ON 10, 

ON 11 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерттеу әдістері зерттеледі. 

Сондай-ақ климаттың өзгеруі 

кезінде азық-түлік 

қауіпсіздігін сақтау және 

тұрақты даму әдістері мен 

құралдарын қолдану 

дағдылары алынады. Білім 

алушылар өнімнің азық-түлік 

және экологиялық 

қауіпсіздігін сақтау үшін 

деректерді жинауды, 

талдауды, сондай-ақ 

болжамдардың модельдік 

сценарийлеріне зерттеулердің 

жаңа әдістері мен нәтижелерін 

сынақтан өткізуді және 

еңгізуді үйренеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние 

изменения 

климата на 

системы 

сельскохозяйстве

нного 

производства* 

 

 

В рамках дисциплины 

изучаются методы 

исследования, которые 

позволяют определить и 

решить проблемы 

растениеводства, 

возникающих на практике, в 

условиях постоянно 

меняющегося климата. Также 

приобретаются навыки 

применения методов и 

инструментов сохранения 

продовольственной 

безопасности и устойчивого 

развития при изменениях 

климата. Обучающиеся учатся 

собирать, анализировать 

данные для сохранения 

продовольственной и 

экологической безопасности 



продукции, а также 

апробировать и внедрять 

новые методы и результаты 

исследований в модельные 

сценарии прогнозов. 

The impact of 

climate change on 

agricultural 

production 

systems* 

Within the framework of the 

discipline, research methods are 

studied that make it possible to 

identify and solve the problems 

of crop production that arise in 

practice in a constantly changing 

climate. Skills are also acquired 

in applying methods and tools for 

maintaining food security and 

sustainable development in the 

face of climate change. Students 

learn to collect, analyze data to 

maintain food and environmental 

safety of products, as well as test 

and implement new methods and 

research results in model forecast 

scenarios. 

*SAGRIS халықаралық жобасы аясында/ в рамках 

международного проекта SAGRIS /within the 

framework of the international SAGRIS project 

610383-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2019-

2086) 

Кәсіби 

практикалар/ 

Профессиональ

ные практики 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан 

кейін білім 

алушы 

қаблетті: ON1, 

ON3 

БП ЖООК 

БД ВК 

PP/ 

PP/ 

TP 204 

Педагогикалық 

практика 

Докторанттар болашақ 

педагогикалық қызметі үшін 

бакалавриат пен 

магистратурада сабақ өткізуге 

тартылады. Докторанттар 

сабақтар өткізу кезінде тиісті 

пән бойынша топтың 

жұмысын ұйымдастырады; 

білім алушылардың өзіндік 

жұмысын ұйымдастыруды 

10 3 ON 1, 

ON 3 

 



 

/ После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающийся 

будет: ON1,  

ON3 

 

/ Upon 

successful 

completion of 

the module, the 

student will:  

ON1, ON3, 

жүзеге асырады және олардың 

нәтижелерін бақылайды. 

Педагогическая 

практика 

Докторанты привлекаются к 

проведению занятий в 

бакалавриате и магистратуре 

для успешной будущей 

педагогической деятельности. 

Докторанты организуют  

работу группы по 

соответствующей дисциплине 

при проведении занятий; 

осуществляют организацию 

самостоятельной работы 

обучающихся и контролируют 

их результаты. 

Teaching practice Doctoral students are involved in 

conducting classes in bachelor's 

and master's degrees for 

successful future teaching 

activities. Doctoral students 

organize the work of a group in 

the relevant discipline during 

classes; organize the independent 

work of students and monitor 

their results. 

КП ЖООК 

ПД ВК 

ZP 303 

IP 303 

 

Зерттеу 

практикасы 

Зерттеу практикасы кезінде 

докторанттар отандық және 

шетелдік ғылымның жаңа 

теориялық, әдіснамалық және 

технологиялық жетістіктерін 

зерделейді, сондай-ақ ғылыми 

зерттеулердің қазіргі заманғы 

әдістерін қолданудың, 

диссертациялық зерттеуде 

эксперименттік деректерді 

өңдеу мен түсіндірудің 

10 5 ON 2, 

ON 4 

 



практикалық дағдыларын 

бекітеді. 

 Модульдісәттіа

яқтағаннанкейі

нбілімалушықа

блетті: ON2, 

ON4 

 

/ После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающийся 

будет: ON2,  

ON4 

 

/ Upon 

successful 

completion of 

the module, the 

student will:  

ON2, ON4 

Исследовательска

я практика 

Во время исследовательской 

практики докторанты изучают 

новейшие теоретические, 

методологические и 

технологические достижений 

отечественной и зарубежной 

науки, а также закрепляют 

практические навыки 

применения современных 

методов научных 

исследований, обработки и 

интерпретации 

экспериментальных данных в 

диссертационном 

исследовании. 

10 4 

  RP 303 Research practice During the research practice, 

doctoral students study the latest 

theoretical, methodological and 

technological achievements of 

domestic and foreign science, as 

well as consolidate practical 

skills in the application of 

modern methods of scientific 

research, processing and 

interpretation of experimental 

data in the dissertation research. 

   

Қорытынды  

аттестаттау 

 ДҒЗЖ   Тағылымдамадан өтуді және 

докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын 

докторанттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы. 

   

Итоговая 

аттестация 

 НИРД   Научно-исследовательская 

работа докторанта,  

123 1,2,3,4,

5,6 

 



включая прохождение 

стажировки и выполнение 

докторской диссертации. 

     Research work of a doctoral 

student, including internship and 

writing a doctoral dissertation   

   

  ҚА   Докторлық диссертацияны 

жазу және қорғау. 

   

  ИА   Написание и защита 

докторской диссертации. 

12 6  

     Writing and defending a doctoral 

dissertation. 

   

     Итого 180   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


