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1. Білім беру бағдарламасына түсіндірме жазба
Осы білім беру бағдарламасы Dreberis шетелдік серіктестің (Германия) қатысуымен орта буын мамандарына және білікті жұмысшы кадрларына қойылатын халықаралық қазіргі заманғы талаптардың есебімен модульдік-компетенттiлiк тәсілдің негізінде әзірленді.
Бір қатар еуропалық елдерде пайдаланылатын кәсіптік оқытудың, техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлаудың білім беру бағдарламаларының халықаралық тәжірибесі, құрылымы мен мазмұны:
- бір мамандық бойынша оқу жоспары мен білім беру бағдарламасының
шеңберінде бірнеше құзыретті алуға бағдарланған;
- құрылымы және мазмұны бойынша техникалық және арнаулы пәндердің
және оқу-өндірістік жұмыс түрлерінің мазмұнын сипаттаумен дәстүрлі пәндік-циклдық әдістен өзгешеленеді;
- жалпы кәсіптік және кәсіптік даярлау пәндері нақты біліктілік құзыреттерге бағдарланған бірнеше модульдерге біріктірілді;
- кәсіптік қызметтің біліктілік құзыреттерінің белгілі түрлерін орындауға
бағдарланған оқу модульдерін қалыптастыруды келешек талап етеді.
Осы білім беру бағдарламасын әзірлеушілерімен еуропалық елдердің білім
беру бағдарламаларының, халықаралық оқыту тұжырымдамасының жоғарыда аталған ерекшеліктері бүкіл өмірі бойында есепке алынды, неге десең
білім беру бағдарламаларының мазмұны бір жақтан, еңбек саласында өзгермелі ахуалға бейімделуге және екінші жақтан - кәсіптік өсуді және білімді
жалғастыруға қабілетті болашақ мамандардың кәсіптік құзыреттерін қалыптастыруға бағытталды.
Сонымен қатар, техникалық және кәсіптік білім берудің МЖМББС, сондай-ақ оған қоса берілген оқу жоспарлары модулінің құрылымына жалпы талаптар және кәсіптік стандарттармен белгіленген біліктілігі деңгейлері бойынша білімдерге, машықтарға, дағдылар мен құзыреттерге қойылатын талаптар есепке алынды.
Осы білім беру бағдарламасын әзірлеген кезде, модульдік-компетенттiлiк
тәсілдің және орта буын жұмысшы кадрлар мен мамандарды даярлау бойынша модульдік оқытуды енгізу қажеттілігінің негізінде мына басты анықтамалар пайдаланылды:
модульдік оқу бағдарламасы – бір мамандықтың шеңберінде кәсіптік қызметтің белгілі түрлерін орындау үшін, білімдерді, машықтар мен құзыреттерді игеруге бағытталған білім беру бағдарламасының бөлігі;
модуль – білім беру бағдарламасының тәуелсіз, толыққанды және толық
бөлімі немесе оқыту кезеңі;
жұмыс оқу бағдарламасы – үлгілік оқу бағдарламасының негізінде нақты
пән, практикалар, жұмыс оқу жоспарының өзге де оқу қызметінің түрлері (модульдері) үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымымен әзірленетін
құжат;
модульдік бірлік – бұл бұдан әрі бұның нәтижесі өнім, қызмет немесе жұмыстың бөлігі (жұмыс операциясы) болатын және ол бөлінуі мүмкін болатын,
еңбектің басы мен аяғы айқын бар белгілі мамандықта еңбекті логикалық
тұрғыда қолайлы бөлу – ХЕҰ анықтамасы (халықаралық еңбек ұйымы);
оқу модулі (модульдік оқу бірлігі) – келешек біліктіліктің білімдерін және
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нақты дағдылардың орындалуын қамтамасыз ететін бір оқу модулінің (пәннің) шеңберінде оқыту мазмұны бөлімдерінің (тақырыптарының) жиынтығы;
біліктілік – алынған мамандығы бойынша қызметтің белгілі түрін құзыретті орындауға даярлығы деңгейі;
оқу процесінің жоспары (оқу жоспары) - тиісті білім беру деңгейінде білім
алушылардың оқу пәндерінің (модульдерінің), практикаларының, өзге де оқу
қызметі түрлерінің тізбесін, бірізділігін, көлемін (еңбекті қажетсінуін) және
бақылау нысандарын регламенттейтін құжат;
Құрылымын таңдау және білім беру бағдарламаларының мазмұнын арнаулы модульдер немесе жалпы кәсіптік пәндер бойынша және барлық оқу
жұмысының түрлері бойынша қалыптасу тәртібі модульдік-компетенттiлiк
тәсілдің негізінде, әзірлеушілермен жүзеге асырылды.
Оқытуды ұйымдастыруға модульдік тәсіл оқу орындарына оның шеңберінде білім алушы өз оқуын басқаратын және өзі басқаруы мүмкін, оқу процесін
ұйымдастыру барысында қажетті біліктілікті алу үшін, білім алушыларға
кәсіптік модульді таңдау жағдайларын жасауға мүмкіндік береді, ол оны өз
оқуы үшін, ал келешекте – өз кәсіптік өсуі және мансабы үшін жауапкершілік
алуға үйретеді. Сөйтіп, тұтынушы ретінде, білім алушы білімімен қанағаттанатын болады, ол еңбек нарығындағы өзгерістерге орай әрекет етіп, оны өмір
бойы жетілдіруіне болады.
Мамандық бойынша осы білім беру бағдарламасында тиісті біліктіктілік
деңгейлері, кәсіптік бейіндері, оқу жоспарлары, білім алушыларға және
кәсіптік оқытуды іске асыруға қойылатын талаптар туралы ақпарат бар. Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктілік шеңберінің 3, 4 және 5 біліктілік
деңгейлерінің құзыреттеріне талаптар есепке алынды.
Осы білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде мына құқықтық және
нормативтік құжаттар пайдаланылды:
1. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі
Заңы
Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Жалпы ережелер.
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (ҚР Ү 13.05.2016 ж. № 292 Қаулысы)
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы (ҚР Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы №1118 Жарлығы)
«Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ 2012 - 2021 жылдарға арналған даму стратегиясы (ҚР Ү 2011 жылғы 31 желтоқсандағы № 1751 Қаулысы)
Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (ҚР Президентінің 2010
жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығы)
Білім беру бағдарламасының қысқаша сипаты
Қазақстанда өңірлік әртүрлілігі бойынша, солай және ауылшаруашылық
кәсіпорындардың деңгейі бойынша ауылшаруашылық жұмыстардың ауқымы
жеткілікті кең. Жеке алғанда фермалар өз мамандануымен, тік бірігу деңгейі
және ұйымдастырушылық деңгейі бойынша, тұрақты жұмыскерлердің саны
бойынша өзгешеленеді. Жоғарыда ескерілген әр алуандық онда әр модуль
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(жеке алғанда технология және машина жабдықтары бойынша модульдер)
бойынша барлық өңірлерде міндетті, ал кейбіреулері – өңірлік талаптардан
тәуелді факультативтік болып табылатын біліктіліктерде көрсетіледі.
Ауылшаруашылық кәсіпорындар екпе өсімдіктерді, жемістерді, көкөністерді, жемшөпті өндіруде, сондай-ақ ірі қара малды өсіруде, шошқа шаруашылығында, құс шаруашылығында, қой шаруашылығында, жылқы шаруашылығында, сүт өндіруде және өзгелер де маманданады.
Білім беру бағдарламасы «Фермер», «Фермер-менеджер» біліктілік мамандарын келешекте нақты салада онан әрман сараланған қосымша біліктіліктермен өндірістің белгілі салаларында мамандануын болжайды.
ҰБШ 3 деңгейінде мал шаруашылығы бейіні бойынша «Фермер» мына
біліктіліктерге ие болады: шошқа шаруашылығы, құс шаруашылығы, ірі қара
малды өсіру, қой шаруашылығы, жылқы жаруашылығы, сүт өндіру және
басқа.
Өсімдік шаруашылығы бейіні бойынша - екпе өсімдіктерді, көкөністерді, жемістерді және басқаларды өсіру бойынша біліктіліктер.
Сонымен қатар жұмыс істеу үшін, солай және бұдан әрі оқыған кезде, практикалық тәжірибесімен біліктілік алу.
‒ «Машинамен сауу операторы», «Жылқы өсіруші», «Құс өсіруші», «Шошқа өсіруші», «Түйе өсіруші», «Қойма жұмысшысы», «Көкөніс өсіруші»,
«Егінші»; «Бағбан»; «Қызылша өсіруші», «Жеміс-көкөніс өсірудің маманы»,
«Бухгалтер», «Ауылшаруашылық машиналар мен тракторларды баптаушы»,
«Электр жабдықтарға қызмет көрсету электромонтеры», «Слесарь-жөндеуші», «Ауылшаруашылық өндірістің тракторшы-машинисі» - ҰБШ/СБШ 3
деңгейі;
‒ «Фермер» - ҰБШ/СБШ 4 деңгейі;
‒ «Фермер менеджер» - ҰБШ/СБШ 5 деңгейі.
Білім беру бағдарламасы білікті жұмысшының сертифкатын берумен жұмысшы мамандығы бойынша кадрларды дарлауды және колледжді аяқтау туралы орта буын мамандарды даярлауды, сондай-ақ диплом берумен қолданбалы бакалаврды даярлауды көздейді.
Білікті жұмысшы сертификатын алу үшін негізгі орта білім беру базасында
оқыту мерзімі 1жыл 10 ай + орта буын маманының дипломын алу үшін 10 ай
+ кіші инженердің дипломын алу үшін 10 ай құрайды.
Білікті жұмысшы сертификатын алу үшін жалпы орта білім беру базасында
оқыту мерзімі 10 ай + орта буын маманының дипломын алу үшін 10 ай + қолданбалы бакалаврдың дипломын алу үшін 10 ай құрайды.
Білім беру бағдарламасының мамандықтар бойынша құрылымында циклдар бойынша модульдердің тізбесі бар: міндетті модульдер; базалық жалпы
кәсіптік модульдер; кәсіптік модульдер; білім беру ұйымымен белгіленетін
модульдер және кәсіптік практиканың модулі.
Білім беру бағдарламасы:
‒ еңбек саласы мен кәсіптік білім беру саласының өзара әрекеттерін реттеуге;
‒ материалды игерудің аудиторлық, солай және дербес бөлігін регламенттеуге және оқытушыны таза ақпараттық функциялардан босатуға тартылды;
‒ оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін белгілеуге;
‒ модульді игеруді бастар алдында және аяқтау бойынша студенттердің
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дайындықтарына (құзыреттеріне) қойылатын талаптарды әзірлеуге;
‒ әр модульдің сипаттамасын (модульдік бірліктердің олардың қысқаша
мазмұнымен тізбесін, дәрістердің тезистерін, семинарлық және зертханалық-практикалық сабақтардың жоспарларын, бақыланатын өзіндік жұмыстардың, шығармашылық тапсырмалардың тақырыптарын, тапсырмаларды
орындау және тапсыру кестелерін) әзірлеуге;
‒ ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттаманы жасауға (оқытудың және
оқудағы жетістіктерді бақылаудың негізгі нысандары мен әдістері, оқыту саясаты);
‒ оқыту нәтижелерін бағалауға (оның ішінде бағалар жинау);
‒ даярлау, біліктілікті арттыру және кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеу үшін талаптарды регламенттеуге арналды.
Біліктіліктер бойынша құзыреттердің жалпы сипаттамасы
Машинамен сауу операторы – әртүрлі типті стационарлық және қозғалмалы сауу алаңдары мен қондырғылардың, сүт құбырының, вакуум сорғыларының, тоңазытқыш қондырғыларының, сүтті жинауға және сақтауға арналған
танкілердің құрылысын, оларды жұмысқа қосу ережелерін; жуу заттардың
мөлшерін; сауу аппараттары мен қондырғыларды, сүт құбырын жуу және
дезинфекциялау тәртібін; сауу қондырғыларында сауу технологиясын; тетіктерді, сауу қондырғыларды пайдалану ережесін; малдың анатомиясы мен
физиологиясының негіздерін; желіннің құрылысын; сүттің пайда болу және
сүт беру физиологиясын; туу жақындауының белгілерін және жаңа туған жануарды қабылдау ережесін; оларды ветеренариялық өңдеу ережесін, азықтандыру, бұзаулағаннан кейін алғашқы кезеңде малды күту ережесін; жемдеу
құндылығын, әртүрлі жемшөптермен азықтандыру нормалары мен ережесін;
малдың өнімділігін арттыру амаладарын және сүтті негізгі өңдеу ережесін;
өнеркәсіптік негізінде сүт өндірісінің технологиясын біледі.
Жылқы өсіруші – жылқылар анатомиясының, физиологиясының, зоогигиенасының негіздерін; суару, азықтандыру және жайылым ережелері мен нормаларын; малды ветеренариялық-санитариялық күту және алғашқы ветеренариялық көмек көрсету ережесін; негізгі жемшөп түрлерін және олардың қоректіклік құндылығын; мал суаратын автоматты құрылғының, көлік құрал-саймандар мен әбзелінің құрылысын; ауырған және туған кезде алғашқы жәрдем
көрсету ережесін; жыныстық жетілу мерзімін; малдың күйлеуі белгілерін,
қосу жүргізу, малды қолдан ұрықтандыру және тууға дайындау ережесін; жас
төлді өсіру әдістерін білуге тиіс.
Құс өсіруші – құсты күту және ұстау ережесін; құстың ауруы белгілерін;
құсты ұстау және өсіру жағдайларына қойылатын зооветеренариялық және
санитариялық негізгі талаптарды; жұмыртқаны сұрыптау, таңбалау, салу және
буып-түю ережесін;       зарарсыздандыратын ертіндінің құрамын білуге тиіс.
Шошқа өсіруші – бойдақ және супорос аналықтарды, жөндеудегі төлдер
мен бордақыдағы шошқаларды күту және азықтандыру ережесін, технологиясы мен озық әдістерін; жемнің құрамы мен қоректіклігін, жем азық мөлшерідарының құрылымын; жеммен азықтандыру тәртібін; шошқаның ақуызға, дәрумендер мен минералдық заттарға мұқтаждығын;     қызмет көрсететін
мал басының өнімділігін арттыру жолдарын; малдың жыныстық жастық топтарын ұстау жағдайларына қойылатын зоогигиеналық талаптар; анағұрлым
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кең тараған ауру түрлерін және ауырған малға алғашқы көмек көрсету әдістерін; аурудың алдын алу жөніндегі ветеренариялық-санитариялық іс-шараларды;       сойылатын мал кондициясын, жыныстық жетілу мерзімдері мен
белгілерін және шошқа өсіру техникасын; аналықтардың өнімділігін бағалауды; төлдің аз болуы, қысыр қалудың, аборттардың негізгі себептерін және
олармен күресу шараларын білуге тиіс.
Түйе өсіруші– түйелерді бағу техникасын; зоветеренариялық іс-шараларды жүргізуді ұйымдастыруды, анатомия, физиология, зоогигиена негіздерін,
түйелердің негізгі ауруларын, алдын алу және емдеу шараларын; жемнің,
жайылымның типтері мен сипаттамаларын және оларды тиімді пайдалану
ережесін, түйелерді жаю, қосымша азықтандыру және бордақылау ережесін;
түйелердің қоректік заттарға мұқтаждығын; бұғы өсіру және тұқымын асылдандыру негіздерін; түйелерді сою және сою өнімдерін алғашқы өңдеу технологиясын; қауіпсіздік техника, жеке гигиена, өндірістік санитария, өртке қарсы іс-шаралар ережелерін; түйе шаруашылығындағы озық тәжірибені білуге
тиіс.
Ауылшаруашылық машиналар мен тракторларды баптаушы – машина-трактор паркіне қызмет көрсеткен кезде қолданылатын, қызмет көрсетілетін тракторлардың, комбайндардың, ауылшаруашылық машиналар мен
жабдықтардың құрылысын; машиналар мен жабдықтарды баптау тәсілдерін;
ауылшарушылық машиналар мен тракторларды реттеу ережесін; қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысын, маңызы мен қолдану ережесін; үшінші разрядты ауылшаруашылық машиналарды жөндеу бойынша слесарь жұмыстарының көлемінде слесарь ісін білуге тиіс.
Слесарь-жөндеуші – жөнделетін жабдықтардың, агрегаттар мен машиналардың құрылысын; машиналарды реттеу ережесін; жабдықтарды, агрегаттар мен машиналарды жөндеу, жинау және сынау процессінде ақауларды
жою тәсілдерін; пайдаланылатын бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысын,
маңызы мен қолдану ережесін; әмбебап және арнаулы айлабұйымдардың конструкцияларын; күрделі емес әртүрлі бөлшектерді белгілеу және өңдеу тәсілдерін; шектер мен қондыру жүйесін; квалитеттерді және кедір-бұдырлық
параметрлерін; қышқылға төзімді және басқа да қорытпалардың қасиеттерін;
жабдықтарды жоспарлы-алдын алу жөндеудің негізгі қағидасын; жөнделетін
жабдықтардың, агрегаттар мен машиналардың конструктивтік ерекшеліктері; жабдықтарды, агрегаттар мен машиналарды жөндеуге, жинауға, сынауға және реттеуге және олардың қондырылуының дұрыстығына қойылатын
техникалық талаптар; жабдықтарды жөндеудің, жинау мен монтаждаудың
технологиялық процесін; жабдықтарды машиналардың статистикалық және
динамикалық теңгеруіне сынау ережесін; күрделі белгілер болған кезде геометриялық құрылысын; бөлшектердің ерте тозуын белгілеу тәсілдерін; тозған
бөлшектерді қайта қалпына келтіру және беріктендіру және қорғау жабындыны жағу тісілдерін білуге тиіс.
Жеміс-көкөніс өсірудің маманы – агротехника негіздерін және осы аймақта өсірілетін көкөніс және жеміс-жидек дақылдарының технологиясын
(егу, отырғызу, егісті, екпелерді күту, астық жинау), ашық және жабық жерде
жеміс-жидек дақылдар мен көкөністерді өсіру бойынша жұмыстарды орындау
мерзімдері мен техникасын жеміс дақылдарын кесу техникасын, тәсілдерін,
ағаштық ұшар басын қалыптастыруды, негізгі аудандастырылған сұрыптарды,
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олардың шаруашылық сипаттамаларын (шығымдылығын, пісу мерзімдерін,
ауруларға қарсы тұрақтылығын ж.т.б.), тыңайтқыштардың түрлерін, оларды
топыраққа енгізу тәсілдері мен мерзімдерін, осы аймақта өсірілетін ауылшаруашылық дақылдардың ауру түрлерін және зиянкестерін, олармен күресу
тәсілдерін, улы химикаттардың түрлерін және оларды сақтау және пайдалану
ережесін, көкөніс және жеміс-жидек өнімдерге қолданыстағы стандарттарды,
жеміс-жидек және көкөніс өнімдерін сұрыптау, буып-түю тасымалдау ережесін, оны өңдеу тәсілдерін, дақылдарды өсірудің экономикалық тиімділігінің
негіздерін, еңбекті қорғау өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын білуге тиіс.
Бухгалтер – мүліктің, міндеттемелердің және шаруашылық операциялардың бухгалтерлік есебін ұйымдастыру және есептілікті жасау бойынша заңнамалық актілерді, қаулыларды, өкімдерді, бұйрықтарды, басшылық әдістемелік
және нормативтік материалдарды, кәсіпорындағы бухгалтерлік есептің нысандары мен әдістерін, жоспарды және шоттардың хат-хабарын, бухгалтерлік
есептің учаскелері бойынша құжат айналымын ұйымдастыруды, құжаттамалық рәсімдеу және бухгалтерлік есеп шоттарында негізгі құралдардың, тауар-материал құндылықтар мен ақшалай қаражаттың қозғалысымен байланысты операцияларды көрсету тәртібін, кәсіпорынның шаруашылық-қаржылық
қызметін экономикалық талдау әдістерін, есептеу техникасын пайдалану ережесін, экономиканы, еңбекті ұйымдастыруды және басқаруды, нарықтық шаруашылық ету әдістерін, еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау ережесі мен
нормаларын білуге тиіс.
Фермер – нарықтық сападағы өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы өнімдерін өндіреді, даярлайды, сақтайды, қорғайды және оларды
сатады. Бұл жұмыс үшін, олар пайдаланылатын, оларға қызмет көрсетілетін
және жөнделетін ауылшаруашылық жабдықтар, көлік құралдары, құрал-саймандар мен жабдықтар, ауылшарушылық құрылыстар пайдаланылады. Құжаттама жүргізумен, жоспарлаумен және маркетингпен байланысты, тапсырмаларды орындайды және іскерлік рәсімдерді жүргізуде қолдау көрсетеді.
Олар жалпы стандарттық пайдалану, жеке алғанда жол жүру, қауіпсіздік, гигиена, денсаулықты және қоршаған ортаны қорғау ережелерімен байланысты
рәсімдерді сақтайды.
Фермер менеджер – ауылшаруашылық өндіріс жұмысының ұйымдастырушылық және басқарушылық аспектілері үшін толық жауапкершілікті көтереді. Агроөнеркәсіптік кешенді және шаруа (ферма) қожалықтарды дамыту
мәселелері жөніндегі басқарушылық, нормативтік және әдістемелік материалдарды, ауылшаруашылық өнімді өндіру, сақтау және қайта өңдеу технологиясын, өнімнің сапасын бағалау әдістерін, ауыл шаруашылық экономикасының негіздерін, жоспарлау тәртібін, есепті, есептілікті, табыстарды, пайданы
бөлуді, салық салуды, ауылшаруашылық өндіріс пен ферма шаруашылықтардың техникалық жарақтандырылуының келешегі мен бағыттарын, техниканы пайдалану ережесін, жер және еңбек заңнамасының негіздерін, қоршаған
ортаны қорғау заңнамасын, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі ережесі мен
нормаларын білуге тиіс.

11

2. Қысқартылған сөздер мен белгілер
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
беру;
12.
13.
14.
15.
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ММ – міндетті модульдер
ЖББП – жалпы білім беретін пәндер;
ЖГМ – жалпы гуманитарлық модульдер;
ЭМ –экономикалық модульдер;
БЖКМ – базалық жалпы кәсіптік модульдер;
КМ – кәсіптік модульдер;
ББҰБМ – білім беру ұйымымен белгіленетін модульдер;
ӨО – өндірістік оқыту;
КП – кәсіптік практика;
АА – аралық аттестаттау;
КДДБББ – кәсіптік дайындықтың деңгейін бағалау және біліктілікті
ҚА – қорытынды аттестаттау;
ДЖ – дипломдық жобалау;
К – консультациялар;
Ф – факультативтік сабақтар;
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Ауыл шаруашылық саласында
агроӛнеркәсіптік
кешен кәсіпорындарының
қажеттілігін
қанағаттандыру

Негізгі функциялары:

Фермер
шаруашыл
ығы

Мамандығы

Егістік, дәнді, кӛкӛніс, жеміс-жидек және
басқа да дақылдарды ӛсіру және астық
ӛнімдерін
жинау
бойынша
ауылшаруашылық
жұмыстарды
жоспарлайды, ұйымдастырады және
орындайды;
мал бағады, ӛсіреді және күтеді; сату
немесе кӛтерме сатып алушыларға, сататын ұйымдарға немесе базарларға жеткізу үшін мал шаруашылығының әртүрлі
ӛнімдерін ӛндіреді

АӚК кәсіпорындарында, ферма шаруашылықтарында ауылшаруашылық
дақылдарды ӛсіру және жинау, малды ӛсіру және ұстау бойынша
ӛндірістік қызметті жоспарлайды,
басқарады және үйлестіреді. 4.

Қолданбалы бакалавр:
Фермер-менеджер

Ӛсімдік шаруашылығы мен мал
шаруашылығы
ӛнімдерінің
ауылшаруашылық ӛндірісінің саласында
ауылшаруашылық
жұмыстарды
жоспарлайды,
ұйымдастырады және орындайды немесе ӛсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы
ӛнімдерінің
ауылшаруашылық
ӛндірісінің саласында жай және
стандартты
міндеттерді
орындайды

Еңбек функциялары

Кәсіптік модульдері

Модулі Қаржылық есеп, статистика және бақылау. Капитал
және заң.
Модулі Фитомедицина және ӛсімдіктерді селекциялау
Модулі Әдістеме және риторика
Модулі Мал шаруашылығының жабық және ашық жүйесінің
технологиясы
Модулі Ауылшаруашылық ӛнімнің нарығы және оны сату,
маркетинг, корпоративтік басқару және бизнес стартап.
Модулі Ауыл шаруашылық және қоршаған орта саласындағы
саясат. Қолданбалы экология.

Модулі Ӛндірістік жоспарлау, жұмысты даярлау
және бақылау, бухгалтерлік есеп
Модулі Кәсіпорын қызметінің нәтижелері
Модулі Қазіргі заманғы салалық технологияларды
пайдалану: жылыжай ӛндірісі, экологиялық ауыл
шаруашылығы, энергетикалық дақылдар,
жемшӛп шаруашылығы, орман шаруашылығы

Модулі Ферма шаруашылығын жоспарлау және
ұйымдастыру негіздері
Модулі Топырақты егуге және салуға даярлау
Модулі Ауылшаруашылық дақылдарды ӛсіру, күту және
астық ӛнімдерін жинау
Модулі Ауылшаруашылық малды ӛсіру және ұстау
негіздері
Модулі Дәнді дақылдарды, тамыр жемістерді, жеміс-кӛкӛніс
дақылдарды, жемшӛптерді ӛсіру және жайылымдарды
азық мӛлшерін алды пайдалану
Модулі Етті-сүтті жануарларды ӛсіру және ұстау
Модулі Етті жануарларды ӛсіру және ұстау
Модулі Ауылшаруашылық құсты ӛсіру және құс
жұмыртқасы мен етін, сондай-ақ балықтарды, терісі
бағалы аңдарды және араларды ӛндіру технологиясы және ара

Мамандықтың функционалдық талдау

Орта буынның маманы:
Фермер

Жұмыс біліктіліктер:
«Машинамен сауу операторы»,
«Жылқы ӛсіруші», «Құс
ӛсіруші», «Шошқашы», «Түйе
ӛсіруші», «В санатты
жүргізуші», «Қойма
жұмысшысы», «Кӛкӛніс
ӛсіруші», «Егінші»; «Бағбан»;
«Қызылша ӛсіруші», «Жеміскӛкӛніс ӛсірудің маманы»,
«Бухгалтер»,
«Ауылшаруашылық машиналар
мен тракторларды баптаушы»,
«Электр жабдықтарға қызмет
кӛрсету электромонтеры»,
«Слесарь-жӛндеуші»

Біліктіліктері

3.
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4. Студенттердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
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Құзы- Ӛнеркәсіптің/кәсіпорынның білім алушыларды даярлау деңгейіне қойылатын талаптары
реттері
БҚ1 Еңбекті қорғау және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтап,
басшымен қойылған мақсаттың есебімен ӛз қызметін ұйымдастыру.
Жоғары БҚ2 Функционалдық міндеттерінің шеңберінде белгіленген нәтижелерге
деңгейін ӛздігінше жету үшін, қажетті ресурстарды, уақытты бағалау және белгілеу.
біліктіліктер БҚ3 Кәсіптік қызметті жүзеге асырудың ең тиімді тәсілдері мен құралдарын таңдау.
БҚ4 Кәсіптік міндеттерді тиімді орындау үшін қажет ақпаратты дербес табу,
ФермерҰБШ 3
талдау, іріктеп алу, ӛзгерту, сақтау, түсіндіріп беру.
менеФермер, деңгей
БҚ5 Кәсіптік тілдерді пайдалану.
джер,
БҚ6 Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
ҰБШ 4
БҚ7 Жұмыс ахуалды талдау, ӛз қызметіне ағымдағы және қорытынды бақылауды,
ҰБШ 5
деңгей
бағалау мен түзетуді жүзеге асыру, ӛз жұмысының нәтижелері үшін жауапкершілікті
деңгей
кӛтеру.
БҚ8 Ӛз бетімен және ұжымда жұмыс істеу, әріптестерімен, басшылықпен,
клиенттермен тиімді қатынасу.
БҚ9 Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындарда ұжымның жұмысын ұйымдастыру.
БҚ10 Ферма шаруашылықты ұйымдастыру және жүргізу бойынша нормативтік
құжаттамамен, анықтамалық әдебиетпен және басқа да ақпараттық кӛздермен жұмыс істеу.
БҚ11 Ақпаратты басқару құралы ретінде есептеу техниканы пайдалану.
БҚ12 Орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру, еңбекті ұйымдастыру және нормалау саласында шешімдер
табу және қабылдау.
БҚ13 Кәсіпорынның ресурстарын қалыптастыру және пайдалану бойынша ақпаратты жүйелендіру және жалпылау.
БҚ14 Бақылау және басқару нысаны ретінде технологиялық процесті талдау.

Базалық құзыреттері
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Қҧзыр
еттері

Кәсіптік қҧзыреттер

КҚ1 Ауыл шаруашылықты дамытудың қойылған мақсаттарының есебімен
міндеттерді белгілеу және жоспарлау бойынша функционалдық міндеттердің
Жоғары шеңберінде басшылықпен атқарушылық қызмет және жауапкершілік.
деңгейін КҚ2 Топырақты егуге және салуға даярлау, ауылшаруашылық дақылдарды ӛсіру,
біліктіліктер ӛсімдіктерді зиянкес жәндіктерге және ауруларына қарсы ӛңдеу, астық ӛнімін жинау
және сақтау бойынша барлық қажетті амалдарды орындау.
ҰБШ 3 КҚ3 Ауылшаруашылық дақылдардың олардың биологиялық ерекшеліктерінің
деңгей есебімен болашағы бар аудандастырылған сұрыптарын табу және ұсыну.
КҚ4 Құс шаруашылығы, балық шаруашылығы, ара шаруашылығы ӛнімдерінің
сапасын жақсарту және ӛзіндік құнын тӛмендету бойынша барлық қажетті амалдар
мен әдістерді орындау.
ФермерКҚ5 Ӛнімділігі сүт және ет бағытындағы малды ұстаудың, азықтандырудың, ӛсіру
мене- Фермер,
джер,
мен тиімді пайдаланудың қазіргі заманғы әдістері мен амалдарын қолдану.
ҰБШ 4
КҚ6 Мал шаруашылығы фермаларына, кешендер мен құс фабрикаларына қызмет
ҰБШ 5
деңгей
кӛрсету үшін, машиналар мен жабдықтарды даярлау бойынша жұмыстарды жүзеге
деңгей
асыру.
КҚ7 ЖЖ және ЖҚҰЕ сақтап, тракторлар мен ауылшаруашылық машиналарды
жүргізу.
КҚ8 Ауылшаруашылық техниканы, жабдықтар мен есептеу техниканы тиімді
пайдалануды қамтамасыз ету.
КҚ9 Ауылшаруашылық ӛндірісте пайдаланылатын машиналар мен тетіктерге
техникалық қызмет кӛрсету бойынша жұмыстарды жүргізу.
КҚ10 Ӛнімді ӛндіру, беру және сату бойынша деректерді құжаттандырып және
басшылыққа ұсынып, белгіленген ӛлшемдерге сәйкес қызметтің нәтижелерін
бағалау.
КҚ11 Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің ережесіне сәйкес белгіленген
нысанында есептік-есептілік құжаттаманы жүргізу.

Ӛнеркәсіптің/кәсіпорынның білім алушыларды даярлау деңгейіне қойлатын талаптары

Кәсіптік қҧзыреттері
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КҚ12 Кәсіптік міндеттерді орындаған кезде, ӛз денсаулығы мен қауіпсіздігі,
басқалардың денсаулығы мен қауіпсіздігі үшін, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау
үшін жауапкершілікті кӛтеру.
КҚ13 Қызметтің тиімді түрін белгілеу.
КҚ14 Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындарда ұжымның жұмысын ұйымдастыру.
КҚ15 Ӛндірістік деректерді құжаттандырып және басшылыққа ұсынып, бұрын белгіленген
ӛлшемдерге сәйкес жұмыс процесстерінің нәтижелерін бағалау.
КҚ16 Машиналар мен тетіктерді жӛндеуді және техникалық қызмет кӛрсетуді қамтамасыз ету.
КҚ17 Әртүрлі ауылшаруашылық дақылдар үшін агротехнологияларды таңдау.
КҚ18 Технологиялық режимдердің бұзылу, ӛнімнің жарамсыздығы, шикізаттың,
материалдардың, энергияның
ӛнімсіз шығындарының және ауылшаруашылық ӛнімнің
ӛндірісіндегі басқа да шығындардың себептерін талдауды жүзеге асыру.
КҚ19 Нарықтың жай-күйін қадағалау, ӛндірісті қайта бейіндеуде икемділік пен жеделдікті
таныту.
КҚ20 Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің ережесіне сәйкес белгіленген нысанында
құжаттаманы жүргізу.
КҚ21 Қаржылық, сауда, жабдықтау, жӛндеу, заң және басқа да қосымша және делдалдық
құрылымдардың қызметтерін пайдалану.
КҚ22 Жедел қаржыландыруды, есеп айырысу және тӛлем міндеттемелерін орындауды
қамтамасыз ету, меншік қаражаттың жай-күйін қадағалау.
КҚ23 Технологиялық процестің учаскесінде топқа олардың әрекеттері үшін жауапкершілікті қабылдаумен
қызметкерлермен басшылық ету.
КҚ24 Ұйымның стратегиясының, саясаты мен мақсатының шеңберінде қызмет процессін бақылау
КҚ25 Орындаушылармен жұмыстарды орындау барысын бақылау және нәтижелерін бағалау.
КҚ26 Бекітілген есеп-есептік құжаттаманы жүргізу.
КҚ27 Қаржылық есептілікті жасау және талдау қабілеті.
КҚ28 Қызметтің практикалық салаларында ғылыми жұмысты жүргізу негіздерін білуді кӛрсету қабілеті.
КҚ29 Ұсыну жосығына ие болу және сӛз сӛйлеуде, баяндамаларда, есептерде жүйелі ӛзара байланыстарды
ұғынуды кӛрсету.
КҚ29 Ақпараттық технологиялар қызметтерімен ӛзара әрекет ету және кәсіпорынның ақпараттық жүйесін
тиімді пайдалану.
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Оқу модулі

БЖКМ 02. «Топырақты
егуге және салуға даярлау»
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КҚ4, КҚ5,
КҚ6, КҚ 13,
КҚ 14

БЖКМ 04.
«Ауылшаруашылық
малдарды ӛсіру және ұстау
негіздері»

КҚ1, КҚ2, БЖКМ03.
КҚ7- КҚ9,
«Ауылшаруашылық
КҚ10-КҚ12 дақылдарды ӛсіру, күту
және астық ӛнімін жинау»

КҚ1-КҚ3,
КҚ7, КҚ8,
КҚ 10-КҚ12

КҚ1, КҚ11, БЖКМ 01. «Ферма
КҚ12
шаруашылығын жоспарлау
және ұйымдастыру
негіздері»

Кәсіптік
қҧзыреттер

БҚ1-БҚ8

БҚ1-БҚ8

БҚ1-БҚ8

Қалыптасат
ын базалық
қҧзыреттерді
ң коды
нарығының
БҚ1-БҚ8

ОН1 Ауылшаруашылық ӛнімдердің экономикасы мен
негіздерін біледі;
ОН 2 Нарықтық экономика жағдайларында кәсіпорындардың рӛлін
белгілейді;
ОН 3 Ӛндірістегі менеджмент пен маркетингтің рӛлін ұғады;
ОН 4 Еңбекті қорғауды және қауіпсіздік техниканы сақтайды;
ОН 5 Ферма шаруашылығының экономикасын біледі;
ОН 6 Есептердің негізгі түрлерін орындайды
ОН 1 Ӛсімдік шаруашылығы ӛнімдері ӛндірісінің негізгі факторларын
біледі.
ОН 2 Қауіпсіздік техниканың ережесін сақтап, топырақты егу алдында
ӛңдеудің агротехникалық амалдарын орындайды.
ОН 3 Егу тәсілдерін және отырғызу материалдарды таңдайды.
ОН1 Тиісті ауылшаруашылық агрегаттар мен жабдықтарды қолданумен
жеміс-кӛкӛніс дақылдарды ӛсіру, қорғау және күту технологияларын білу;
ОН2 Жиналған ӛнімді тасымалдау және сақтау кезінде жұмыс ахуалды ӛз
бетімен талдауды талап ететін практикалық міндеттерді шешу;
ОН3 Ауылшаруашылық маркетингтің рӛлін ұғыну.
ОН 1. Ауылшаруашылық малды ұстау негіздерін игеру
ОН 2. Әртүрлі жемшӛп түрлерінің мақсатын түсіндіру және малға
берілетін азық мӛлшерін жасау
ОН3. Ауылшаруашылық малды ұрықтандыру негіздерін білу
ОН 4. Ауылшаруашылық малды ұстаудың және күтудің маңыздылығын
ұғыну

Оқыту нәтижелері

5. Білім беру бағдарламасының қҧрылымы
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БЖКМ 05. "Теориялық
жүргізу курсы: трактористмашинист негізі куәлігін
алу үшін (III класс) (А, В,
Г)"
КҚ1, КҚ10, КМ 01. «Ӛндірістік
КҚ11
жоспарлау, жұмысты
даярлау және бақылау,
бухгалтерлік есеп»

КМ 03.
«Ауылшаруашылық
ӛсімдіктерді егу»
КМ03.1 «Дәнді
дақылдарды ӛсіру»

КМ 03.
«Ауылшаруашылық
ӛсімдіктерді егу»
КМ03.2 «Тамыр
жемістерді ӛсіру»

КҚ1-КҚ3,
КҚ7-КҚ9,
КҚ10-КҚ12

КҚ1-КҚ3,
КҚ7-КҚ9,
КҚ10-КҚ12

КҚ1, КҚ10, КМ 02 Кәсіпорын
КҚ11
қызметінің нәтижелері

КҚ7, КҚ9

БҚ1-БҚ8

ОН1. Бухгалтерлік есептің негіздерін қолдану;
ОН2. Кәсіпорында мүлікке бағалауды жүзеге асыру және баланстың
құрылымын білу;
ОН3. Шоттар жоспарының жіктемесін, сондай-ақ қаржылық есептілік
жасауды білу
ОН4. Ӛндіріс шығыстарына есептер және кіріске есеп жүргізу.
ОН1. Бизнес-жоспардың мақсатын, құрылымын және оны жасау
әдістемесін білу.
ОН2. Маркетинг негіздерін игеру.
ОН3. Бизнес-жоспардың бӛлімдерін жасау бойынша негізгі талаптарды
орындау.
ОН1Дәнді дақылдар ӛндірісінің негізгі факторларын білу;
ОН2 Дәнді дақылдарды егу үшін,
топырақты егу алдында ӛңдеу
технологияларын игеру;
ОН3 Дәнді дақылдарды егу технологияларын қолдану;
ОН4 Жоғары және тұрақты ӛнімдер алу мақсатында ӛңірде дәнді
дақылдарды ӛсіру технологияларын пайдалану;
ОН5 Дәнді дақылдарды сақтау және қорғау технологияларын игеру;
ОН6 Сатуды оңтайлы ұйымдастыруға бағдарланған кәсіпорынды басқару
ретінде маркетингті ұсыну
ОН1 Тамыр жемістері ӛндірісінің негізгі факторларын білу;
ОН2 Тамыр жемістерді ӛсіру үшін, топырақты егу алдында ӛңдеу
технологияларын игеру;
ОН3 Тамыр жемістерді отырғызу технологияларын қолдану;
ОН4 Жоғары және тұрақты ӛнімдер алу мақсатында ӛңірде тамыр
жемістерді ӛсіру технологияларын пайдалану;
ОН5 Тамыр жеміс дақылдарды сақтау және қорғау технологияларын игеру;

БҚ1-БҚ8

БҚ1-БҚ8

БҚ1-БҚ8

ОН1. Жол қозғалысы Ережелері мен кӛлік құралдары қозғалысының
қауіпсіздігін білу
ОН2. Автокӛлік оқиғасы болған жерде жүргізушінің тәртібін жазу

17

19

КМ 03.
«Ауылшаруашылық
ӛсімдіктерді егу»
КМ03.3 «Жеміс-кӛкӛніс
дақылдарды ӛсіру»

18

КҚ1-КҚ3,
КҚ7-КҚ9,
КҚ10-КҚ12

КМ 03.
«Ауылшаруашылық
ӛсімдіктерді егу»
КМ03.4
«Жемшӛптерді
ӛсіру
және
азықты
жайылымдарды
тиімді
пайдалану»
КҚ1, КҚ3, КМ 04 «Қазіргі заманғы
КҚ10-КҚ12 салалық технологияларды
пайдалану:
жылыжай
ӛндірісі, экологиялық ауыл
шаруашылығы,
энергетикалық дақылдар,
жемшӛп
шаруашылығы,
орман шаруашылығы»

КҚ1-КҚ3,
КҚ7-КҚ9,
КҚ10-КҚ12

ОН6 Оңтайлы сатуды ұйымдастыруға бағдарланған кәсіпорынды басқару
ретінде маркетингті ұсыну
ОН1 Жеміс-кӛкӛніс дақылдарды ӛндірудің негізгі факторларын білу;
ОН2 Жеміс-кӛкӛніс дақылдарды ӛсіру үшін, топырақты егу алдында ӛңдеу
технологияларын пайдалану;
ОН3 Жеміс-кӛкӛніс дақылдарды отырғызу технологияларын қолдану;
ОН4 Жоғары және тұрақты ӛнімдер алу мақсатында ӛңірде жеміс-кӛкӛніс
дақылдарды ӛсіру технологияларын пайдалану;
ОН5 Жеміс-кӛкӛніс дақылдарды сақтау және қорғау технологияларын
игеру;
ОН6 Оңтайлы сатуды ұйымдастыруға бағдарланған кәсіпорынды басқару
ретінде маркетингті ұсыну
ОН1 Егіс жемшӛп ӛндірісінің негіздерін білу;
ОН2 Жемшӛп ӛсімдіктерді егу технологияларын игеру;
ОН3 Ӛңірлік жағдайлардың есебімен жайылым жерлерді жақсарту
амалдарын игеру;
ОН4 Жайылым жерлерді басқару және ӛнімдерді сақтау технологияларын
пайдалану
ОН5 Жемшӛп ӛнімді сатуды ұйымдастыруда маркетингтің рӛлін ұғыну.
ОН1
Ауылшаруашылық
дақылдарды
жабық
топырақта
ӛсіру
технологиясын білу;
ОН2 Экологиялық ауыл шаруашылықтың негіздерін білу, ӛсімдік
шаруашылықта экологиялық талаптарды сақтау;
ОН3 Қазақстанда энергетикалық дақылдарды ӛсірудің және пайдаланудың
келешегін ұғыну;
ОН4 Жемшӛп дақылдарының жалпы сыныптамасын, олардың
сипаттамаларын, жемшӛптердің химиялық және биологиялық құрамын
білу;
ОН5 Әртүрлі маңыздағы орман кӛшеттерін орналастыру, салу және оларға
күтім жүргізу технологиясын игеру.

БҚ1-БҚ8

БҚ1-БҚ8

БҚ1-БҚ8

20

–

–

КҚ28
КҚ30

КҚ28

КҚ27

КҚ4, КҚ5,
КҚ6, КҚ 13,
КҚ 14

КҚ4, КҚ5,
КҚ6, КҚ 13,
КҚ 14

«Етті-сүтті ОН1 Мал шаруашылығы негіздерін игеру, сүт пен етті ӛндіру
ӛсіру
және технологиясын қолдану
ОН2 Ешкі шаруашылығының негіздерін игеру және ешкі сүті мен етін
ӛндіру технологиясын қолдану
ОН3 Жылқы шаруашылығының негіздерін игеру, жылқы сүті мен етін
ӛндіру технологиясын қолдану
ОН4 Түйе шаруашылығының негіздерін игеру, шұбат, ет және жүн ӛндіру
технологиясын қолдану
КМ 06. «Етті малдарды ОН1 Қой шаруашылығының негіздерін игеру, жүнді, қой етін ӛндіру
ӛсіру және ұстау»
технологиясын қолдану.
ОН2
Шошқа
шаруашылығының
негіздерін
игеру,
шошқа
шаруашылығында инновациялық технологияларды қолдану
ОН3 Қоян ӛсіру шаруашылығында ұйымдастырушылық-зоотехникалық
жұмыстарды жүргізу
ОН1
Ауылшаруашылық
құстардың,
тауықтардың,
үйректердің,
КМ07.
«Ауылшаруашылық құсты күркетауықтардың, қаздардың, мысыр тауықтарының, бӛденелердің,
ӛсіру және жұмыртқа мен жұпарлы үйректердің биологиялық және ӛнімдік ерешеліктерін пайдалану.
құстың етін, сондай-ақ ОН2 Балық шаруашылығы, мамық жүнді аң шаруашылығы және ара
балықтарды, мамық жүнді шаруашылығы технологияларын қолдану
аңдар мен араларды ӛндіру
технологиясы»
КМ 08. «Қаржылық есеп, ОН1 Ауылшаруашылық кәсіпорындарға есеп жүргізу
статистика және бақылау. ОН2 Негізгі статистикалық параметрлер мен рәсімдерді, сондай-ақ тиісті
Капитал және заң»
бағдарламалық қамтамасыз етуді игеру.
ОН3 Бизнеске жалпы талдау, жедел талдау, ауылшаруашылық
кәсіпорындарға жоспарлау жүргізу.
ОН4 Инвестициялау және қаржыландыру негіздерін игеру
ОН5 Заңдар мен әкімшілік ғылымдарды білу
КМ 09. «Фитомедицина ОН1 Фитомедицина және ӛсімдіктерді селекциялау туралы базалық
және
ӛсімдіктерді білімдерді қолдану
селекциялау»
КМ 10. «Ақпаратты жазу ОН1 Ақпаратты жазу әдістемесін игеру

КҚ4, КҚ5, КМ05.
КҚ6, КҚ 13, малдарды
КҚ 14
ұстау»

БҚ1-БҚ17

БҚ1-БҚ17

БҚ1-БҚ17

БҚ1-БҚ17

БҚ1-БҚ17

БҚ1-БҚ17

19

21

КҚ28
КҚ30

20

БҚ1-БҚ17

БҚ1-БҚ17

– КМ 12.
«Ауылшаруашылық
ӛнімдердің нарығы және
саудасы, маркетинг,
корпоративтік басқару
және бизнес стартап»
– КМ
13.
«Ауыл
шаруашылық
және
қоршаған
орта
саласындағы
саясат.
Қолданбалы экология.»

КҚ28
КҚ30

ОН1 Нарыққа талдау жүргізуге машықтану
ОН2 Ауылшаруашылық ӛнімдердің әлемдік нарықтарын және
ауылшаруашылық ӛнімдердің халықаралық саудасын білу
ОН3 Жобаларды басқаруға машықтану
ОН4 Ауылшаруашылық ӛнімдерді сату нарығын зерттеу әдістемесін игеру
ОН5 Корпоративтік басқаруды және бизнес стартапты білу.
ОН1Агроэкологияны білу
ОН2 Экологиялық ауыл шаруашылықты білу
ОН3 Ауылшаруашылық сектордың әлеуметтік-саяси маңызын білу.

БҚ1-БҚ17

ОН2 Риториканы білу

– КМ 11. «Малды ұстау ОН1 Нақты кәсіпорынның малды ұстау және азықтандыру бойынша
жүйесі мен технологиясы» ӛндірістік қызметін бағалау

әдістемесі»

КҚ28
КҚ30

КҚ30

6. Білім беру бағдарламасының (модульдердің) мазмұны
БЖКМ 01. Ферма шаруашылығын жоспарлау және ұйымдастыру негіздері
Мақсаты:
Ауылшаруашылық кәсіпорындардың қызмет етуі, жұмысты, өндірісті
жоспарлау және ұйымдастыру әдістері және маркетингі туралы базалық
білімдерді алу.
Модульге енгізу
Модульдің ауылшаруашылық өндірісі экономикасы және ұйымдастыру
негіздерінің бөлімдері мен тақырыптары бар.
Осы модуль білім алушыларды ұйымдастырудың негізгі ұғымдарымен
және өндірісті ұйымдастыру функцияларымен, сондай-ақ олармен байланысты, жоспарлау, ұйымдастыру және құжаттандыру бойынша операциялармен
таныстыруға мүмкіндік береді. Осы модульді зерделеу білім алушылармен
осылайша, басшы деңгейіне дейін кәсіптік өзін-өзі жетілдіруге және дамытуға қызығушылығын нығайтуға ықпал жасап, ауылшаруашылық өндіріс
технологияларын бағалау және сипаттау мәселелерін ұғынуға, оларды тиісті
құжаттамамен және ауылшаруашылық кәсіпорындарда қабылданған бағалау
әдістерімен таныстыруға ықпал етеді.
Сонымен қатар, модульдің шеңберінде білім алушылар экономикалық
және экологиялық аспектілерде өндіріске, өндірістік процестерге әсер етуші
факторларды, кәсіпорынның құрамы және мүлкі туралы, шаруашылық есебі
және оның түрлері туралы, жалақыны есептеу, агрометереологиялық ақпаратты пайдалану туралы, егін шаруашылығының аймақтық жүйелері, өндірістік
алаңдар, егіс айналымы, қоршаған ортаның қазіргі заманғы проблемалары,
маркетинг жүргізу және оның нәтижелерін өндірістік қызметте пайдалану
туралы зерделейді.
Осы модуль білім алушыларға ауылшаруашылық кәсіпорындардың
міндеттері мен қажеттіліктерін белгілеуге және сипаттауға, әртүрлі жұмыс
түрлері үшін ауылшаруашылық машиналар мен жабдықтарды белгілеуге
мүмкіндік береді.
Практикалық оқыту процесінде негізгі есеп айырысу түрлерін жүргізу
және АӨК кәсіпорындарын жедел есепке алу бойынша жұмыстың дағдыларын игеру көзделеді.
Оқыту нәтижелері:
ОН1 Ауылшаруашылық өнімдердің экономикасы мен нарығының негіздерін біледі;
ОН 2 Нарықтық экономика жағдайларында кәсіпорынның ролін белгілейді;
ОН 3 Өндірістегі менеджмент пен маркетингтің рөлін ұғынады;
ОН 4 Еңбекті қорғауды және қауіпсіздік техниканы сақтайды;
ОН 5 Ферма шаруашылығының экономикасын біледі;
ОН 6 Негізгі есеп айырысу түрлерін орындайды
ОН 7 Ауылшаруашылық машиналар мен техниканы пайдалануға машықтанады
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Модульдің мазмұны
1. Ауылшаруашылық өнімдердің экономикасы мен нарығының негіздерін біледі
Ел экономикасының құрылымы. Экономика салалары және ақшалай және
тауарлық түсімдер арқылы олардың байланысы. Өзін-өзі реттеу тетіктері
және оларды бұзу. Экономикалық өсудің циклдық сипаты. Мемлекеттің реттеуші міндеті.
Реттеу мақсаттары. Нарық ұғымы және заңдары. Жасалған бәсекелестіктің
нарығы. Еркін нарық, реттелмелі нарық. Бағаларға қатысты дотациялар, қолдау, кепілдіктер. Кедендік салық. Ауылшаруашылық кәсіпорнында шығыстардың құрылымына және баға белгілеуге әсері. Нарық жағдайына теріс
әсерлері. Жетілдірілмеген бәсекенің нарығы. Монополия, олигополия. Картель және бағалар туралы келісім.
Қазақстан халықаралық еңбекті бөлу жүйесінде. Қазақстанның сыртқы сауда айналымы: экспорты, импорты. Ауыл шаруашылықтың АӨК-дегі орны.
Ел экономикасы үшін ауылшаруашылық өндірісінің маңызы. Азық-түлік қауіпсіздігі.
Ауылшаруашылық нарығы. Жалпы талаптар: ҚР ауылшаруашылық нарықты реттеу, екіжақты және жалпыға бірдей сауда келісімдері, нарықтық
бағдарлану және құрылымды сақтау, жанама іс-шаралар (мысалы, қаржыландыруды ынталандыру және басқалар), сату құрылымдары және қайта өңдеу
сатыларының мәртебесі, экспорт нарығына қолжетімділігі.
Мақсаттары, мысалы: бағалардың ауытқуынан қорғау, өндірілген өнімнің
санын реттеу. Құралдары, мысалы: нарыққа бағдарланған баға саясаты, ақшалай өтемақылар, квоталар беліглеу.
2. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның рөлін анықтайды
Ұлттық экономика жүйесіндегі кәсіпорын. Кәсіпкерлік және кәсіпорынның ұйымдастурышылқ-құқықтық нысандары. Жеке кәсіпорын. Ұжымдық
кәсіпорындар: серіктестік, мысалы, тартылатын капиталымен жай серіктестік, қоғам [компания] (ЖШС, АҚ). Өзге де түрлері: серіктестіктер, бірлестіктер, одақтар.
Кәсіпорынның материалдық-техникалық базасы. Кәсіпорындағы еңбек ресурстары, оларды тиімді пайдалану және еңбекті төлеу. Өндіріс шығындары,
калькуляция, өнімнің өзіндік құны, өнімге бағалар қалыптастыру.
Ауыл шаруашылықтағы өндірістік жүйелер: дәнді дақылдарды өндіру бойынша нарықтық кәсіпорындар, жемшөп өндіру бойынша нарықтық кәсіпорындар, көп жылдық дақылдармен айналысатын кәсіпорындар, мал шаруашылығының (мысалы, мал шаруашылығы, қой-, шошқа-, құс-, ара-, аң шаруашылығы және басқалар) кәсіпорындары, аралас нысанындағы кәсіпорындар.
Бірлестіктер, одақтар. Ауылшаруашылық және балық өндіруші кәсіпорындары иелерінің бірлестіктері. Өндірушілердің ортасы. Машиналық-тракторлық техниканың станциясы.
Шағын және орта кәсіпорындардың маңызы: шаруашылықты басқару,
кірістілігі, бәсекеге қабілеттілігі, жабдықтау және сату.
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3. Өндірістегі менеджмент пен маркетингтің рөлін ұғынады
Ұйым менеджментінің ұғымы, маңызы, функциялары. Кәсіпорынды құру,
тіркеу, лицензиялау және тарату. Кәсіпорынның мүлкі. Кәсіпорынның жауапкершілігі, банкроттығы. Технологиялық және өндірістік процестерді басқару.
Ұйымды басқаруды жоспарлау. Ұйымдастырушылық құрылымы. Ұйымды
басқарудағы басшылық және көшбасшылық. Ұйым қызметін бақылау. Стратегиялық басқару. Стратегияны жоспарлау процесі. Баламаларды талдау және
стратегияны таңдау. Стратегияны іске асыруды басқару. Инновациялық процесстерді басқару. Дағдарысқа қарсы басқару.
Менеджердің функциялары мен жеке басы. Кәсіпорын және менеджмент.
Басқару деңгейлері: міндеттері, бөлу, «инстанциялар тізбесі». Басқару
құрылымы: желілік, функционалдық, біріктірілген құрылымдар (қызметаралық). Жүйелік өзгерістердің қажеттілігі. Өзгерістерді басқару. Адамның
жүріс-тұрысындағы өзгерістер. Адамның ұйымға кіруі. Қызметтің уәждемесі. Қазіргі заманғы еңбекті ұйымдастыруда топтық жұмыс істеу әдістерінің
маңызы. Табыскер менеджердің қасиеттері. Жақсы басшының ережесі. Коммуникация процесі. Коммуникация моделі: негіздері (жіберуші –алушы,
мәтін, кодтау және өзге), коммуникацияны бұзу. Коммуникациялық стильдер.
Коммуникация және басқару.
Маркетинг ұғымы, оның мақсаттары, функциялары, қағидалары, жіктеу,
маркетингтің негізгі тұжырымдамалары, нарықты сегменттеу, маркетинг
объектілері мен субъектілері, маркетингтік орта, маркетинг құралдары, сұранысты зерделеу, қалыптастыру, болжамдау және икемділігі, сатуды ынталандыру, нарықта тауарларды және көрсетілетін қызметтерді жылжыту әдістері,
жарнама, сату және баға саясаты. Баға белгілеу міндеттері және стратегиясы,
бағаларды жіктеу, нарықты маркетингтік зерттеу, маркетингтің ақпараттық
жүйесі, маркетингтің стратегиясы мен тактикасы.
Менеджмент және маркетинг саласындағы қолданбалы бағдарламаны
қамтамасыз ету және ақпараттық ресурстар, сараптамалық жүйелер және
кәсіптік қызметте шешімдер қабылдауды, модельдеуді және болжауды қолдау
жүйелері.
4. Еңбекті қорғауды және қауіпсіздік техниканы сақтайды
Еңбек құқығының ұғымы. Еркін еңбекке құқығының ұғымы. Еңбек туралы
заңнама. Еңбекті қорғау қауіпсіздігі ұғымы. Жұмыскерлердің еңбекті қорғауға
заңды кепілдіктері. Денсаулық және салауатты өмір салты туралы ұғымы. Еңбек гигиенасы. Кәсіпорындағы қауіп көздері: жұмыс аймағындағы өндірістік
шу мен діріл, зиянды заттар, сәулелену, жылу, шаң, жұмыскерлердің өздеріне
тән кәсіптік жұқпалы аурулар және олардың алдын алу.
Жазатайым оқиғалардың туындауының әдеттегі ахуалдары (ауылшаруашылық кәсіпорындардың мысалында). Жазатайым оқиғаларды тергеу
тәртібі. Жазатайым оқиғаларды және кәсіби ауруларды рәсімдеу және тіркеу
процесі.
Жазатайым оқиғалардың статистикасы және оларды талдау. Әртүрлі өндіріс түрлеріндегі қауіпсіздік техникасы. Қорғау айлабұйымдары: құрылыс
ғимараттарында; машиналар мен жабдықтарда, малмен жұмыс істеген кезде.
Қорғау белгілері. Өндірістік гигиена. Адамдардың жеке қорғау құралдары.
Жұмыс берушінің міндеттері. Жұмыс уақыты. Еңбек міндеттері. Жұмыс бе24

руші. Жазатайым оқиғалардан өндірістік қорғау, өндірістік жарақаттар. Медициналық жәрдем көрсету ережесі. Ауыл шаруашылықтағы өрт қауіпсіздігі.
Кәсіптік жұмыстың маңызы.
Адам еңбегінің өнімділігіне әсер етуші факторлары. Эргономикалық аспектілердің есебімен жұмыс орнын ұйымдастырудың негізгі қағидалары.
5. Ферма шаруашылығының экономикасын біледі
Орналастыруға әсер етуші факторлар: топырақ (өндірістік аудандар, бағалау), климат (орналасу биіктігі, жауын-шашынның орташа жылдық нормасы,
орташа жылдық температуралар, вегетациялық кезең), көлік жолдарына қатысты орналасуы.
Өндірістің негізгі факторы ретінде жер ресурстары. Еңбек ресурстары: жұмыс күшін бөлу; еңбекке қабілеттілігін, еңбек шығындарын бағалау. Негізгі
және айналмалы капитал: ғимараттар және құрылыс ғимараттар, машиналар
мен жабдықтар, ауылшаруашылық мал, запастар. Кәсіпорын басшысы біліктілігінің маңызы.
Экологиялық қағида: шаруашылықтың орналасуының есебімен өндіріс,
мамандануының есебімен мал шаруашылығы, өндірістің қарқындылығы.
Экономикалық қағида: тұрақты және ауыспалы шығыстар, төмендейтін
түсімділіктің заңы, өнімнің бірлігіне есептегенде шығындардың төмендеу
заңы. Табиғи ресурстарды бағалау (кадастрлық әдіс). Табиғатты тиімді пайдалануды ынталандыру (салық саясаты). Табиғат қорғау шараларының экономикалық тиімділігі.
Тауарлық-материалдық запастардың қозғалысы. Жалпы және тауар өнімі:
шығыстары, бағалары. Бағалардың құрылымы.
Өндіріс шығындарының мазмұны: негізгі шығыстар, тура шығыстар, жанама шығыстар. Салынба шығыстар. Жалпы шығыстар: жалпы шаруашылық,
жалпы өндірістік. Шығыстарды жабу үлесі. Жалпы шығыстарды жабу үлесі.
Кәсіпорынның пайдаланушылық [өндірістік] шығыстары – кәсіпорынның
пайдасы. Кәсіпорынның табысы. Пайда. Табыстылығы. Өтімділігі. Белсенділігі. Айналым және пайда.
Кәсіпорындар, өндіріс бағыттары, өндірістік сала бойынша шығындарды
жабу үлестерін салыстыру. Орташа облыс, ел, әлем бойынша. Сапасы төмен
тауарлар үшін баға белгілеу. Тауар-алмастырғыштар үшін баға белгілеу. Өндірушілердің бағаларға циклге қарсы реакциялары. Кәсіпорын үшін мерзімді
мәміленің бағасын белгілеу проблемалары.
Аграрлық кәсіпорындардың шығыс бөлігінің сипаттамасы (кейбір салаларды кәсіпорында жоғары инвестициялық шығыстар, тұрақты шығыстар). Сатып алу және сату бағасының арасындағы айырмасын көбейту үшін, ауылшаруашылық кәсіпорындары үшін мүмкін стратегия ретінде тік бірігу. Аралас
типті кәсіпорын тәуекелдерді басқару мүмкіндігі ретінде.
6. Негізгі есеп айырысу түрлерін орындайды
Негізгі есеп айырысу түрлері. Иерархияны есепке алу, нәтижелердің азық
мөлшеріалды дәлділігі. Кестелерді диаграммаларға ауыстыру, мысалы: Қазақстанда жерді пайдалану, егіс аудандарының құрылымы. Жиіліктер және
жиілік диаграммалары, мысалы: кәсіпорындар мөлшерлерінің сыныптары,
жауын-шашын түсу және температуралық диаграммалары. Кестелер мен гра25

фиктерді құру тәртібі.
Пайдалар мен шығындардың есебі, мысалы, машиналарды шектен тыс
пайдалану кезінде пропорционалды шығындар. Орташа шамалар.
Кредиттер бойынша шығыстар. Бағаларды салыстыру, кредитті алу арқылы
қолма-қол ақшаға сатып алу. Прейскуранттық баға, қолма-қол ақшаға сатып
алынатын тауарларға баға, таза төлемнің бағасы.
1 кг. таза қоректік затқа шығыстар. Көптеген ауыспалы шамалармен есептер.
Қоспалы тыңайтқыштардың (NPK тыңайтқышы) есептеріне, таза төлемдерге, шығыстарға қайта есептеу жүргізу.
Сатып алған және пайдаланған кезде шығындардың үлесі, мысалы: ауылшаруашылық машиналарды түрлері бойынша.
Бағаларды есептеу: көтерме, бөлшек баға. Мемлекетпен кепілдік берілген
баға.
Әртүрлі салаларда шығындарды жабудың жай үлестерін есептеу: өсімдік
шаруашылығы, мал шаруашылығы, ауылшаруашылық техника.
Шығындарды жабу үлесінің шектеулі санында бар өндіріс факторларымен
байланысы: сағ/1 адам үшін шығындарды жабу үлесі, 1 га шығындарды жабу
үлесі, пайдаланылатын капиталдың бірлігіне шығындарды жабу үлесі. Пайданың мөлшерін белгілеу.
7. Ауылшаруашылық машиналар мен техниканы пайдалануды
біледі.
Тракторлар мен ауылшаруашылық техниканың сыныптамасы. Тракторлардың негізгі тетіктері. Іштен жанатын қозғалтқыш: іштен жанатын қозғалтқыштың жалпы құрылысы және жұмысы; автотракторлық қозғалтқыштар
үшін жанармай; қозғалтқыштардағы шынайы процестері, қозғалтқыштың
негізгі мөлшерлерін белгілеу. Иін-бұлғақты тетік және газ бөлгіш тетік:
иін-бұлғақты тетіктің кинематикасы мен динамикасы; Иін-бұлғақты тетіктің құрылысы және жұмысы; газ бөлгіш тетіктің құрылысы және жұмысы.
Қуаттану жүйесі және қозғалтқыштың реттеушісі. Майлау және салқындату жүйелері. Электр жабдықтар. Қозғалтқыштарды қосу. Автотракторлық
қозғалтқыштардың сипаттамалары және оларды сынау. Тракторлар мен автомобильдерді күштік тапсыру. Тракторлар мен автомобильдерді жүргізу
тетіктерінің жүрістік бөлігі. Тракторлар мен автомобильдердің жұмыс және
қосымша жабдықтары.
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Оқыту нәтижелері мен бағалау өлшемдері

Оқыту нәтижелері,
осы модульді
табысты аяқтаудан
кейін білім алушы

ОН1
Ауылшаруашылық
өнімдердің
экономикасы
мен нарығының
негіздерін білуге

ОН 2 Нарықтық
экономика
жағдайларында
кәсіпорынның рөлін
белгілеуге

ОН 3 Өндірістегі
менеджмент пен
маркетингтің рөлін
ұғынуға

Бағалау өлшемдері
Білім алушы
1.1
Ел экономикасындағы ақшалай және тауарлық
түсімдердің ерекшелектерін түсіндіруге, нарықтың теңгеруші
функцисын және мемлекеттің реттеуші рөлін ұғынуға;
1.2
Нарықтық экономикадағы баға белгілеу ерекшеліктерін,
сондай-ақ
монополияландыруды
болдырмау
және
олигополиялардың туындауы үшін, монополияға қарсы
құрылымдардың функциясын ұғынуға;
1.3
Халықаралық тауарлардың, көрсетілетін қызметтер
мен төлемдердің түсімдерімен өзара байланыс жүйесінде
Қазақстанның экономикасын ұғынуға;
1.4
Тұтас
алғанда
ел
экономикасындағы
ауыл
шаруашылықтың маңызы мен орнын ұғынуға;
1.5
Ауылшаруашылық нарық және оның тетіктері туралы
түсінікті игеруге;
1.6
Ауылшаруашылық
машиналардың
жіктемесін
жұмыстардың түрлері және маңыздары бойынша белгілеуге.
2.1
Ел экономикасының шеңберінде ауылшаруашылық
кәсіпорынның орнын сипаттауға;
2.2
Кәсіпорындардың
ұйымдастырушылық-құқықтық
нысандарын салыстыру және олардың құқықтық мәртебесін
белгілеуге;
2.3
Жалпы экономикалық жағдайлардың ауылшаруашылық
кәсіпорынға әсерін айқындауға;
2.4
Шаруашылықты
жүргізу
жүйесін
және
ауыл
шаруашылықта мамандану нысандарын атау және бағалауға;
2.5
Қажеттілікті дәлелде және шаруашылық субъектілердің,
одақтардың, көп салалы бірлесудің нысандарын сипаттауға;
2.6
Шағын және орта кәсіпорындардың жаһандану
жағдайларында мүмкіндіктерін бағалау және нарықтық ұяларды
ашуға.
3.1
Менеджменттің негізгі қағидаларын және менеджердің
функцияларын ұсыну және ауылшаруашылық кәсіпорындардың
әртүрлі ұйымдастырушылық-басқарушылық құрылымдарын
бағалауға;
3.2
Бейімделу және өзгеретін жағдайлар процесінің
көзқарасынан қазіргі заманғы басқарушылық және әкімшілік
құрылымды және басшылық стилінің маңызын ұғынуға;
3.3
Тұлғааралық коммуникацияның негізгі қағидаларын
білу және ауылшаруашылық кәсіпорнында еңбек жағдайлары
шеңберінде оларды ұғынуға;
3.4
Қолайы
сатуды
ұйымдастыруға
бағдарланған
кәсіпорынды басқару ретінде маркетингті көрсетуге;
3.5
Кәсіби тілді пайдаланып, ауызша, жазбаша және
компьютерлік нысанында фактілер мен пікірлерді білдіруге;
3.6
Бизнес-процестерді модельдеуге.
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ОН 4 Еңбекті
қорғауды және
қауіпсіздік
техниканы сақтауға

ОН5 Ферма
шаруашылығының
экономикасын
білуге

ОН6 Негізгі есеп
айырысу түрлерін
орындауға
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4.1
Ауылшаруашылық кәсіпорнындағы еңбек ахуалдың
ерекшеліктерімен байланысты еңбекті қорғау маңызын ұғынуға;
4.2
Кәсіби аурулардың пайда болу себептерін білу және
зиянды факторларды бажайына келтіруге;
4.3
Әдетті жазатайым оқиғаларды тудыратын себептерді білу
және оларды болдырмау үшін маңызды нұсқаманы пайдалану
және олардан бақылау жүйесінің және профилактикалық ісшаралардың есебі арқылы құтылуға;
4.4
Кәсіпорын басшылығының еңбекті қорғау мәселелері
жөніндегі құқықтарын, міндеттері мен функцияларын ұғыну;
4.5
Өртке қарсы қауіпсіздіктің маңызын ұғыну, өртке қарсы
қауіпсіздік жүйесін білу және өрт болған жағдайдағы тәртіппен
танысуға;
4.6
Еңбек өнімділігі мен жұмыс орнын ұйымдастырудың
арасындағы өзара байланысты белгілеуге;
5.1
Аграрлық өндірістің көрсеткіштеріне экономикалық әсер
етуші ретінде, ферма шарушалығын орналастырудың табиғи
факторларының маңызын түсіндіруге;
5.2
Ауылшаруашылық өндірістің өндірістік факторларының
сипаты және кіріс үшін олардың маңызын игеруге;
5.3
Экономикалық және экологиялық аспектілер саласында
аграрлық өндірісті ұғынуға;
5.4
Ауылшаруашылық кәсіпорындағы тауарлық-ақшалай
түсімді түсіндіру және өндіріс шығындарын есептеуді
машықтануға;
5.5
Өндірістік-экономикалық
табыстың
маңызды
өлшеуіштерін ұғыну және кәсіпорынның салалар бойынша
экономикалық тиімділігіне талдау жүргізуге;
5.6
Өндіріс шығындарының үлесін статистикалық тұрғыда
орташа көрсеткіштерімен салыстыруды жүргізуге.
5.7
Ауылшаруашылық нарықтардың инфрақұрылымын
және ауылшаруашылық өнімдерге баға белгілеу ерекшеліктерін
ұғыну және оны негізіне ала отырып, өндірістік стратегияларды
белгілеуге;
5.8
Тәуекелдер көзқарасынан мамандандырылған және
аралас кәсіпорындарды бағалауға;
5.9
Қауіпсіздік техниканы және қоршаған ортаны қорғауды
сақтауға;
6.1
Сауда-коммерциялық
қосымша
шоттар
үшін
бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға;
6.2
Деректерді жинау және жай графиктер/ диаграммалар
жасауға;
6.3
Пайдалар мен шығындарға есептеу жүргізу, орташа
маңызы мен үлестерін есептеуге;
6.4
Сату туралы ұсынстарды және кредиттер бойынша
шығыстарды тексеруге және бағалауға;
6.5
Машиналар мен жабдықтарды ұстауға, топырақты
тыңайту үшін қаражаттың шығыстылығын есептеуге;
6.6
Мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы және
ауылшаруашылық техника саласында сауда-коммерциялық
есептеуді жүзеге асыруға;

ОН7
Ауылшаруашылық
машиналар
мен техниканы
пайдалануға
машықтануға тиіс

7.1
Ауылшаруашылық
машиналардың, тракторлар мен
автомобильдердің түрлері мен сыныптамасын білуге
7.2
Ауылшаруашылық машиналар мен аспалы жабдықтардың
құрылысын білуге
7.3
Ауылшаруашылық машиналар мен аспалы жабдықтарға
техникалық қарау жүргізуге
7.4
Ауылшаруашылық машиналар мен аспалы жабдықтарды
жүргізуді машықтануға тиіс.

БЖКМ 02. Топырақты егуге және салуға даярлау
Мақсаты
Кәсіптік әрекеттер мен операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті, топырақты егуге, салуға және негізгі жұмыс ауылшаруашылық техниканы даярлау
технологиялар туралы білімдерді беру.
Модульге енгізу
Білім алушылар дәнді, майлы дақылдарды және дән бұршақ, тамыр
және түйнек жемістердің өндірісіне, егіс көкөніс шаруашылығына, шабындық
жайылым шаруашылығына және жемшөп егін шаруашылығына, жүгері өндіруге өңірлердің тұтынушылығының есебімен өсімдіктерден жасалған өнімдерді өңдеу іс-шаралары мен технологиясын, егіс айналымын және өсімдік
шаруашылығының бағыттарын тікелей модульде зерделейді және бағалайды.
Осы модуль жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін, еңбекті қорғауды және
қауіпсіздік техниканы сақтап, әртүрлі машиналарды, құрылғыларды, жабдықтар мен құрал-саймандарды пайдалану бойынша тақырыптарды қамтиды.
Оңтайлы өсу жағдайларды жасау үшін, өсімдіктерде болып жатқан биологиялық және физиологиялық процестердің негізін құраушы,өсу факторлары, сондай-ақ олардың экологиялық, климаттық жағдайлардан, ауа райынан
және топырақтардың түрінен тәуелділігі бойынша білімдер алу қажет. Бұдан
басқа, зерделеу үшін, екпе өсімдіктерді және олар үшін зиянды ағзаларды,
сондай-ақ тыңайтқыштарды енгізу, өсімдіктерді қорғау және сұрыпын жақсартушы өңдеу жолымен өнімділік пен сапасын арттыру бойынша іс-шараларды білудің орталық маңызы және жағдайы бар.
Кәсіпорынды табысты дамыту үшін, өңірлердің аграрлық нарықтарына, сондай-ақ өндіріс және көрсетілетін қызметтер нарығының сегментіне,
өндіріс факторларына ерекше сүйеніп, нарықтық экономикада дамып келе
жатқан экономикалық жүйенің жалпы үлгі шарттарына ауылшаруашылық
кәсіпорынның қосылғандығын ұғыну маңызды.
Модульге машықтар мен дағдыларды қалыптастыру арқылы алынған білімдерді бекітіп, практикалық оқыту кіреді.
Модульдің шеңберінде осы білімдердің негізінде өңірлерде өсімдік шаруашылығында өндірістік типтік бағыттарды өсіру технологиялары, әсіресе
өсімдіктерден жасалған өнімдердің экономикалық тұрғыда табысты және
ұзақ өндірісіне жету үшін, іс-шаралар көрсетіледі.
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Оқыту нәтижелері
ОН 1 Өсімдік шаруашылығы өнімдері өндірісінің негізгі факторларын
біледі.
ОН 2 Қауіпсіздік техниканың ережесін сақтап, топырақты егу алдында өңдеудің агротехникалық амалдарын орындайды.
ОН 3 Егу тәсілдерін және отырғызу материалдарды таңдайды
Модульдің мазмұны
1. Өсімдік шаруашылығы өнімдері өндірісінің негізгі факторларын
біледі
Метеорологиялық факторлар, олардың өзара әсері және өлшеу: ауаның
температурасы, қысымы, циклон, антициклон, жел, ауаның ылғалдылығы,
жауын-шашындар, ауа-райы фронттары. Метеорологиялық болжамдардың
маңызы. Ауа-райы туралы деректерді жинау, Ауа-райын бақылау.
Ұғымдар: экология, биотоп, биоценоз, экожүйе, биологиялық теңдік. Заттардың алмасуы және энергия: өндірушілер, тұтынушылар, гетеротрофтық
ағзалар /редуценттер.
Тағамдық пирамидалар/тізбектер. Биологиялық теңдіктің бұзылуы, мысалы, монодақылдар, тыңайтқыштың артық болуы, жаппай мал шаруашылығы,
химиялық құралдарды пайдалану, суларды эвтрофикациялау және нитраттармен ластану үшін. Жер құрылысының салдары.
Табиғат өсімдік қауымдастықтары және олардың орналасу жағдайлары,
мысалы, ылғалды аудандар, қуаң және құнарсыз жерлер, орман алқаптары,
көшеттер. Егіс айналымы. Аграрлық өндіріс өсімдіктерінің топтары, мысалы,
қалампыршөп өсімдігі, орман өсімдігі. Ландшафттың өзгеруі, пайдалану тарихы және өзгерістер. Жерді өңдеу және орналасу жерінен тәуелді онда шаруашылық ету маңызы. Қазақстанның табиғат-шаруашылық аймақтары (дала,
орманды дала, орман аймақтары, тау жерлер). Су ресурстарын қорғау бойынша іс-шаралар, қоршаған ортаны қорғау және энергияны үнемдеу бойынша
іс-шаралар.
Қазақстан Республикасы ауылшаруашылығы өндірісінің саласындағы
заңнама. Қазақстанның ауылшаруашылық нарығы. Жалпы талаптар: ҚР ауылшаруашылық нарығын реттеу; екіжақты және жалпыға бірдей сауда келісімдері; құрылымды нарықтық бағдарлау және сақтау; жанама іс-шаралар (мысалы, қаржыландыру ынталандыру және басқа); сату құрылымы және қайта
өңдеу сатысының мәртебесі; экспорт нарығына қолжетімділігі.
2. Қауіпсіздік техниканың ережесін сақтап, топырақты егу алдында
өңдеудің агротехникалық амалдарын орындайды.
Топырақтың пайда болуы: басты жыныстар, магматикалық жыныстың шығарылуы және метаморфиялық тау жынысы, тұнба және қат-қабат тау жыныстары, батпақ. Топырақ пайда болу режимі. Топырақтың пайда болуы: физикалық күштер, химиялық күштер, биологиялық күштер.
Топырақтың құрауыштары: минералдық құрауыштар, құм. Шаң тәрізді құм.
Балшық, әктас. Органикалық құрауыштары: көң, топырақ жиегі. Топырақтардың түрлері: белгілеу, маңызы.
Топырақтардың түрлері: құмды топырақ, сазды топырақ, саздақ топы30

рақ, көңді топырақ. Топырақ құрылымының сипаттамалары, мысалы, сутасығыштығы, ауа өткізгіштігі, жылу өткізгіштігі, құнарлы заттардың болуы,
өңделіп шығушылығы.
Топырақтық коллоидтар ретінде балшық пен көң: көздері, кемуі, флокуляция, буферлігі. Топырақтық реакциялар, pH шамасы.
Тұз қышқылының үлгісі. pH-метр индикаторларымен үлгі, N мин. әдісі.
Ауылшаруашылық машиналар мен құралдар туралы жалпы мәліметтер.
Тракторлар, іштен жанатын қозғалтқыштар туралы негізгі мәліметтер. Іштен
жанатын қозғалтқыштардың тетіктері мен жүйелері. Топырақты негізгі, беткі өңдеуге арналған машиналар мен құралдар. Егін егуге және отырғызуға
арналған машиналар, тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналар. Қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау. Қауіпсіз жол жүру қағидалары. Ауылшаруашылық кәсіпорында техникалық қызмет көрсету бойынша
жұмыстарды жүргізуді жоспарлау: конструктивтік бөлшектерінің күтілетін
қызмет ету мерзімі және шыдам мерзімі, тозатын бөлшектерді профилактикалық ауыстыру, майлау жұмыстарын жүргізу жоспары, маусымдық мерзімде
машиналардың жарамсыз болып қалуымен байланысты шығыстарды бағалау.
3. Егу тәсілдерін және отырғызу материалдарды таңдайды.
Өсімдік жасушасының малдың жасушасымен салыстырудағы құрылысы.
Құрауыш жасушалар. Митоз. Санцитий (ұлпа).
Дән: құрылысы, өнуі. Тамыр: тамыр жүйесі, тамырдың құрылысы. Суды
және қоректік заттарды сіңіру.
Жапырақтың құрылысы: бөліктері, жүйкелену нысандары, көлденең кесік.
Жапырақтың функциялары: фотосинтез, дем алу, транспирация.
Тармақтардың нысаны: жер үсті және жер асты тармақтары, бүршіктер,
тармақтардың өзгеруі. Өткізгіш шоқ және қоректік заттарды тасымалдау.
Микроскоптың құрылысы және онымен жұмыс істеу ережесі. Микроскоптың астында бақылау: пияз қабығының жасушаларын, балдырларды, жапырақ саңылауын, сабақтың кесіндісін. Өсімдіктердің аурулары. Өсімдіктердің
зиянкестері және өсімдіктер үшін пайдалы жәндіктер.
Гүл: құрылысы, гүлшоғыр түрлері мен нысандары. Жемістер: жемістердің
түрлері, тұқым материалының жарамдылығы.
Өсімдіктердің жыныстық емес көбеюі: маңызы, түрлері, мысалы, сабақтары, қосымша бұтақтары. Кесінділер. Ұлпа дақылдары. Өсімдіктердің жыныстық көбеюі: ұрық жасушаларының пайда болуы (мейоз), дән бүршік,
ұрықтандыру.
Хромосомдар тұқым қуалаушылықты тасушысы ретінде. Мендельдің
тұқым қуалаушылық заңы: біркелкілігі заңы, гендерді тәуелсіз қосу заңы,
тәуелсіз ыдырау заңы. Тұқым қуалаушылық тәртібі: басым болу, рецессивтік,
аралық.
Селекциялау. Будандастыру. Гибридтер. Биотехника, мысалы, гендік техника. Гендік инженерияны пайдаланып, өсімдік егу
Беріктігі. Мыңдаған дәндердің салмағы. Өсу күші. Тұқымдардың өнгіштігі. Дәндерді егуге даярлау амалдары. Егістерді егістік апробация.
Өсімдіктерді түрі, сұрыбы, тұқымдастығы бойынша жүйелендіру. Өсімдіктерді белгілеген кезде әрекеттердің жүйелілігі.
Дәндері, бұтақтары, тармақтары бойынша пайдалы өсімдіктерді сәйке31

стендіру: шөптер, бидай, бұршақ, арамшөптер. Қиын жұлынатын арамшөптер және тұқымдық материалды тазарту.
Паразит және паразит емес зақымданудың және аурулардың белгілері
мен себептері. Даму жағдайлары және өмірлік циклдары. Өсімдіктерді қорғау
түрлері мен әдістері. Өсімдіктерді қорғау мәселесі жөніндегі кеңес беру ұйымдары. Құқықтық нұсқамалар, мысалы, өсімдіктерді қорғау туралы заң.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту
нәтижелері,
осы модульді
табысты
аяқтаудан кейін
білім алушы

ОН1 Өсімдік
шаруашылығы
өнімдері
өндірісінің
негізгі
факторларын
білуге

ОН2 Қауіпсіздік
техниканың
ережесін сақтап,
топырақты егу
алдында өңдеудің
агротехникалық
амалдарын
орындауға
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Бағалау өлшемдері
Білім алушы

1.1
Экологиялық факторларды, биогеохимиялық циклдарды,
экологиялық тепе-теңдікті түсіндіруге, биоалуандылықты сақтау
және ландшафтты қорғау қағидаларын сипаттауға;
1.2
Ауа-райын белгілейтін факторларды және ауа-райы
құбылыстарын, сондай-ақ олардың өлшеу әдістерін ұғынуға;
1.3
Жер құрылысы мәселелері жөніндегі шешімдерді
экологиялық талаптар бойынша негіздеуге;
1.4
Кәсіпорын үшін өсімдік өнімі өндірісінің және табиғи
орналасуының экономикалық жағдайларын пайдаланып, оның
қызмет етуінің негізгі факторларын түсіндіруге;
1.5
Егіс айналымының қажеттілігін сипаттауға;
1.6
Ауылшаруашылық нарық және оның тетіктері туралы
түсінігі болуға;
1.7
Өсімдік саласында қоршаған ортаны қорғау бойынша ісшараларды жоспарлауға;
1.8
Ауа-райы карталарын және метеорологиялық болжамдарды
түсіндіруге;
1.9
Өңірдегі жауын-шашынның жылдық мөлшерін талдауға,
тиісті ауа-райы құбылыстарын бақылауға және жазуға;
1.10 Ауыл шаруашылық саласындағы қолданыстағы нормативтік
құқықтық актілерді, заңдарды назарға алуға.
2.1
Топырақтың пайда болу процестерін түсіндіруге және
топырақтың құрауыш элементтерін атуға;
2.2
Топырақтың құрылымына әсер ететін факторларды
белгілеуге;
2.3
Топырақтың құрылымы мен құрамына талдау жүргізуге,
оның құнарлылығын бағалауға;
2.4
Талаптарға сәйкес топырақты өңдеу үшін ауылшаруашылық
дақылдардың қажеттілігін түсіндіруге;
2.5
Ақпараттық
ресурстарды
пайдаланып,
топырақтар
түрлерінің сыныптамасын рәсімдеуге;
2.6
Әртүрлі топырақты өңдейтін техника маңызының сипатын
білуге;
2.7
Топырақты
өңдейтін
техника
мен
жабдықтарды
пайдаланудың экономикалық тиімділігіне есептеу жүргізуге;

ОН2 Қауіпсіздік
техниканың
ережесін сақтап,
топырақты егу
алдында өңдеудің
агротехникалық
амалдарын
орындауға

ОН 3 Егу
тәсілдерін
және отырғызу
материалдарды
таңдауға тиіс

2.8
Тракторлардың құрылымын және топырақты өңдеген және
өсімдіктерді отырғызған кезде, олардың пайдалануын білуге;
2.9
Техникалық қызмет көрсету кестелері бойынша жұмыстарды
жүргізу қажеттілігін түсіндіруге;
2.10 Энергетикалық және материалдық ресурстарды азық
мөлшеріалды пайдалануды негіздеуге;
2.11 Өңірлік жағдайлардың есебімен материалдарды және құралсаймандарды коррозиядан қорғау шараларын ұсынуға;
2.12 Қауіпсіздік техникасы және жол жүру ережесін орындауға;
3.1
Өсімдіктер органдарының құрылысы мен функцияларының
сипатын білуге;
3.2
Процесстерді түсіндіруге: өнуі, фотосинтеза және дем алу;
3.3
Өсімдіктің даму кезеңін айыруға;
3.4
Метаболизм процестерін түсіндіруге;
3.5
Өсімдіктерді егу және отырғызу процестерінің шығынын
есептеуге және негіздеуге;
3.6
Отырғызу материалды іріктеп алуды бағалау үшін сапа
өлшемдерін білуге;
3.7
Сандық және сапалық аспектілерінің есебімен пайдалы
ұсыныстарды бағалау мақсатында тұқым мен отырғызу
материалдың өндірушілері туралы талдау жүргізуге;
3.8
Отырғызу материалдарына сәйкес егу агрегаттары мен
жабдықтарды таңдап алуға;
3.9
Ұдайы өнідіріс типтері бойынша дақылдар сыныптамасының
сипатын білуге;
3.10 Ауылшаруашылық дақылдардың әртүрлі түрлері дәндерінің
өнуіне қатысты эксперименттер жүргізуге және тұжырымдамалар
жасауға.

БЖКМ 03 Ауылшаруашылық дақылдарды өсіру, күту және астық
өнімін жинау
Мақсаты
Жиналған өнімді өсіру, күту, жинау, тасымалдау, сақтау және өнімді тұтынушыға сату технологиялары туралы базалық білімдер алу.
Модульге енгізу
Білім алушылар өнімді өсіру, күту, жинау, сақтау орындарына тасымалдау,
сондай-ақ дәнді, майлы дақылдарды және дәнді-бұршақты дақылдарды, тамыр- және түйнек жемістерді өндіру бойынша өңірлердің мамандану картасының есебімен сатуға, дала көкөніс шаруашылығына, шабындық жайылым
шаруашылығына және шемшөп егін шаруашылығына, жүгеріні өнідурге
тұтынушыларға жеткізу іс-шараларын және салалық технологияларды тікелей модульде зерделейді және бағалайды. Осы модуль жазатайым оқиғаларды
болдыомау бойынша еңбекті қорғау және қауіпсіздік техника ережесін сақтап,
тыңайтқыштарды енгізу, өсімдіктерді қорғау, өнімді жинау, тасымалдау және
сақтау үшін, әртүрлі механикаладырылған агрегаттарды, аспалы және тіркемелі жабдықтарды, автомобильдерді, тракторлар мен комбайндарды пайдала33

ну жөніндегі тақырыптарды қамтиды.
Қолайлы өсу жағдайларын жасау үшін, топырақта болатын негізгі биологиялық және физиологиялық процестер бойынша, өсімдіктер және олар үшін
зиянды ағзалар, сондай-ақ тыңайтқыштарды енгізу жолымен өнімділік пен
сапаны арттыру бойынша, өсімдіктерді күту және қорғау, жинау және сақтау
технологиялары бойынша іс-шаралар туралы білімдерді алу қажет. Бұл ретте
бірінші жоспарда өнімнің сақтандығын және өайта өңдеу өнеркәсібінің талаптарына сәйкес келетін пайдалы және жоғары сапалы өнімдердің өндірісін
қамтамасыз ету тұр.
Кәсіпорынды табысты дамыту үшін, кәсіпорынның экономикасы, кәсіпорынды ұйымдастыру, орындалған жұмыстарды және көрсетілген қызметтерді
есепке алу, қызмет нәтижелерін бақылауды, сондай-ақ өндірістік жоспарлау
сияқты осындай салаларда өндірістік процестер мен өзара байланысты ұғыну маңызды. Модульдің мазмұнына негізгі сауда-коммерциялық және калькуляциялық аспектілер, құнын ұғыну енгізілді. Өсімдік шаруашылығы үшін
дәл есептерді орындау жолымен ғана кәсіпорынның қаражатын пайдалану
бойынша жасалған есеп айырысу сметалары табысқа не шығынға жету үшін
шешуші болып табылады деп ұғынуға мүмкіндік береді. Бухгалтерлік есеп,
операциялық есеп айырысулар, кірісті есепке алу базалық білімдерді береді
және өндірістік деректерді есепке алу мен бағалауды орындау үшін, сондай-ақ
ауылшаруашылық кәсіпорындарда операцияларды есепке алу үшін машықтарын қалыптастырады. Түгендеу жолымен кәсіпорынның мүлкін есепке алу
мен бағалауды негізіне ала отырып, тұрпатты шаруашылық операциялар мен
бақылауды түзу бухгалтерлік жазуларды жасау, сондай-ақ жылдық балансты
дұрыс жасау және оны жабу жүзеге асырылады. Бұл ретте деректерді электрондық өңдеуді қолданып, есеп айыру үшін, өсімдік шаруашылығы бойынша қызмет саласынан алынған белгілі мысалдар пайдаланылады.
Осы модуль білім алушыларға практикалық қызмет арқылы машықтары
мен дағдыларын қалыптастыру жолымен алынған білімдерін бекітуге мүмкіндік береді.
Оқыту нәтижелері:
ОН1 Тиісті ауылшаруашылық агрегаттар мен жабдықтарды қолданумен
жеміс-көкөніс дақылдарды өсіру, қорғау және күту технологияларын білу;
ОН2 Жиналған өнімді тасымалдау және сақтау кезінде жұмыс жағдайын өз
бетімен талдауды талап ететін практикалық міндеттерді шешу;
ОН3 Ауылшаруашылық маркетингтің ролін ұғыну.
Модульдің мазмұны
1. Тиісті ауылшаруашылық агрегаттар мен жабдықтарды қолданумен жеміс-көкөніс дақылдарды өсіру, қорғау және күту технологияларын
білу
Жеміс-көкөніс өсімдіктердің өсуі мен дамуының топырақтық жағдайлары.
Өсімдіктерді күткен кезде топырақты өңдеу жүйесі. Өсімдіктердің өсуін белгілейтін факторлар: жарық, температура, CO2, О2, су, қоректік заттар (негізгі, қосымша, микроэлементтер, минералдық емес қоректік заттар). Азаймалы
құнарлылығы заңы.
Органикалық және минералды тыңайтқыштар, енгізу тәсілдері, мерзімдері.
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Азот, фосфор, калий, әктас және магний тыңайтқыштары: құрамы және нысандары, әрекеті, тапшылық және артық белгілері, қолдану мысалдары. Проблемалары, мысалы, шайылуы, газ тәрізді шығындары, судың ластауны және
олардың экожүйеге әсері. Кешендік тыңайтқыштардың сипатты белгілері
(NPK): топқа бөлінуі, құрамы, қолдынылуы, әрекеті. Басымдықтары мен
кемшіліктері. Таза заттың мөлшерін есептеу: таза зат ретінде қоректік заттарда қажеттілігі, тыңайтқыштың шоғырлануы және оның саны, пайыздарды
есептеумен шоғырлануы. Біріктірілген тыңайтқыштарды есептеу: таза заттың
саны, сандық арасалмағы. Микротыңайтқыштар: құрамы, әрекеті және қолдану тәсілдері. Көң садырасы, сұйық тыңайтқыш, сұйық боқ, көк тыңайтқыш,
компост: құрамы, әрекеті, проблемалары, мысалы, сулардың эвтрофикациясы. Азотты жоғалту және олардың экожүйеге әсері. Органикалық және минералдық тыңайтқыштарды белгілеу. Топырақтың қоректік заттарының балансы және тыңайтқыштардың мөлшері. Тыңайтқыштарды енгізу жоспарын жасау. Тыңайтқыштарды енгізу. Тыңайтқыштарды сақтау. Араластыру ережесі.
Қоректік заттардың балансын жасау және есептеу.
Органикалық және минералдық тыңайтқыштарды енгізуге арналған технологиясы мен техникасы: минералдық тыңайтқыштарды, сұйық тыңайтқыштарды, қатты көңді, сұйық көңді енгізу; дәл шашқыш мөлшері, радиалдық шашқыш, дисктік шашқыш, қатты көңді шашқыш, сұйық төсемсіз
тыңайтқышты енгізуге арналған машина. Машиналар мен жабдықтардың
конструктивтік элементтері және олардың функциялары: минералдық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналардың конструктивтік элементтері,
сұйық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналардың конструктивтік
элементтері, қатты көңді шашқыштың конструктивтік элементтері, сұйық
төсемсіз тыңайтқышты енгізуге арналған машинаның конструктивтік элементтері.
Жағу тәсілі (шприцтеу, бүрку, себу, аэрозольмен тозаңдату және өзгелер),
дамыту кезеңі (топырақты өңдеу, дәрілеу, пішенді өңдеу және өзгелер), зияндылығы шегінің қағидасы бойынша алдын алу немесе емдеу бойынша
өсімдіктерді қорғау бойынша іс-шаралар жүргізуге арналған технологиялар
мен жабдықтар. Қорғау іс-шараларын жүргізуге арналған жабдықтардың конструктивтік бөліктері және олардың функциялары: дәрілеуіштердің конструктивтік бөліктері, сепкіштің конструктивтік бөліктері, сорғы жүйелері, тоңаздатқыштардың түрлері.
Суаруға арналған технология мен техника: жаңбырлатқыш қондырғылар,
спринклер, тамшылап суару, ерекше жүйелер (гидропоникалар, керамзиттік
дақылдар және өзгелер). Суару техникасының конструктивтік бөліктері және
олардың функциялары: жаңбырлатқыш машиналардың конструктивтік бөліктері, тамшылап суару жүйесінің конструктивтік бөліктері.
Орып-жыю технологиясы және орып-жыю техникасы: тура комбайндау,
бөлек комбайндау технологиясы, бастыру технологиясы (дестелерді бастыру,
тура бастыру), жұмыстардың орып-жыю технологиялық тізбесі және кәсіптік
бөлу, мал азығын дайындау технологиясы (сүрленген шөптік жүгері, дәнді
шөптерден жасалған силос, шөп және басқалар үшін), арнаулы техникасы
(картоп жинайтын комбайндар, қант қызылшасын жинауға арналған комбайндар). Жинайтын техниканың конструктивтік бөліктері және олардың функциялары: астық жинайтын комбайндардың конструктивтік бөліктері, ком35

байнның конструктивтік бөліктері, жемшөпті ұсақтағыштың конструктивтік
бөліктері, басқа жинайтын техниканың конструктивтік бөліктері.
Топыраққа тыңайтқыштарды енгізу, өсімдіктерді қорғау бойынша іс-шаралар жүргізу, суару, өнімді жинау процесінде ауылшаруашылық машиналар
мен жабдықтарды пайдаланған кезде қауіпсіздік техникасы және қоршаған
ортаны қорғау. Жазатайым оқиғалардың туындауының әдеттегі ахуалдары
(АӨК кәсіпорындары мен ферма шаруашылықтарының статистикалық деректерінің мысалында). Жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі. Жазатайым
оқиғалар мен кәсіптік сырқаттарды рәсімдеу және тіркеу процесі.
2. Жиналған өнімді тасымалдау және сақтау кезінде жұмыс жағдайын өз бетімен талдауды талап ететін практикалық міндеттерді шешу
Сақтау және қайта өңдеу нысаны ретінде көкөністер мен жемістер. Сақтауға
және қайта өңдеуге өнімді даярлау. Ауылшаруашылық өнімнің сапасы, оны
арттыру жолдары туралы ұғым. Сақтаған кезде өнім шығынының түрлері:
салмақтан айырылу, сапасын жоғалту. Қоймалардың сыныптамасы. Құрамдастырылған сақтау режимдері. Жемістер мен көкөністердің физикалық қасиеттері және химиялық құрамы. Жемістер мен көкөністердің физикалық және
жылу физикалық қасиеттері. Жеміс-көкөніс салмағының физикалық қасиеттері: сусымалылығы, өзін-өзі сұрыптаулығы, сіңіргіштігі, механикалық беріктігі. Жемістер мен көкөністерді сақтау әдістері.
Далада сақтау. Ыдыс түрлері және жемістер мен көкөністерді буып-түю
тәсілдері. Көкөністерді далада сақтау. Үлгілік үйінділер мен орлар. Түрлендірілген үйінділер мен орлар. Жемістер мен көкөністерді стационарлық қоймаларда сақтау. Қоймалардың жалпы сипаттамасы. Тоңазытқыш қоймалар.
Камераларды салқындату тәсілдері. Тоңазытқыштардың камераларындағы
ауаны ылғалдандыру тәсілдері. ЛН-1А ротациялық ылғалдандырғыш. АУВ
бу ылғалдандырғышы. Жемістер мен көкөністердің жеке түрлерін сақтау технологиясы. Жемістер мен көкөністерді тауарлық өңдеу түрлері мен тәсілдері.
Тауарлық өңдеу. Жинаудан кейін өнімді тауарлық өңдеу.
Өнімді сақтау орнына тасымалдау процесінде ауылшаруашылық машиналар мен жабдықтарды пайдаланған кездегі қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау. Жазатайым оқиғалардың туындауының әдеттегі ахуалдары (АӨК кәсіпорындары мен ферма шаруашылықтарының статистикалық
деректерінің мысалында). Жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі. Жазатайым
оқиғалар мен кәсіптік сырқаттарды рәсімдеу және тіркеу процесі.
Еңбек өнімділігіне әсер ететін факторлар. Эргономиялық аспектілердің
есебімен жұмыс орнын ұйымдастырудың негізгі қағидалары.
3. Ауылшаруашылық маркетингтің рөлін ұғыну
Агроөнеркәсіптік кешенде және тұтас алғанда ұлттық экономикада маркетинг жүйесін, оның функцияларын, рөлін ұғыну. Ауылшаруашылық маркетингтің тәсілдері мен нысандары. Ауылшаруашылық өндіріс үшін ресурстық нарықтар: өңірдің географиялық орналасуы, өнімнің түрі, сату уақыты,
маркетинг жүйесіндегі деңгейі, әлемдік бағалардың серпінімен салыстыруда өңірлік бағаларды талдау. Нарықтың функциялары: айырбастау және баға
белгілеу. Кәсіпорынның маркетингтік қызметін басқарудың қазіргі заманғы
технологиялары, бөлшек саудада және базарда сатуды арттырудың тиімді әді36

стері.
Негізгі есеп айырысу түрлері. Пайдалар мен шығындарды есептеу. Кредиттер бойынша шығыстар. Бағаларды салыстыру, кредит алу арқылы қолма-қол
ақшамен сатып алу. Прейскуранттық баға, қолма-қол ақшаға сатып алынатын тауарларға баға; таза төлем бағасы. 1 кг таза қоректік затқа шығыстары.
Көптеген тұрақсыз шамалармен есептер. Біріктірілген тыңайтқыштарға (NPK
тыңайтқышы) шығыстарды шығыстарға, таза төлемдерге қайта есептеу. Сатып алу және пайдалану кезінде шығындардың үлесі.
Маркетинг және сату саласындағы қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз
ету және ақпараттық ресурстар, сараптау жүйелері және кәсіптік қызметте
шешімдерді қабылдауды қолдау, модульдеу және болжамдау жүйелері. Дербес компьютермен және бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеген
кездегі қауіпсіздік техникасы.
Еңбек өнімділігіне әсер етуші факторлар. Эргономиялық аспектілердің
есебімен жұмыс орнын ұйымдастырудың негізгі қағидалары.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтижелері,
осы модульді табысты
аяқтаудан кейін, білім
алушы:

ОН1 Тиісті
ауылшаруашылық
агрегаттар мен
жабдықтарды
қолданумен жеміскөкөніс дақылдарды
өсіру, қорғау және күту
технологияларын білуге

Бағалау өлшемдері
Білім алушы:
1.1
Ауылшаруашылық өндірісі өнімділігінің заңдарын
ұғынуға;
1.2
Биогеохимиялық циклдарды білуге;
1.3
Өсімдіктердің аурулары мен зақымдануының
белгілерін білуге, белгілі зиянкестердің және пайдалы
жәндіктердің тіршілік қалпын ұғынуға;
1.4
Тыңайтқыштардың түрлерін, типтерін, және қолдану
мерзімдерінің ерекшеліктерін айыра білуге;
1.5
Жай, кешендік және микро тыңайтқыштардың
топыраққа, жер асты суларына және өсімдіктерге әсерінің
сипатын білуге;
1.6
Минералдық және органикалық тыңайтқыштарды
айыра білуге;
1.7
Тыңайтқыштардың қажеттілігін белгілеу
қағидаларын білуге;
1.8
Экономикалық өлшемдерге және қажеттіліктерге
сәйес өсімдіктер үшін топырақтағы әртүрлі
тыңайтқыштардың арасалмағын талдауға;
1.9
Тыңайтқыштар үшін сандық есептерді жүргізуге,
1.10 Топыраққа зерттеу жүргізуге;
1.11 Дәлдігі және өнімділігі бойынша тыңайтқыштарды
енгізуге арналған машиналардың типін белгілеуге;
1.12 Операциялық есеп айырысуды және кірістік есепті
жүргізуге;
1.13 Жеміс-көкөніс дақылдарды өсірудің биологиялық,
экономикалық, құқықтық және экологиялық салдарын
сипаттауға;
1.14 Өсімдіктерді тапсырысқа өсіру бойынша жоспар
жасауға;
1.15 Қауіпсіздік техниканы және өндірістік санитария
ережесін сақтауға.
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ОН2 Жиналған өнімді
тасымалдау және
сақтау кезінде жұмыс
ахуалды өз бетімен
талдауды талап
ететін практикалық
міндеттерді шешуге

ОН3 Ауылшаруашылық
маркетингтің ролін
ұғынуға тиіс

2.1 Еңбекті қорғау және өндірістік санитария саласындағы
құқықтық және нормативтік базаны білуге;
2.2 Запастар мониторингінің қағидалары туралы және
оларды бағалауды білуге;
2.3
Өнімнің сапасын жақсартудың және тасымалдау
және сақтау саласында дамытудың қазіргі заманғы
әдістерін зерделеуге;
2.4
Өсірілген өнімді сақтау қажеттілігін негіздеуге;
2.5
Қоймада физикалық, химиялық және биологиялық
қызмет көрсету және сақтау процестерін қолдануға;
2.6
Сақтау бойынша ұсынылатын іс-шараларға
шығындарды салыстыру және әзірленген экономикалық
салыстыру схемларының негізінде экономикалық тұрғыда
тиімді шешімдер қабылдауға;
2.7
Қоймаға қызмет көрсету бойынша құжаттаманы
жүргізуге және ұсынуға;
2.8
Қоймада жеткіліксіз техникалық қызмет көрсетудің
салдарын талдауға және түсіндіруге.
3.1
Маркетингтік құралдар туралы базалық білімдері
болуға;
3.2
Нарықта қалыптасқан жағдайға сәйкес
кәсіпорынның сату саясатына баға беруге;
3.3
Ауылшаруашылық өнімді сатудың ең маңызды
жолдарын белгілеуге;
3.4
Нарықты және клиенттердің артықшылықтарын
бақылауға;
3.5
Белгілі дақылды сату нарығына талдау жүргізуге;
3.6
Құжаттаманың түрлерін түсіндіру және сатудан
табыстарды талдауға;
3.7
Клиенттермен сату бойынша кәсіптік талқылау
жүргізуге;
3.8
Нақты кәсіпорын үшін маркетингтік ілеспе
әзірлеуге;
3.9
Сатудан түсімдер туралы кәсіптік құжаттамамен
қамтамасыз етуге;
3.10 Жаңа өнімдерді сату бойынша ұсыныстарды
даярлауды машықтануға тиіс.

БЖКМ 04. Ауылшаруашылық малдарды өсіру және ұстау негіздері
Ауылшаруашылық малдарын ұстау негіздері
Ауылшаруашылық малдарға арналған жемшөптердің түрлері және азық
мөлшерлері
Ауылшаруашылық малдарды ұрықтандыру негіздері
Ауылшаруашылық малдарды ұстау және күту
Мақсаттары мен міндеттері. Студенттердің мал шаруашылығы туралы
базалық және негізгі білімдері бар: аймақты зерттеу, азықтандыру, бағу,
орналастыру және күту.
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Модульге енгізу
Осы модуль бойынша сабақтардың кәсіптік әрекеттер мен операцияларды
жүзеге асыру үшін қажет технологияларды және негізгі жұмыс техниканы
білуді беру мақсаты бар. Сабақтардың мазмұнына негізгі биологиялық,
физикалық және химиялық аспектілер енгізіледі. Модуль шеңберінде алынған
базалық білімдерге негізделіп, білім алушылар табысты мал шаруашылығы
өндірісінің іс-шараларымен және технологияларымен танысады және
бағалауды үйренеді. Бұл ретте, ірі қара малды өсіру және бордақылау,
сүт өндіретін мал өсіру, жылқыларды өсіру, шошқа шаруашылығы, түйе
шаруашылығы, қой шаруашылығы, құс шаруашылығы және үй қоянын өсіру
шаруашылығы сияқты, осындай мал шаруашылығының салалары әсіресе
терең қозғалады. Ауылшаруашылық кәсіпорында әртүрлі машиналарды,
құрылғыларды, құралдарды және малды ұстау жазатайым оқиғаларды
болдырмау бойынша техника мен нұсқамаларды жете зерделеуді қажет етеді.
Мал шаруашылығы саласындағы менеджмент мал шаруашылығы өнімін
өндіруде табысқа жету үшін өте маңызды болып табылады. Малдың қолайлы
нәтижелілігіне және жайлы көңіл-күйіне жету үшін, малдың ағзаларында
болып жатқан негізгі биологиялық және физиологиялық процестерді, мал
шаруашылығы үй-жайларының микроклиматына, малды азықтандыруға және
гигиенасына қойылатын талаптарды, сондай-ақ ауылшарушылық малдың
табиғи тәртіп белгілерін білу орталық маңызға ие болады. Бұл білімдер және
де мал шаруашылығы саласында басқа тақырыптарды зерделеу үшін талап
болып табылады.
Модульде оның шеңберінде мал шаруашылығы салалары мен бағыттарының
тұтастығын негізіне ала отырып, мал шаруашылығының өндірістік
технологияларын сипаттау және бағалау машықтары қалыптасатын өндірістік
оқыту бөлімдері бар.
Оқыту нәтижелері:
ОН 1. Ауылшаруашылық малдарды ұстау негіздерін игеру
ОН 2. Әртүрлі жемшөп түрлерінің мақсатын түсіндіру және малға берілетін
азық мөлшерін есептеу
ОН3. Ауылшаруашылық малдарды ұрықтандыру негіздерін білу
ОН 4. Ауылшаруашылық малдарды ұстаудың және күтудің маңыздылығын
ұғыну
Модульдің мазмұны
1. Ауылшаруашылық малдарды ұстау негіздерін игеру
Мал шаруашылығы салалары үшін табиғи және өңірлік жағдайлар ауыл
шаруашылықты экологиялық жүргізудің негізгі идеясы. Жемшөп базасы:
мал шаруашылығы үшін жемшөп запастары және оларды алу көздері.
Негізгі қағидалар: аудандарының, егіс айналымының, топырақтардың және
өсімдіктерді қорғаудың есебімен мал шаруашылығы. Қауіпсіздік техникасы
және қоршаған ортаны қорғау, өндірістік санитария мен гигиена.
2. Әртүрлі жемшөп түрлерінің мақсатын түсіндіру және малдарға
берілетін азық мөлшерін есептеу
Жемшөп сыныптамасы. Жемшөпті тұтыну, олардың негізгі құрауыштары,
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қоректік заттар мен белсенді ингредиенттердің, ас қорыту, сіңіру
функциялары. Сіңімділігі. Қоректік заттардың бұзылуы. Заттардың алмасуы.
Жануарлардың ағзасында қоректік заттарды пайдалану. Нетто-лактация
энергиясы. Айналатын энергия. Крахмалдық баламасы. Қолдаушы және
өнімдік жемшөпте тұтынушылығы. Құрауыштарға қойылатын минималды
талаптар: шикі өзегі, энергия, Ca, P. Минералдық заттар. Тағамдық қоспалар.
Дәрумендер. Жемшөптің құрауыштары және олардың маңызы. Құрғақ зат. Су.
Шикі ақуыз. Майлар. Шикі өзек. Азотсыз экстрактивтік заттар. Жеке мал түрі
үшін, негізгі құрауыштар және олардың маңызы.
Жемшөптің сапасын және нормалауды бақылау пункттері. Құрғақ заттың
үлесін есептеу. Өңірдің әдеттегі шемшөп құралдары. Ең маңызды құрауыштар.
Жемшөп азық мөлшерідарының жай есептері. Жемшөп азық
мөлшерідарының көп факторлық есептері.
Қаттау, сақтау, шығындар, сапа стандарттары.
3. Ауылшаруашылық малдарды ұрықтандыру негіздерін білу
Экстерьердің, дене бөліктерінің сипаты. Тері және оның туындылары.
Сүйектері мен қаңқасының құрылысы. Бұлшықеттердің маңызы. Қанның
құрамы. Қан айналымы: жүрек, тамырлар. Тыныс алу және ас қорыту
органдары.
Органдардың орналасуы, жыныстық органдар, эструсты, кемелденуді
гормоналды бақылау. Малдың жыныстық өніп-өсуі: ұрықтық жасушаның пайда
болуы, ұрықтандыру, қосу және ұрықталу, эмбрионалдық даму, партеногенез.
Тұқым қуалау белгілерінің тасушысы ретінде хромосомдар. Мендельдің
тұқым қуалаушылық заңдары: біркелкілік заңы, тәуелсіз тұқым қуалау заңы,
тәуелсіз ыдырау заңы. Тұқым қуалау тәртібі: басым болу, рецессивтік,
аралық. Ауылшарушалықы малды практикалық өсірудің негізгі ұғымдары
және технологиялары: ұрықтандыру, асыл тұқымды мал шаруашылығы,
будандастыру. Будандастыру түрлері: гибридтау, имбридинг, некелік күйлеу
маусымы. Биотехнологиялар: қолмен ұрықтандыру, эмбрионды салу. Гендік
технологиялар. Имбридинг (инцухт-сызықтары).
4. Ауылшаруашылық
малдарды
ұстаудың
және
күтудің
маңыздылығын ұғыну
Мал шаруашылығы фермалары мен кешендерінің жалпы құрылысы,
орналасуы және санитариялық-техникалық жабдықтары. Типтері,
жоспарлануы және малдың орпналасуы. Малдың түрінен тәуелді үйжайлардың желдеткішіжәне оларға жылу беру, жылумен қамтамасыз ету,
жарықтандыру.
Атмосфералық факторлардың және үй-жайлардың микроклиматының
ауылшаруашылық малдың денсаулығына әсері. Мал шаруашылығы үйжайларына қойылатын санитариялық-гигиеналық талаптар. Малды қорада
бағу гигиенасы.
Паразит және паразит емес сырқаттардың белгілері мен себептері. Даму
жағдайлары және өмірлік цикл, мысалы: бауыр фасциолдары.
Профилактикалық іс-шаралар, мысалы: Мал шаруашылығы үй-жайларының
микроклиматы, ұстау, азықтандыру, профилактикалық егулер, карантин,
тұяқтарын күті.
Малдың денсаулығы мәселелері жөніндегі ұйымдар: ветеренариялық
қызмет. Құқықтық негіздер.
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Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері

Оқыту
нәтижелері,
осы модульді
табысты
аяқтаудан кейін,
білім алушы:
ОН 1.
Ауылшаруашылық
малды ұстау
негіздерін игеруге
ОН 2. Әртүрлі
жемшөп
түрлерінің
мақсатын
түсіндіруге және
малға берілетін
азық мөлшерін
жасауға

ОН3.
Ауылшаруашылық
малды
ұрықтандыру
негіздерін білуге

ОН4.
Ауылшаруашылық
малды ұстаудың
және күтудің
маңыздылығын
ұғынуға тиіс

Бағалау өлшемдері
Білім алушы:
1.1
Мал шарушалығын дамыту үшін негізгі факторларды
белгілеу;
1.2
Экологиялық жүргізудің қағидаларын дәлелдеуге және мал
шаруашылығы салалары үшін өңірлік жағдайларды пайдалануға;
1.3
Табиғи және өңірлік жағдайлардың есебімен малдардың
түрін талдауды негіздеуге.
2.1
Жемшөптердің сапалық сипаттамаларын айқындауға және
стандарттармен салыстыруға;
2.2
Түріне сәйкес малдарды дұрыс азықтандыруды түсіндіруге;
2.3
Малдардың түрлері бойынша азық мөлшерлерінің үлгілі
есептерін жүзеге асыруға;
2.4
Азықтандыру процесінің жоспарын жобалауға;
2.5
Жемшөптерді қаттау және сақтау ережесін сақтауға;
2.6
Қауіпсіздік техника ережесін орындауға.

3.1
Өніп-өсу және тұқым қуалушылық негіздерін білуге;
3.2
Малдарды
практикалық
өсірудің
қолданылатын
технологиялары мен әдістерін сипаттауға;
3.3
Түрлері бойынша малдың өніп-өсу кестесін құруға.
4.1
Малды ұстау мен күтудің негізгі талаптарын түсіндіруге;
4.2
Үй малының тұқымының (дене бітімінің) және өнім
өндіруінің арасындағы өзара байланысты түсіндіруге;
4.3
Жанауарларды ұстау бойынша АБЖ пайдалануды
негіздеуге;
4.4
Малдың денсаулығын сақтау бойынша санитариялықгигиеналық талаптарды орындауға;
4.5
Қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау
ережесін сақтауға;
4.6
Ферма шаруашылығы жұмысының нәтижелерін бағалауға
тиіс.

БЖКМ 05. Жүргізудің теориялық курсы: тракторшы-машинисі негізі
куәлігін алу үшін (III сынып) (А, В, Г санатты)
Мақсаты: Жүргізу курсы бойынша негізгі теориялық мазмұнын хабарлау.
Студенттер жол жүру ережесінің, көлік құралдарын жүргізу процесіндегі жеке
тәртібінің, көлік құралдарының жол жүру қауіпсіздігі ережесінің, сондай-ақ
оқиға болған жерде негізгі тәртіп ережесінің білімдерін алуға тиіс.
Модульге енгізу
Колледж әр білім алушыға III сыныпты тракторшы-машинисі куәлігін
(А,В,Г санаттары) алу мүмкіндігін ұсынады, ал атап айтқанда:
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Тракторды, өздігінен жүретін машиналарды жүргізу бойынша оқытудың
теориялық мазмұны және трактор техникасы, оған техникалық қызмет көрсету
және күту мәселелері жөніндегі оқытудың практикалық мазмұны кәсіптік
модульдердің мазмұнын зерделеген кезде сабақтарда ашылады.
Әр білім алушы үшін, колледж сағаттар кестесінен тыс сабақтардан тыс
уақытта трактор мен комбайнды жүргізу бойынша практикалық білімдердің
мүмкіндігін ұсынады. Осы жүргізу курсы бұдан әрі III сыныпты тракторшымашинисінің куәлігін алу үшін, практикалық және теориялық емтихан алумен
аяқталады. Сонымен қатар III сыныпты тракторшы-машинисінің куәлігі
жалпы қолданыстағы жолдарда жүру құқығын береді.
Жүргізуге оқыту бойынша практикалық сабақтар үшін, әр білім алушыға
тіркемесі және аспалы құралдары бар тракторда және комбайнда жүргізудің
сағатты көзделді.
Модульдің мазмұны
Жүргізушінің жеке басына қойылатын талаптар: көру қабілетіне қойлатын
талаптар, шоғырлану, шаршағандығы және тиянақсыздығы, алкоголь мен
есірткіні тұтынуы, психикалық және әлеуметтік алғышарттары, тәуекелдің
адами факторы (үрей, күйзелу, өзін өзі қайта бағалау және өзге)
Жол жүру қатысушыларының міндеттері: көлік құралдарын жүргізу, көлік
құралдарын тестілеу және рұқсат беру, сақтандыру, көлік құралдарының
техникалық төлқұжаты, жүргізуші куәлігі (сыныптары).
Көлік құралын жүргізуге қажет құжаттар.
Жол жүру қатысушыларының міндеттері: жүргізушінің, жолаушылар мен
жаяу жүргіншілердің.
Арнаулы автомобильдердің қозғалысы (полиция, медициналық, өрт, әскери
полиция қызметтері), мүгедек жүргізушілердің, көлік құралын жүргізген
кездегі құжаттардың тізбесі
Көше қозғалысының жүйесі және оны пайдалану. Жол белгілері және
көлік құрылыстары (теміржол өткелдерінің қоса алып). Көлік құрылыстары.
Басымдық өтудің және жүру кезектілігінің ережесі. Теміржол өткелдері.
Теміржол өткелдеріндегі қауіпсіз және экологиялық тұрғыда саналы тәртібі.
Жылдамдық пен қауіпсіз қашықтық. Өозғалыс жолағының жай-күйі және ауарайы жағдайлары. Қоршаған орта үшін қауіпсіз жүргізу. Қозғалыс маневрі.
Көлік құралдарын жүру қауіпсіздігіне бақылау. Көлік құралдарының жүру
қауіпсіздігі.
Жол-көлік оқиғалары. ЖКО қатысушылары әрекеттерінің жүйелілігі. Оқиға
орнында алғашқы жәрдем көрсету.
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Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтижелері,
осы модульді
табысты аяқтаудан
кейін, білім алушы:

ОН1 Жол жүру және
көлік құралдарының
жүру қауіпсіздігі
ережесін білуге

ОН2. Жүргізушінің
жол-көлік
оқиғасының
орнында тәртібінің
сипатын білуге тиіс

Бағалау өлшемдері
Білім алушы:
1.1
ҚР маңызды жол жүру ережесін білуге және сақтауға;
1.2
Жол белгілерін, белгілеу және таңбалау түрлерін, жол
жүруді ұйымдастырудағы жарық сигналдары мен белгілерін,
олардың сыныптамаларын және маңызын білуге. Олардың
орындалуын сақтауға;
1.3
Басымдық өту ережесін, теміржол өткелдерін өту
ережесін білуге және сақтауға;
1.4
Жүргізушінің жеке және өзін тиісті түрде ұстау тәртібін
дұрыс бағалауға;
1.5
Жүру қауіпсіздігін және көлік құралын пайдалану
бойынша талаптарды білуге және қолдануға.
2.1
Әректтердің жүйелілігін білуге және жол-көлік
оқиғалары туындаған кезде, оларды дұрыс қолдануға, дәрігерге
дейінгі көмекті көрсету туралы жалпы ұғым болуға тиіс.

КМ 01 Өндірістік жоспарлау, жұмысты даярлау және бақылау, бухгалтерлік есеп
Мақсаты:
Студенттер ферма шаруашылықтарында өндірісті жоспарлау, жұмыс процестерін даярлау және тіркеу туралы базалық білімдері болуға тиіс. Олар бухгалтерлік есеп қағидаларын білуге тиіс.
Модульге енгізу
«Өндірістік жоспарлау, жұмысты даярлау және бақылау, бухгалтерлік есеп»
модулі бойынша сабақтардың оқуышларды олардың кәсіптік мансаптарының
алғашқы сатыларында ұйымды жоспарлаудың негізгі ұғымдарымен және өндірісті ұйымдастырудың негізгі, сондай-ақ жоспарлау, ұйымдастыру және құжаттандыру бойынша осы операциялармен байланысты функцияларымен
таныстыруға мақсаты бар. «Фермер» біліктілігі бар білім алушылар өз шектелген еңбек тапсырмаларының шегінде жоспарлау, ұйымдастыру, басқару
және құжаттандыру бойынша осы операцияларды өздігінше орындайды деп
күтіледі.
Осы модуль білім алушылармен өндірістің ауылшаруашылық техноллгояиларын бағалау және сипаттау мәселелерін ұғынуға ықпал етеді, оларды тиісті
құжаттамамен және ауылшаруашылық кәсіпорындарда қабылданған бағалау
әдісімен таныстырады, сонымен кәсіптік өзін-өзі жетілдурге және басшы деңгейіне дейін дамуына қызығушылықты нығайтады.
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Модуль бойынша сабақтар өндірістік технологиялық процестерді жалпы
ұғынуға және кәсіпорын экономиксы, кәсіпорынды ұйымдастыру, орындалған
жұмыстарды және көрсетілген қызметтерді есепке алу, қызмет нәтижелерін
бақылау, сондай-а өндірістік жоспарлау сияқты салаларда өзара байланысқа
ықпал ететін базалық білімдер береді. Компанияның жұмысын ұйымдастыру
және жоспарлау, материалдық-техникалық құралдар мен жабдықтарды, жер
ресурстарын пайдалану, өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығында өндірістік процесстерді ұйымдастыру, қызметтер көрсету, жұмыстарды орындау,
сақтандыру. Сабақтардың мазмұнына бухгалтерлік есеп негіздерінің мәселелері: кәсіпорынның балансдік тараптары, операциялық есептері, кірістілікті
есепке алу және калькуляциялық аспектілері де кіреді.
Оқыту нәтижелері
ОН1. Бухгалтерлік есептің негіздерін қолдану;
ОН2. Кәсіпорында мүлікке бағалауды жүзеге асыру және баланстің құрылымын білу;
ОН3. Шоттар жоспарының жіктемесін, сондай-ақ қаржылық есептілік жасауды білу;
ОН4. Өндіріс шығыстарына есептер және кірістілікке есеп жүргізу.
1. Бухгалтерлік есептің негіздерін қолдану
Бухгалтерлік есептің мақсаттары мен маңызы. Бухгалтерлік есептің міндеттілігі.
Тиісті бухгалтерлік есептің негізгі қағидалары: айқындық, дұрыстық, абайлаушылық, ағымдағы есеп құжаттамасы. Салық және бухгалтерлік есеп. Бухгалтерлік есеп шоттарының және қос жазбасының жүйесі. Бастапқы баланс.
Ағымдағы өткізбе. Пайдалар мен шығындардың есебі. Жылдық баланс
2. Кәсіпорында мүлікке бағалауды жүзеге асыру және баланстың
құрылымын білу
Мүлік көздері. Мүлік түрлері. Жіктеу. Түгендеу тізімдемесі. Мүлікті бағалау. Түгендеу. Түгендеу жүргізудің әртүрлі мүмкіндіктері. Үлгі кәсіпорындағы мүліктің түрлері. Үлгі кәсіпорында мүлікті есепке алу. Үлгі кәсіпорында
мүлікті бағалау. Үлгі кәсіпорындағы түгендеу. Баланс құрылымы. Баланстың
құрауыштары. Баланстық тараптар: қаражаттың пайда болуы және олардың
шығуы, меншік капиталды белгілеу, шаруашылық операцияларға байланысты баланстың өзгерістері.
3. Шоттар жоспарының жіктемесін, сондай-ақ қаржылық есептілікті
жасауды білу
Шоттарды жіктеу. Шоттардың жоспары. Бухгалтерлік кітаптар бойынша
түгендеу және қорытынды шоттарға өткізу: шоттарды ашу, жай және күрделі
өткізбелермен ағымдағы бухгалтерлік жазбалар, пайдалар мен шығындардың
шоттары арқылы шоттарды жабу, қорытынды баланстың шоты. Баланстың
есебін айыру. Құжаттама өткізбелерін жасау және сақтау. Есепке алу журналында, бас кітапта жазбалар жүргізу.
Салыстыру жолымен бақылау: дебет пен кредиттің, бухгалтерлік жазбалардың, банктік сальдо мен шоттардың үзінді-көшірмелерінің сомалары. Дұрыс
44

орындалмаған жазбаларды түзету.
Сальдолау: белсенді және пассив түгендеу шоттарды, қаржылық активтер
мен борыштық міндеттемелерді, кірістік және шығыстық шоттарды, дербес
шоттарды, заттай және ақшалай есепке алуды, түгендеу тізімдерді. Шыққан
және түскен сомалар үшін түзетуші бухгалтерлік өткізбелерді жүргізу: амортизация, жеке қолданудан алу, салымдар, үлестер.
Пайда мен шығындардың есебі, меншік капиталды, бастапқы және қорытынды балансты салыстыру арқылы салықтық пайданы белгілеу.
4. Өндіріс шығыстарына есептер және кіріске есеп жүргізу
Кәсіпорынды бағалау себептері. Талдау жүргізу мүмкіндіктері: пайдалану, меншік капиталдың өзгеруі, қарыз капиталды жабу. Ауыл шаруашылықта
табыстылық ұғымы: таза пайда, пайданың нормасы, жиынтық кіріс, меншік
капиталдың өзгеруі, тауарлық емес операциялар бойынша төлемдердің шегі.
Тура бірлі-жарым шығындар және жалпы қосымша шығыстар. Тұрақты және
ауыспалық шығындар. Калькуляциялық шығыстар. Шығындардың пайда болу
жерлерін белгілеу. Өндірістік есептің жай тізімдемесі. Жалпы шығыстардың
есебі. Жалпы шығыстарды реттеу жіктемесі. Шығындарды бөлген кезде есеп
айыру үшін әдісті таңдау. Толық шығындарды бөлу. Калькуляциялық схема.
Толық шығындарды есептеудің кемшіліктері. Негізгі ұғымдар мен алғышарттар. Шығындарды төмендету резервілерін пайдалану мүмкіндіктері. Ауылшаруашылық дақылдардың аудандарын пайдалану. 1 га ауылшаруашылық
ауданға шығындарды жабу үлесі. 1 га ауылшаруашылық ауданға пайданың
үлесі. 1 га ауылшаруашылық ауданға өндіріс технологиясын салыстыру. «Еңбек» факторын пайдалану. 1адам/сағ. пығындарды жаьу үлесі. 1адам/сағ.
пайданың үлесі. 1адам/сағ. өндіріс технологиясын салыстыру. Үлгілі деректер. «Мал шаруашылығы» өндірістік бағытта деректерді талдау және бағалау.
Үлгілі дерктер. «Егін шаруашылығы» өндірістік бағытта деректерді талдау
және бағалау. Ауылшарушылық кәсіпорындағы өндірістің әдеттегі құралдары. Талдау және бағалау жүргізу мүмкіндіктері. Сандық сипатитамалардың
негізінде шаруашылық қызметтің нәтижелерін талдау: меншік тиімділік,
бүкіл капиталдың кірістілігі, қолма-қол ақшаның қозғалысы.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері

Оқыту нәтижелері,
осы модульді табысты
аяқтаудан кейін, білім
алушы:

ОН1. Бухгалтерлік
есептің негіздерін
қолдануға.

Бағалау өлшемдері
Білім алушы:
1.1 Ауылшаруашылық кәсіпорын үшін бухгалтерлік есептің
маңызы мен қағидаларын ұғынуға;
1.2 Кәсіпорынның жұмысын жоспарлауға және ұйымдастыруға әсер ететін ауылшаруашылық өндірістің ерекшеліктерін
белгілеуге;
1.3 Кәсіпорын жұмысын қазіргі заманғы ұйымдастыру қағидаларын түсіндіруге;
1.4 Кәсіпорынның заң, формалды және әлеуметтік ұйым
ретінде ролін ұғынуға;
1.5 Бухгалтерлік есептің қағидаларын және шаруашылық
операцияларды растайтын құжаттарды білуге.
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ОН2. Кәсіпорында
мүлікке бағалауды
жүзеге асыру және
баланстің құрылымын
білуге.

ОН3. Шоттар
жоспарының
жіктемесін, сондай-ақ
қаржылық есептілік
жасауды білуге.

ОН4. Өндіріс
шығыстарына есептер
және кірістілікке есеп
жүргізуге тиіс.

2.1 Ауылшаруашылық кәсіпорынның мүлкін бағалау жүргізуге және оларды санаттар бойынша жіктеуге;
2.2
Жалған ауылшаруашылық кәсіпорынның мысалында
бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланумен кәсіпорынның мүлкіне түгендеуді орындауға;
2.3
Шаруашылық операциялармен байланысты баланстың құрауыштарын, баланстың өзгеруін ұғынуға және
түсіндіруге.
3.1
Балансты дұрыс жасауға, шоттар бойынша дұрыс
жүргізуге, балансты дұрыс жабуға;
3.2
Құжаттардың негізінде бухгалтерлік есептің шоттары
бойынша шаруашылық операцияларды дұрыс жүргізуге;
3.3
Жылдық баланс құруға
4.1
Кәсіпорынды бағалаудың негізгі қағидаларын ұғынуға
және әртүрлі талдау жүргізу тәсілдерін білуге;
4.2
Шығыстар мен шығындардың түрлерін айыруға;
4.3
Өндірістік есеп тізімдемесінің көмегімен жалпы (қосымша) шығыстарды бөлудің негізгі әдістерін сипаттауға;
4.4
Баптар бойынша калькуляция ретінде толық шығындардың есебін жүргізуге;
4.5
Тура шығындар бойынша өзіндік құнының калькуляциясын орындауға (қосымша шығыстарды өнімдердің топтарына жатқызып) және алмастыру мүмкіндіктерін бағалауға;
4.6
Топырақ ресурстарын талдаудың маңызы ұғынуға;
4.7
Ауылшаруашылық кәсіпорын жұмысының тиімділігін
талдауға және бағалауға;
4.8
Ауылшаруашылық кәсіпорынның мал шаруашылығы
және өсімдік шаруашылығы параметрлерін есепке алуға,
талдауға және бағалауға;
4.9
Кәсіпорынның негізгі парметрлерін есепке алуға, талдауға және бағалауға;
4.10 Ауылшаруашылық кәсіпорынның өндіріс құралдарын
пайдалануды бағалауға және талдауға;
4.11 Кәсіпорынға талдау және оған бағалау жүргізу үшін,
бағдарламалық қамтамаысз етудің мүмкіндіктерін пайдалануға тиіс.

КМ02 Кәсіпорын қызметінің нәтижелері
Мақсаты
Студенттер басқарушылық есептің негіздерін игереді, кәсіпорын көрсеткіштерін есептеуді орындайды және қаржылық табыстың индикаторларын
белгілейді.
Модульге енгізу
Модульдің басқарушылық есеп және қаржылық менеджмент негіздерінің
бөлімдері мен тақырыптары бар.
Осы модуль білім алушыларды басқарушылық есептің және қаржылық менеджменттің негізгі ұығмдарымен, сондай-ақ олармен байланысты, кәсіпорынды бағалау және тиімділік, тұрақтылық және өтімділік, құны және басқарушылық есеп көрсеткіштерін белгілеу бойынша процестермен таныстырады.
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Осы модульді зерделеу білім алушымен кәсіпорынның қаржылық жағдайын
ұғынуға, қаржылық есептіліктің мазмұнымен және құрамымен, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының көрсеткіштерін, қаржылық коэфиценттерін
есептеудің негізгі амалдармен, тәсілдерімен және әдістемесімен, сондай-ақ
кірістілікті және олардың өзгеруіне әсер ететін факторларды талдау әдістемесімен танысуға ықпал етеді. Сонымен қатар модульдің шеңберінде білім
алушылар бизнес-жоспардың құрылымымен жәгне оны жасау әдістемесімен,
сондай-ақ маркетингтің тұжырымдамасымен және қағидаларымен, тауар
қозғалысымен және баға белгілеумен, коммуникациялық саясатпен танысады.
Осы модуль білім алушыларға өндіріс деңгейінде басқару қағидаларымен,
шығындардың сыныптамасымен танысуға мүмкіндік беред, сондай-ақ өндірістік процестердің экономикалық тиімділігі және өнімді өндірумен, жұмыстарды орындаумен және қызметтерді көрсетумен байланысты жеке шығындары көрсеткіштерінің есебін жүзеге асырады.
Оқыту нәтижелері:
ОН1. Бизнес-жоспардың мақсатын, құрылымын және оны жасау әдістемесін білу.
ОН2. Маркетинг негіздерін игеру.
ОН3. Бизнес-жоспардың бөлімдерін жасау бойынша негізгі талаптарды
орындау.
Модульдің мазмұны
1. Бизнес-жоспардың мақсатын, құрылымын және оны жасау әдістемесін білу
Жоспарланған нәтіижелерге жетуге ықпал ететін кәсіпорынның ағымдағы
қызметі бағытының құралы ретінде бизнес-жоспардың маңызы, туындайтын
проблемаларды айқындау және оларды жою бойынша шаралар кешенін белгілеу. Кәсіпорынның және ол онда қызмет ететін ортаның техникалық сипаттамаларының жүйеслі есебін жүргізу: кәсіпорынның шаруашылық қызметін
талдау, ілеспелі жағдайларды (шартарды) зерделеу. Маңызды ақпаратты ғана
іріктеп алуды жүргізу. SWOT талдау жүргізу:
- „S“ құндылығы, басымдығы (кәсіпорынның күшті жақтары)
- „W“ нашарлығы, кемшіліктері (кәсіпорынның нашар жақтары)
- „O“ мүмкіндіктері (қоршаған ортадағы қолдауыш факторлар)
- „T“ қауіп-қатерлер мен тәуекелдер (қоршаған ортадағы тежеуіш факторлар)
Шегімге тәсіл:
„W“ „O“ арқылы жақсарту
„S“ „T“-дан қорғау.
Ақпарат жинау. Ахуалды бағалау. Әртүрлі стратегияларды тұжырымдау.
Әртүрлі стратегияларға шығыстар. Стратегияны таңдау. Маркетинг. Жалпы
стратегияны қаржыландыру. Стратегияны тұжырымдау үшін, кәсіпорынның
шаруашылық қызметін талдаудың ерекше деректерін іріктеп алу және пайдалану. Капиталды пайдалану және капиталдың көзі. Қаржыландыру себептері
– қаржыландыруды уақыты бойынша қаржыландыру мақсаттарымен келісу
(мысалы, жобаның фазалары). Баланс және баланстың көрсеткіштері. Қаржы47

ландыру түрлері: капиталдың шығуы бойынша, инвесторлардың құқықтық
жағдайы бойынша, айрықша нысандар. Қаржыландыруға шығыстар.
2. Маркетинг негіздерін игеру
Маркетингтің мақсаттары мен міндеттері. Маркетингтің тұжырымдамасы.
Сату құралдары: Тауарды рәсімдеу, сату жолдары және өнімді сату, баға белгілеу және шарттың мазмұны мен нысанын белгілеу, жарнама. Клиенттерге
сервистік қызмет көрсету. Нарықты зерттеу. Нысаналы топтар. Нысаналы нарықтар. Маркетингтік саясаттың құралдарын біріктіру: жаңа өнімдерді әзірлеу және шығару саясаты, баға саясаты, коммуникациялық саясат, сату саласындағы саясат. Құқытық жағдайлар. Ақпаратты жинау мүмкіндіктері. Жеке
адамның сату табыстарына әсері. Сату әдебінің негізгі қағидасы: көндіру
емес көзін жеткізу.
3. Бизнес-жоспардың бөлімдерін жасау бойынша негізгі талаптарды
орындау
Оқу мақсатында тұжырымдалған бизнес-жоспарды әзірлеу бойынша қадамдарға сәйкес жұмыс істеу.
АӨК салаларының ерекшеліктерінен, сондай-ақ нақты жағдайлардан (өндіріс көлемінің жаңалығынан, өнім, қызмет түрінен) тәуелді – жоспардың
құрамы мен құрылымы өзгешеленуі мүмкін, бірақ мазмұнды жағы ұқсас болуға тиіс. Бизнес-жоспардың негізгі бөліктерін әзірлеу:
- бизнес-жоспардың түйіндемесі немесе бинестің сипаты,
- кәсіпорын,
- кәсіпорынды басқару немесе менеджмент, ұйымдастырушылық жоспар,
- кәсіпорын мақсаттары,
- маркетингтік іс-шаралар,
- өндірістік жоспар,
- қаржылық жоспар,
- заң жоспары,
- тәуекелді бағалау және сақтандыру.
Бизнес-жоспардың түйіндемесі бөлімінде кәсіпорынның алдыңғы қызметін, бизнестің қазіргі жай-күйін көрсету, кәсіпорынның өкімінде бар меншікті көрсету, шығарылатын өнімге немесе көрсетілетін қызметтерге сипаттама беру, сату нарығын, сондай-ақ қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жоспарларды сипаттау қажет.
Кәсіпорын бөлімінде олар табысты басшылық ету үшін қажет, кәсіпорын
туралы барлық мәліметтер жазылады.
Кәсіпорнды басқару бөлімінде қажетті басқару дағдыларын сипаттау.
Маркетингтік іс-шаралар бөлімінде мына сұрақтар көрсетіледі: нарықтық
стратегия, салаларды, нарықты және сатып алушыларды талдау, сату жүйесі,
жарнама, жеке сауда, бағаларды белгілеу, бәсекелестік, өнім және көрсетілетін
қызметтер, нарықты зерделеу.
Өндірістік жоспар бөлімінде өндіруші өз өнімін қалай жасау керек сипаттауға, яғни өз қызметінің сипаттамасын беруге тиіс.
Қаржылық жоспар бөлімінің мақсаты – қаржылық есеп нысандары туралы
жалпы түсінік беру және олар қаржылық мәселелерді бағалауда және талқылауда көмек беретін құралдарды ұсынады.
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Кәсіпорынның мақсаттары бөлімінде кәсіпорын жоспарлары және оларды
кәсіпорын алуға қалайтын нәтижелер жалпыланады. Оларды санау және өлшеу мүмкін болу үшін, цифрлар мен сандарды қоланып, оларды сипаттамалау
мақсатты.
Құқықтық мәртебесін белгілейтін меншік көзқарастан кәсіпорын
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтижелері,
осы модульді табысты
аяқтаудан кейін, білім
алушы:

ОН1. Бизнес-жоспардың
мақсатын, құрылымын
және оны жасау әдістемесін білуге.

ОН2. Маркетинг негіздерін игеруге.

ОН3. Бизнес-жоспардың
бөлімдерін жасау бойынша негізгі талаптарды
орындауға тиіс.

Бағалау өлшемдері
Білім алушы:

1.1
Ауылшаруашылық кәсіпорынның құқықтық, экономикалы және нарық үшін сипатты жағдайларын ұғынуға,
сондай-ақ өндіріс жағдайларын және өндірісті орналастыру
жерлерін белгілеуге;
1.2
Іскерлік белсенділіктің стратегиялық серпінін
жоспарлаудың (бизнестің стратегиялық дамуының) құралы
ретінде бизнес-жоспарды ұғынуға;
1.3
Өндірістік-техникалық деректерді белгілеуге, сондай-ақ өндіріс шығындарын білуге;
1.4
Бизнестің моделін шығаруға және оны қаржыландыруды сипаттауға, сондай-ақ өнім нарығын зерделеуге;
1.5
SWOT талдау жүргізуге.
2.1
Сатуды қолайлы ұйымдастыруға бағдарланған
кәсіпорынды басқару ретінде, маркетингті білдіруге;
2.2
Нарық туралы ақапарат алу мүмкіндіктерін көрсетуге.
2.3
Тауарларды әзірлеу, сату жолдары және сауда тізбегінің буындары саясатын білуге және маркетинг құралдарын пайдалануды, клиенттерге сервистік қызмет көрсетуді
түсіндіруге;
2.4
Сату нәтижелері үшін жеке адам тәртібінің, кәсіптік
білімдерінің маңызын білуге.
3.1
Өз бетімен шешу үшін ұсынылатын өндірістік практиканың нақты міндеттерін негізіне ала отырып, ауылшаруашылық кәсіпорын үшін бизнес-жоспарды әзірлеуге тиіс.
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КМ 03. Ауылшаруашылық өсімдіктерін егу
КМ03.1 Дәнді дақылдарды өсіру
Мақсаты
Өнімді егуден жинауға дейін дәнді дақылдар туралы кешендік білімдерді
алу.
Модульге енгізу
Білім алушылар жерді зерттеу, жерді жырту және өңдеу, өнімді өсіру, күту,
жинау және сақтау орындарына тасымалдау, сондай-ақ дәнді дақылдарды өндіру бойынша өңірлердің мамандану картасының есебімен сатуға тұтынушыларға жеткізу іс-шаралары мен салалық технологияларын тікелей модульде
зерделейді және бағалайды. Осы модуль жазатайым оқиғаларды болдырмау
бойынша еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережесін сақтап, жерді
өңдеу, тыңайтқыштарды енгізу, өсімдіктерді қорғау, өнімді жинау, тасымалдау
және сақтау үшін, механикаландырылған агрегаттарды, аспалы және тіркемелі құралдарды, автомобильдерді, тракторлар мен комбайндарды пайдалану
бойынша тақырыптарды қамтиды.
Оңтайлы өсу жағдайларын жасау үшін, топырақта болып жатқан негізгі биологиялық және физиологиялық процестер бойынша, дәнді дақылдар
және олар үшін зиянды ағзалар, сондай-ақ тыңайтқыштарды енгізу жолымен
өнімділікті және сапаны арттыру бойынша, өсімдіктерді күту және қорғау
бойынша іс-шаралар, жинау және сақтау технологиялары туралы білімдер
алу қажет. Бұл ретте, бірінші кезекте өнімнің сақтандығын және қайта өңдеу өнеркәсібінің талаптарына сәйкес келетін пайдалы және жоғары сапалы
шикізатты өндіруді қамтамасыз ету тұр.
Кәсіпорынды табысты дамыту үшін, өндірістік процестерді және кәсіпорынның экономикасы және оны ұйымдастыру, орындалған жұмыстар мен
көрсетілген қызметтерді есепке алу, қызмет нәтижелерін бақылау, сондай-ақ
өндірістік жоспарлау сияқты салаларында өзара байланысты ұғыну маңызды. Модульдің мазмұнына негізгі сауда –коммерциялық және калькуляциялық аспектілер, құнын ұғыну енгізілді. Дәл есептер ғана кәсіпорынның қаражатын пайдалану бойынша смета жасау табысқа не шығынға жету үшін
шешуші болып табылады деп ұғынуға мүмкіндік береді. Бухгалтерлік есеп,
операциялық есептер, кірістілік есебі базалық білімдер береді және өндірістік
деректерді есепке алуды және бағалауды орындау үшін, сондай-ақ ауылшаруашылық кәсіпорындарында операцияларды есепке алу үшін машықтарын
қалыптастырады. Деректерді электрондық өңдеуді қолданумен есептеу үшін,
дәнді дақылдарды өсіру қызметінің саласынан алынған, белгілі мысалдар
пайдаланылады.
Осы модуль білім алушыларға өндірістік оқытуда және кәсіптік практикада
машықтарын, дағдылары мен кәсіптік құзыреттерін қалыптастыру жолымен
алынған білімдерін бекітуге мүмкіндік береді.
Оқыту нәтижелері:
ОН1 Дәнді дақылдар өндірісінің негізгі факторларын білу;
ОН2 Дәнді дақылдарды егу үшін, топырақты егу алдында өңдеу технологияларын игеру;
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ОН3 Дәнді дақылдарды егу технологияларын қолдану;
ОН4 Жоғары және тұрақты өнімдер алу мақсатында өңірде дәнді дақылдарды өсіру технологияларын пайдалану;
ОН5 Дәнді дақылдарды сақтау және қорғау технологияларын игеру;
ОН6 Сатуды оңтайлы ұйымдастыруға бағдарланған кәсіпорынды басқару
ретінде маркетингті ұсыну
Модульдің мазмұны
1. Дәнді дақылдар өндірісінің негізгі факторларын білу
Өңірдің табиғат-климаттық жағдайлары. Ферма шаруашылығынң орналасуына әсер етуші факторлар.
Өңірдің экологиялық балансы мен экологиялық проблемалары, шаруашылықтың орналасуының есебімен өндірісі. Биогеохимиялық циклдар:
көміртегі циклы, азот циклы, күкірт циклы, фосфор циклы. Өңірде топырақтың пайда болуына әсер етуші факторлар. Топырақтардың механикалық
құрамы, құрылымы және типтері. Топырақтың құнарлығын сақтау және егістердің қайтарымдылығын арттыру жағдайлары. Өңірдің дәнді дақылдарының морфологиялық белгісі бойынша, химиялық құрамы бойынша, вегетациялық кезеңі бойынша қысқаша сипаттамасы. Дәнді дақылдардың егіс айналымындағы орны. Ұсынылған егіс айналымдарының схемалары. Егіс айналымдарындағы тыңайтқыштардың жүйесі.
Биологиялық әртүрлілік туралы тұжырымдама (БӘТ). Табиғи экожүйелердің, агроэкожүйелердің, микробтық әлемінң биоәртүрлілігі. Биологиялық
әртүрліліктің негізгі беталысы және әлсіреу себептері. Өңір аумағында биологиялық және ландшафтық әртүрлілікті сақтау басымдықтары мен шаралары.
Өндірістің негізгі факторы ретінде жер ресурстары. Еңбек ресурстары. Негізгі және айналмалы капитал. Дәнді дақылдар өндірісінің тиімділігне әсер
етуші факторлар. Өңірдегі астық нарығы: мақсаттары, ерекшеліктері, проблемалары және оларды шешу жолдары.
2. Дәнді дақылдарды егу үшін, топырақты егу алдында өңдеу технологияларын игеру
Топырақтың құрылымы, топырақтың құнарлығы, субстраттар, дәнді
дақылдарға қойылатын талаптар. Дәнді дақылдарды егуге топырақты өңдеу.
Егу алды өңдеуге және егуге даярланған топыраққа қойылатын агротехникалық талаптар: қопсыту, тырмалау түрлері, сапа көрсеткіштері ж.т.б.. Топырақ
өңдейтін машиналар мен агрегаттар. Тракторлардың жалпы құрылысы мен
сыныптамасы. Тракторды жүргізу амалдары, іштен жанатын қозғалтқыштың
жұмыс істеу негіздері, иін-бұлғақты тетік, цилиндрдің блогі мен бас, бөлгіштетік, қозғалтқыштардың қуаттану жүйесі, реттеуіштер. Қозғалтқыштарды майлау жүйесі, қозғалтқыштарды салқындату жүйесі, қозғалтқыштардың
қосу құрылғылары, жалғастырғыштар мен беріліс қорабының ілінісуі, артқы
белдігі және тракторларды жүргізу тетігі, трактордың жүрістік бөлігі, гидравликалық аспалы жүйесі және басқа да жабдықтар, тракторларға техникалық
қызмет көрсету. Машиналар мен жабдықтарды күрделі жөндеу, жөндеу туралы жалпы мәліметтер. Машиналарға техникалық қызмет көрсету ережесі.
Тракторлар мен автомобильдерде жұмыс істеген кезде еңбек қауіпсіздігі және
өрт қауіпсіздігі.
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3. Дәнді дақылдарды егу технологияларын қолдану
Дәнді дақылдардың түрлері мен сұрыптары, өнгіштігі, даму кезеңдері, зат
алмасу, пісу мерзімдері, жетілуі, сұрыптарды өзара салыстыру. Дәнді дақылдарды егеуге арналған технологиялар мен машиналар. Пайдаланылатын
күтіп-баптау технологиясы кезінде дәнді дақылдарды егуге агротехникалық
және технологиялық талаптар. Дәнді дақылдарды сапалы егу талаптары.
Жұмысты ұйымдастыру және қолдану жағдайларының, жұмыс органдарын
құрастырудың, тұқым себетін аппараттар типінің, тәжі түрінің, тұқым алмасу тәсілінің және трактормен байланысу тәсілінің есебімен тұқым егетін
агрегаттарды таңдау. Тұқым егетін агрегаттарды таңбалау. Жалпы принципиалды құрылғы. Жұмыс істеу қағидасы. Негізгі құрастыратын бірлік. Технологиялық реттеуіштер.
Ферма шаруашылықтарында пайдаланылатын егетін машиналар мен агрегаттармен салыстыруда дәнді дақылдарды егуге арналған қазіргі заманғы
егетін машиналар мен агрегаттардың басымдықтары.
Тракторды жүргізу амалдары, іштен жанатын қозғалтқыштың жұмыс істеу
негіздері, иін-бұлғақты тетігі, цилиндрдің блогі мен бас, бөлгіш тетігі, қозғалтқыштардың қуаттану жүйесі, реттеуіштер. Қозғалтқыштарды майлау жүйесі,
қозғалтқыштарды салқындату жүйесі, қозғалтқыштардың қосу құрылғылары,
жалғастырғыштар мен беріліс қорабының ілінісуі, артқы белдігі және тракторларды жүргізу тетігі, трактордың жүрістік бөлігі, гидравликалық аспалы
жүйесі және басқа да жабдықтар. Машиналарға техникалық қызмет көрсету ережесі. Тозған бөлшектерді профилактикалық ауыстыру, майлау жұмыстарын жүргізу жоспарлары, маусымдық кезеңде машиналардың сынуымен
байланысты шығыстарды бағалау. Кәсіпорында техникалық қызмет көрсету
бойынша жұмыстарды жүргізуді жоспарлау. Агротехникамен жұмыс істеген
кезде еңбек қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі.
4. Жоғары және тұрақты өнімдер алу мақсатында өңірде дәнді дақылдарды өсіру технологияларын пайдалану
Қуаттанудың биологиялық ерекшеліктері және өңірде дәнді дақылдарды күтіп-баптау агротехникасы. Топырақты дала жағдайларында морфологиялық белгілері бойынша зерттеу: топырақтың құрылысы (генетикалық
қабаттарын айқындау), топырақтың және оның жеке қабаттарының қуаты,
түсі, ылғалдылығы, механикалық құрамы, құрылымы, бірігуі, жаңадан пайда
болуы және қосылуы. Тыңайтқыштар және оларды тиімді пайдалану. Топырақтағы қоректік заттардың балансын белгілеу. Тыңайтқыштардың қолайлы
мөлшерлерін белгілеу. Минералдық және органикалық тыңайтқыштар. Көк
тыңайтқыштар. Дәнді дақылдар үшін минералдық қуаттанудың жеке элементтерінің ролі. Әзірленген тыңайтқыштарды енгізу жүйесінің экономикалық
тиімділігін белгілеу. Тыңайтқыштарды енгізуге арналған технологиялар мен
техника. Топырақтарды химиялық мелиорациялау. Өсімдіктерді химиялық
қорғауға арналған агротехника. Биогеохимиялық циклдар. Тыңайтқыштарды
тиімді пайдалану жағдайлары. Енгізу мерзімдері мен тәсілдері. Тұқым егетін
машиналар. Жинау технологиясы және астық жинау техникасы: тура және
бөлек комбайндау. Өнімді жинаудан кейін өңдеуге арналған машиналар. Машиналармен және жабдықтармен жұмыс істеген кезде қауіпсіздік техникасы
ережесі.
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5. Дәнді дақылдарды сақтау және қорғау технологияларын игеру
Астық қамбалары мен қоймаларына қойылатын: техникалық, технологиялы, пайдаланушылық және экономикалық. Астықты орналастыру және сақтау
режимдері. Дәнді дақылдарды сақтау тәсілдері. Сақтаған кезде астықтың
жай-күйінің көрсеткіштеріне қойылатын талаптар: температурасы, ылғалдылығы, қоспалардың болуы, зиянкестерді жұқтырғандығы және астықтың
балаусалығы (түсі мен иісі). Астықты қабылдау және элеватордың қоймалары
мен силостары бойынша орналастыру. Физикалық, химиялық және биологиялық процесстер. Астықтың жай-күйіне бақылауды ұйымдастыру. Сақтаған
кезде астықтың зиянкестерімен күресу: химиялық өңдеу, тоңазытқыш машиналардың көмегімен салқындату, астықты химиялық уытсыздандыру, газбен уытсыздандыру (фумигация). Запастарды бағалау. Құжаттама жүргізу:
Құқықтық реттеу. Астықты сақтаған кезде тетіктермен жұмыс істеген кезде
еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы.
6. Сатуды оңтайлы ұйымдастыруға бағдарланған кәсіпорынды
басқару ретінде маркетингті ұсыну
Нарықты зерттеу, нысаналы топтар. Маркетингтің мақсаттары мен міндеттері. Маркетингтің тұжырымдамасы. Маркетингтік саясаттың құралдарын
біріктіру: баға саясаты, коммуникациялық саясата, сату саласындағы саясат.
Құқықтық талаптар. Сауда тізбегінің буындары. Сату құралдары: жарнама,
өнімді өткізу және сату жолдары, баға белгілеу және шарт нысанының мазмұнын белгілеу, тауарды рәсімдеу, клиентке сервистік қызмет көрсету. Сатып
алумен сөйлесудің негізі ретінде коммуникациялық моделі: әңгіме құру және
оның барысы, ерекше жағдайларда өзін ұстай білу машығы, жеке адамның
сату табысына әсері. Сату әдебінің негізгі қағидасы: көндіру емес көзін жеткізу.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері

Оқыту нәтижелері,
осы модульді
табысты аяқтаудан
кейін, білім алушы:

ОН1 Дәнді дақылдар
өндірісінің негізгі
факторларын біледі;

Бағалау өлшемдері
Білім алушы:
1.1
Өңірдің географиялық орналасыуының және экономикалық жағдайларының есебімен кәсіпорынның қызмет ету
жағдайларын негіздеуге;
1.2
Өңірдегі ауа-райын бақылауға, журналған жазуға және
талдауға;
1.3
Өңірдің метрологиялық қызметтерінің деректерімен жұмыс істеуге;
1.4
Экологиялық факторларды, экологиялық балансты, биогеохимиялық циклдарды, биологиялық және ландшафттық
әртүрлілігі сақталуының маңыздылығын түсіндурге;
1.5
Биологиялық және ландшафттық әртүрлілікті сақтауға
қатысты нормативтік құқықтық актілерді, ережелерді білуге
және назарға алуға;
1.6
Ферма шаруашылығы үшін дәнді дақылдар өндірісінің
негізгі факторларын түсіндіруге;
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ОН1 Дәнді дақылдар
өндірісінің негізгі
факторларын біледі;

ОН2 Дәнді
дақылдарды егу
үшін, топырақты
егу алдында өңдеу
технологияларын
игереді;
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1.7
Әртүрлі дәнді дақылдардың орналасуының экономикалық жағдайларын атауға;
1.8
Егіс айналымының қажеттілігін сипаттауға;
1.9
Экологиялық факторларды, егіс айналымының қағидаларын және нарықтағы ахуалды есепке алатын ферма шаруашылығының қызметі бойынша ұсыныстарды даярлауға;
1.10 Қауіпсіздік техниканы және өндірістік санитария ережесін сақтауға.
2.1
Топырақтар, субстраттар типтерінің ерекшеліктері мен
сыныптамаларын, дәнді дақылдарға қойылатын талаптарды
білуге;
2.2
Топырақтың типін белгілеу үшін, кәсіптік құралдарды
және анықтамалық әдебиетті пайдалануға;
2.3
Үлгіге талдау жүргізуге және өз өңірі топырағы құрылымының қалыптасуын түсіндіруге;
2.4
Ауылшаруашылық дақылдардың талаптарына және топырақтың қасиеттеріне сәйкес топырақты өңдеу үшін қажеттілігін түсіндіруге;
2.5
Жұмыстың тиісті кезеңдерінде топырақты тегіс және терең өңдеуге арналған жабдықтарды таңдап алуға;
2.6
Іштен жанатын қозғалтқыштың негізгі тетіктерінің және
жүйелерінің құрылысы мен жұмысы, бөлшектердің маңызын,
материалдарды өңдеуді түсіндіруге;
2.7
Өздігінен жүретін шассидің негізгі құрауыштарын атауға;
2.8
Иін-бұлғақты тетікке, газ бөлгіш тетікке бұзу және жинау, газ бөлгіш декомпрессиялық тетіктерге реттеу, форсунканың жай-күйіне тексеру жүргізуге;
2.9
Топырақ өңдейтін техникаға техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді негіздеуге;
2.10
ҚТ ережесінің және ЖЖЕ есебімен тиісті жабдықтар
болған кезде, топырақты өңдеу бойынша жұмыстар жүргізуге;
2.11 Энергетикалық және материалдық ресурстарды тиімді
пайдалану мүмкіндіктерін сипаттауға;
2.12 Топырақ өңдейтін техниканың электр жабдықтарының
жалпы құрылысын, олардың жұмыс істеу қағидасын білуге;
2.13 Топырақ өңдейтін техниканың электр жабдықтарын
даярлау және пайдалану ережесі туралы, техникалық қызмет
көрсету және жөндеу ережесі туралы, техникалық жай-күйін
тексеру ережесі туралы білуге;
2.14 Материалдар мен иқұрал-саймандарды коррозиялан
қорғау шараларын көздеуге;
2.15 Жол жүру ережесін және жазатайым оқиғаларды болдырмау бойынша ережесін білуге;
2.16 Топырақ өңдейтін техниканың олардың өнімін бағалау
үшін, негізгі өндірушілерін атауға;
2.17 Топырақ өңдейтін техниканың тиімділігі мен нәтижелілігін ұғынуға және есеп жүргізуге;
2.18 Әртүрлі өндірушілердің топырақ өңдейтін техникасының экономикалық тиімділігін есептеуге салыстыру жүргізуге;
2.19 Қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария, электр
қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға.

ОН3 Дәнді
дақылдарды егу
технологияларын
қолданады;

ОН4 Жоғары және
тұрақты өнімдер
алу мақсатында
өңірде дәнді
дақылдарды өсіру
технологияларын
пайдаланады;

3.1
Дәнді дақылдардың морфологиялық құрылысын білуге;
3.2
Өсімдіктер, әртүрлі дәнді дақылдар органдарының сипаттамаларын сипаттауға және оларды салыстыруға;
3.3
Өсімдіктердің өну процесін және тіршілік ету процестерінің кезеңдерін түсіндіруге;
3.4
Метаболизм процестерін түсіндіруге;
3.5
Дәнді дақылдардың пісу кезеңінің фазаларын түсіндіруге;
3.6
Дәнді дақылдардың әртүрлі түрлерінің өну процестеріне эксперименттер мен зерттеулер жүргізуге;
3.7
Эксперименттік қызметтің қорытындыларын рәсімдеуге;
3.8
Дәнді дақылдардың күтіп-баптау типтері бойынша сыныптамасын білуге;
3.9
Ұсыныстарды бағалау үшін, әртүрлі тұқым өндірушлер
туралы ақпарат алуға;
3.10 Бағалаудың сандық және сапалық өлшемдерінің
есебімен тұқымды таңдау туралы шешімді негіздеуге;
3.11 Тұқым егетін агрегаттардың (тұқым сепкіштің) жұмыс
істеу қағидасын түсіндіруге;
3.12 Дәнді дақылдарды егуге дайындау процесінде есептерді
жобалауды және жүргізуді машықтануға;
3.13 Тұқым себетін техниканың типтерін білуге және дәнді
дақылдардың әртүрлі түрлері үшін оларды таңдауды негіздеуге;
3.14 Қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария, электр
қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға.
4.1
Кәсіпорын топырағына зерттеулер жүргізуге;
4.2
Дәнді дақылдардың түрін өсірудің есебімен қоректік
заттардың қажетті мөлшерін белгілеуге;
4.3
Минералдық және органикалық тыңайтқыштарды айыруға;
4.4
Экономикалық өлшемдерге, топырақ пен дәнді дақылдардың қажеттіліктеріне сәйкес тыңайтқыштың типтерін
таңдап алуға;
4.5
Экологиялық тұрғыда таза тыңайтқышты қолдануды негіздеуге;
4.6
Тыңайтқыштардың топыраққа, жер асты суларға және
атмосфераға әсерін сипаттауға;
4.7
Дәндердің әртүрлі типтерінің өсуі үшін, азоттың маңызы туралы білуге;
4.8
Әртүрлі тыңайтқыштардың арасалмағын талдауға және
сандық есептер жүргізуге;
4.9
Тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналардың
типтерін дәлдігі және өнімділігі бойынша таңдап алуға;
4.10
Тыңайтқыштардың түрлерін және енгізу мерзімдерін
түсіндурге;
4.11 Жұмыстарды орындау шығындарына есептер жүргізуге;
4.12 Дәнді дақылдарды өсірудің биологиялық, экономикалық, құқықтық және экологиялық салдарын түсіндіруге;
4.13 Нақты міндетті негізіне ала отырып, кәсіпорын үшін
бизнес-жоспарды даярлауға.
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ОН5 Дәнді
дақылдарды
сақтау және қорғау
технологияларын
игереді;

ОН6 Сатуды
оңтайлы
ұйымдастыруға
бағдарланған
кәсіпорынды басқару
ретінде маркетингті
ұсынады;

5.1
Нормативтік құқықтық актілерді және астық сақтау ережесін білуге;
5.2
Дәнді дақылдардың қазіргі заманғы сақтау әдістері мен
тәсілдерін қолдануға;
5.3
Әртүрлі нұсқаларды бағалау үшін, экономикалық салыстыру схемаларын әзірлеуге;
5.4
Астық қамбалары мен қоймаларына қойылатын техникалық, технологиялық, пайдаланушылық және экономикалық
талаптарды түсіндурге;
5.5
Қабылданған құжаттамаға сәйкес астықты қабылдауға,
қоймаға орналастыруға және сақтауға;
5.6
Запастарды қолдау қажеттілігін негіздеуге;
5.7
Астықтың жай-күйінің негізгі көрсеткіштерінің мониторингін жүргізуге және нәтижелерін салыстыруға;
5.8
Астықты сақтаған кезде зиянкестерді айқындауға және
олармен күресуге;
5.9
Қоймаға қызмет көрсету жөніндегі құжаттаманың негізінде бухгалтерлік есептің маңызы мен қағидаларын түсіндіруге;
5.10 Қоймада жеткіліксіз техникалық қызмет көрсетудің салдарын талдауға және түсіндіруге;
5.11 Қауіпсіздік техникасы ережесін орындауға.
5.1
Маркетингтік құралдар туралы базалық білімдері болуға;
5.2
Нарықты зерделеуге және талдау дайындауға;
5.3
Дәнді дақылдарды сатудың ең маңызды жолдарын белгілеуге;
5.4
Құжаттаманың түрлерін және сатудан табыстарды талдауды түсіндіруге;
5.5
Кәсіпорынның нарықтағы ахуал бойынша сату саясатына баға беруге;
5.6
Клиенттермен сатулар бойынша кәсіптік пікірталастар
жүргізуге;
5.7
Нақты ферма шаруашылығы үшін маркетингтік ілеспе
әзірлеуге;
5.8
Астықты бөлу жолдарын белгілеуге;
5.9
Дәнді дақылдарды өсірудің инновациялық салалық технологияларын қолдануды талқылауға;
5.10 Сатудан түсімдер туралы кәсіптік құжаттамамен қамтамасыз етуге тиіс.

КМ 03.2 «Тамыр жемістілерді өсіру»
КМ 03.2 «Тамыр жемістілерді өсіру»
Мақсаты
Өнімді егуден жинауға дейін тамыр жеміс дақылдар туралы кешендік білімдер алу.
Модульге енгізу
Білім алушылар жерді зерттеу, жерді жырту және өңдеу, өнімді өсіру, күту,
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жинау және сақтау орындарына тасымалдау, сондай-ақ тамыр жеміс дақылдарды өндіру бойынша өңірлердің мамандану картасының есебімен сатуға
тұтынушыларға жеткізу іс-шаралары мен салалық технологияларын тікелей модульде зерделейді және бағалайды. Осы модуль жазатайым оқиғаларды болдырмау бойынша еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережесін
сақтап, жерді өңдеу, тыңайтқыштарды енгізу, өсімдіктерді қорғау, өнімді жинау, тасымалдау және сақтау үшін, механикаландырылған агрегаттарды, аспалы және тіркемелі құралдарды, автомобильдерді, тракторлар мен комбайндарды пайдалану бойынша тақырыптарды қамтиды.
Оңтайлы өсу жағдайларын жасау үшін, топырақта болып жатқан негізгі
биологиялық және физиологиялық процестер бойынша, тамыр жеміс дақылдар және олар үшін зиянды ағзалар, сондай-ақ тыңайтқыштарды енгізу жолымен өнімділікті және сапаны арттыру бойынша, өсімдіктерді күту және
қорғау бойынша іс-шаралар, жинау және сақтау технологиялары туралы
білімдер алу қажет. Бұл ретте, бірінші кезекте өнімнің сақтандығын және
қайта өңдеу өнеркәсібінің талаптарына сәйкес келетін пайдалы және жоғары
сапалы шикізатты өндіруді қамтамасыз ету тұр.
Кәсіпорынды табысты дамыту үшін, өндірістік процестерді және кәсіпорынның экономикасы және оны ұйымдастыру, орындалған жұмыстар мен
көрсетілген қызметтерді есепке алу, қызмет нәтижелерін бақылау, сондай-ақ
өндірістік жоспарлау сияқты салаларында өзара байланысты ұғыну маңызды. Модульдің мазмұнына негізгі сауда –коммерциялық және калькуляциялық аспектілер, құнын ұғыну енгізілді. Дәл есептер ғана кәсіпорынның қаражатын пайдалану бойынша смета жасау табысқа не шығынға жету үшін
шешуші болып табылады деп ұғынуға мүмкіндік береді. Бухгалтерлік есеп,
операциялық есептер, кірістілік есебі базалық білімдер береді және өндірістік
деректерді есепке алуды және бағалауды орындау үшін, сондай-ақ ауылшаруашылық кәсіпорындарында операцияларды есепке алу үшін машықтарын
қалыптастырады. Деректерді электрондық өңдеуді қолданумен есептеу үшін,
тамыр жеміс дақылдарды өсіру қызметінің саласынан алынған, белгілі мысалдар пайдаланылады.
Осы модуль білім алушыларға өндірістік оқытуда және кәсіптік практикада
машықтарын, дағдылары мен кәсіптік құзыреттерін қалыптастыру жолымен
алынған білімдерін бекітуге мүмкіндік береді.
Оқыту нәтижелері:
ОН1 Тамыр жемістері өндірісінің негізгі факторларын білу;
ОН2 Тамыр жемістерді өсіру үшін, топырақты егу алдында өңдеу технологияларын игеру;
ОН3 Тамыр жемістерді отырғызу технологияларын қолдану;
ОН4 Жоғары және тұрақты өнімдер алу мақсатында өңірде тамыр жемістерді өсіру технологияларын пайдалану;
ОН5 Тамыр жеміс дақылдарды сақтау және қорғау технологияларын игеру;
ОН6 Оңтайлы сатуды ұйымдастыруға бағдарланған кәсіпорынды басқару
ретінде маркетингті ұсыну
Модульдің мазмұны
1. Тамыр жемістері өндірісінің негізгі факторларын білу
Өңірдің табиғат-климаттық жағдайлары. Ферма шаруашылығынң орналасуына әсер етуші факторлар.
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Өңірдің экологиялық балансы мен экологиялық проблемалары, шаруашылықтың орналасуының есебімен өндірісі. Биогеохимиялық циклдар:
көміртегі циклы, азот циклы, күкірт циклы, фосфор циклы. Өңірде топырақтың пайда болуына әсер етуші факторлар. Топырақтардың механикалық
құрамы, құрылымы және типтері. Топырақтың құнарлығын сақтау және егістердің қайтарымдылығын арттыру жағдайлары. Өңірдің тамыр жеміс дақылдарының морфологиялық белгісі бойынша, химиялық құрамы бойынша, вегетациялық кезеңі бойынша қысқаша сипаттамасы. Дәнді дақылдардың егіс
айналымындағы орны. Ұсынылған егіс айналымдарының схемалары. Егіс айналымдарындағы тыңайтқыштардың жүйесі.
Биологиялық әртүрлілік туралы тұжырымдама (БӘТ). Табиғи экожүйелердің, агроэкожүйелердің, микробтық әлемінң биоәртүрлілігі. Биологиялық
әртүрліліктің негізгі беталысы және әлсіреу себептері. Өңір аумағында биологиялық және ландшафтық әртүрлілікті сақтау басымдықтары мен шаралары.
Өндірістің негізгі факторы ретінде жер ресурстары. Еңбек ресурстары. Негізгі және айналмалы капитал. Тамыр жеміс дақылдары өндірісінің тиімділігне әсер етуші факторлар. Өңірдегі сату нарығы: мақсаттары, ерекшеліктері,
проблемалары және оларды шешу жолдары.
2. Тамыр жемістерді өсіру үшін, топырақты егу алдында өңдеу технологияларын игеру
Топырақтың құрылымы, топырақтың құнарлығы, субстраттар, тамыр
жеміс дақылдарға қойылатын талаптар. Егуге топырақты өңдеу. Егу алды
өңдеуге және егуге даярланған топыраққа қойылатын агротехникалық талаптар: қопсыту, тырмалау түрлері, сапа көрсеткіштері ж.т.б.. Топырақ өңдейтін
машиналар мен агрегаттар. Тракторлардың, шым аударғышпен соқалардың,
картоп отырғызғыштардың жалпы құрылысы мен сыныптамасы. Тракторды жүргізу амалдары, іштен жанатын қозғалтқыштың жұмыс істеу негіздері, иін-бұлғақты тетігі, цилиндрдің блогі мен басы, бөлгіш тетігі, қозғалтқыштардың қуаттану жүйесі, реттеуіштер. Қозғалтқыштарды майлау жүйесі, қозғалтқыштарды салқындату жүйесі, қозғалтқыштардың қосу құрылғылары, жалғастырғыштар мен беріліс қорабының ілінісуі, артқы белдігі және
тракторларды жүргізу тетігі, трактордың жүрістік бөлігі, гидравликалық аспалы жүйесі және басқа да жабдықтар, тракторларға техникалық қызмет көрсету. Машиналар мен жабдықтарды күрделі жөндеу, жөндеу туралы жалпы
мәліметтер. Машиналарға техникалық қызмет көрсету ережесі. Тракторлар
мен автомобильдерде жұмыс істеген кезде еңбек қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі.
3. Тамыр жемістерді отырғызу технологияларын қолдану
Тамыр жеміс дақылдардың түрлері мен сұрыптары, өнгіштігі, даму кезеңдері, зат алмасу, пісу мерзімдері, жетілуі, сұрыптарды өзара салыстыру. Тамыр жеміс дақылдарды егеуге арналған технологиялар мен машиналар. Пайдаланылатын күтіп-баптау технологиясы кезінде тамыр жеміс дақылдарды
егуге агротехникалық және технологиялық талаптар. Тамыр жеміс дақылдарды сапалы егу талаптары. Жұмысты ұйымдастыру және қолдану жағдайларының, жұмыс органдарын құрастырудың, тұқым себетін аппараттар типінің,
тәжі түрінің, тұқым алмасу тәсілінің және трактормен байланысу тәсілінің
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есебімен тұқым егетін агрегаттарды таңдау. Тұқым егетін агрегаттарды таңбалау. Жалпы принципиалды құрылғы. Жұмыс істеу қағидасы. Негізгі құрастыратын бірлік. Технологиялық реттеуіштер.
Ферма шаруашылықтарында пайдаланылатын егетін машиналар мен агрегаттармен салыстыруда тамыр жеміс дақылдарды егуге арналған қазіргі заманғы егетін машиналар мен агрегаттардың басымдықтары.
Тракторды жүргізу амалдары, іштен жанатын қозғалтқыштың жұмыс істеу
негіздері, иін-бұлғақты тетігі, цилиндрдің блогі мен басы, бөлгіш тетігі,
қозғалтқыштардың қуаттану жүйесі, реттеуіштер. Қозғалтқыштарды майлау жүйесі, қозғалтқыштарды салқындату жүйесі, қозғалтқыштардың қосу
құрылғылары, жалғастырғыштар мен беріліс қорабының ілінісуі, артқы белдігі және тракторларды жүргізу тетігі, трактордың жүрістік бөлігі, гидравликалық аспалы жүйесі және басқа да жабдықтар. Машиналарға техникалық
қызмет көрсету ережесі. Тозған бөлшектерді профилактикалық ауыстыру,
майлау жұмыстарын жүргізу жоспарлары, маусымдық кезеңде машиналардың сынуымен байланысты шығыстарды бағалау. Кәсіпорында техникалық
қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізуді жоспарлау. Агротехникамен
жұмыс істеген кезде еңбек қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі.
4. Жоғары және тұрақты өнімдер алу мақсатында өңірде тамыр
жемістілерді өсіру технологияларын пайдалану
Қуаттанудың биологиялық ерекшеліктері және өңірде тамыр жеміс дақылдарды күтіп-баптау агротехникасы. Топырақты дала жағдайларында морфологиялық белгілері бойынша зерттеу: топырақтың құрылысы (генетикалық
қабаттарын айқындау), топырақтың және оның жеке қабаттарының қуаты,
түсі, ылғалдылығы, механикалық құрамы, құрылымы, бірігуі, жаңадан пайда
болуы және қосылуы. Тыңайтқыштар және оларды тиімді пайдалану. Топырақтағы қоректік заттардың балансын белгілеу. Тыңайтқыштардың қолайлы
мөлшерлерін белгілеу. Минералдық және органикалық тыңайтқыштар. Көк
тыңайтқыштар. Минералдық қуаттанудың жеке элементтерінің ролі. Әзірленген тыңайтқыштарды енгізу жүйесінің экономикалық тиімділігін белгілеу.
Тыңайтқыштарды енгізуге арналған технологиялар мен техника. Топырақтарды химиялық мелиорациялау. Өсімдіктерді химиялық қорғауға арналған
агротехника. Биогеохимиялық циклдар. Тыңайтқыштарды тиімді пайдалану
жағдайлары. Енгізу мерзімдері мен тәсілдері. Өнімді жинау технологиясы,
тұқым егетін машиналар мен агрегаттар. Машиналармен және жабдықтармен жұмыс істеген кезде қауіпсіздік техникасы ережесі.
5. Тамыр жеміс дақылдарды сақтау және қорғау технологияларын
игеру
Тамыр жеміс дақылдарды сақтауға арналған орындарға қойылатын талаптар: техникалық, технологиялы, пайдаланушылық және экономикалық. Орналастыру және сақтау режимдері. Тамыр жеміс дақылдарды сақтау тәсілдері.
Сақтаған кезде өнімнің жай-күйінің көрсеткіштеріне қойылатын талаптар:
температурасы, ылғалдылығы, зиянкестерді жұқтырғандығы. Тамыр жемістерді қабылдау және картоп сақтайтын жерлерге және бурттарға орналастыру жоспары. Физикалық, химиялық және биологиялық процесстер. Тамыр жемістердің жай-күйіне бақылауды ұйымдастыру. Сақтаған кезде тамыр
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жеміс дақылдардың зиянкестерімен күресу: химиялық өңдеу, тоңазытқыш
машиналардың көмегімен салқындату, тамыр жемісті химиялық уытсыздандыру, газбен уытсыздандыру (фумигация). Запастарды бағалау. Құжаттама
жүргізу: Құқықтық реттеу. Картоп сақтайтын жерде жұмыс істеген кезде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы.
6. Оңтайлы сатуды ұйымдастыруға бағдарланған кәсіпорынды
басқару ретінде маркетингті ұсыну
Нарықты зерттеу, нысаналы топтар. Маркетингтің мақсаттары мен міндеттері. Маркетингтің тұжырымдамасы. Маркетингтік саясаттың құралдарын
біріктіру: баға саясаты, коммуникациялық саясата, сату саласындағы саясат.
Құқықтық талаптар. Сауда тізбегінің буындары. Сату құралдары: жарнама,
өнімді өткізу және сату жолдары, баға белгілеу және шарт нысанының мазмұнын белгілеу, тауарды рәсімдеу, клиентке сервистік қызмет көрсету. Сатып
алумен сөйлесудің негізі ретінде коммуникациялық моделі: әңгіме құру және
оның барысы, ерекше жағдайларда өзін ұстай білу машығы, жеке адамның
сату табысына әсері. Сату әдебінің негізгі қағидасы: көндіру емес көзін жеткізу.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері

Оқыту нәтижелері, осы
модульді табысты аяқтаудан
кейін, білім
алушы:

ОН1 Тамыр
жемістілер өндірісінің негізгі
факторларын
біледі;
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Бағалау өлшемдері
Білім алушы:

1.1. Өңірдің географиялық орналасыуының және экономикалық
жағдайларының есебімен кәсіпорынның қызмет ету жағдайларын
негіздеуге;
1.2. Өңірдегі ауа-райын бақылауға, журналға жазуға және талдауға;
1.3. Өңірдің метрологиялық қызметтерінің деректерімен жұмыс
істеуге;
1.4. Экологиялық факторларды, экологиялық балансты, биогеохимиялық циклдарды, биологиялық және ландшафттық әртүрлілігі
сақталуының маңыздылығын түсіндурге;
1.5. Биологиялық және ландшафттық әртүрлілікті сақтауға қатысты нормативтік құқықтық актілерді, ережелерді білуге және назарға алуға;
1.6. Ферма шаруашылығы үшін тамыр жеміс дақылдар өндірісінің
негізгі факторларын түсіндіруге;
1.7. Әртүрлі тамыр жеміс дақылдардың орналасуының экономикалық жағдайларын атауға;
1.8. Егіс айналымының қажеттілігін сипаттауға;
1.9. Экологиялық факторларды, егіс айналымының қағидаларын
және нарықтағы ахуалды есепке алатын ферма шаруашылығының
қызметі бойынша ұсыныстарды даярлауға;
1.10. Қауіпсіздік техниканы және өндірістік санитария ережесін
сақтауға.

ОН2 Тамыр
жемістерді
өсіру үшін, топырақты егу
алдында өңдеу
технологияларын игереді;

ОН3 Тамыр
жемістілерді
отырғызу технологияларын
қолданады;

2.1. Топырақтар, субстраттар типтерінің ерекшеліктері мен сыныптамаларын, тамыр жемісті дақылдарға қойылатын талаптарды
білуге;
2.2. Топырақтың типін белгілеу үшін, кәсіптік құралдарды және
анықтамалық әдебиетті пайдалануға;
2.3. Үлгіге талдау жүргізуге және өз өңірі топырағы құрылымының қалыптасуын түсіндіруге;
2.4. Тамыр жеміс дақылдардың талаптарына және топырақтың
қасиеттеріне сәйкес топырақты өңдеу үшін қажеттілігін түсіндіруге;
2.5. Жұмыстың тиісті кезеңдерінде топырақты тегіс және терең
өңдеуге арналған жабдықтарды таңдап алуға;
2.6. Іштен жанатын қозғалтқыштың негізгі тетіктерінің және
жүйелерінің құрылысы мен жұмысы, бөлшектердің маңызын, материалдарды өңдеуді түсіндіруге;
2.7. Өздігінен жүретін шассидің негізгі құрауыштарын атауға;
2.8. Иін-бұлғақты тетікке, газ бөлгіш тетікке бұзу және жинау, газ
бөлгіш декомпрессиялық тетіктерге реттеу, форсунканың жай-күйіне тексеру жүргізуге;
2.9. Топырақ өңдейтін техникаға техникалық қызмет көрсетуді
және жөндеуді негіздеуге;
2.10. ҚТ ережесінің және ЖЖЕ есебімен тиісті жабдықтар болған
кезде, топырақты өңдеу бойынша жұмыстар жүргізуге;
2.11. Энергетикалық және материалдық ресурстарды тиімді пайдалану мүмкіндіктерін сипаттауға;
2.12. Топырақ өңдейтін техниканың электр жабдықтарының жалпы құрылысын, олардың жұмыс істеу қағидасын білуге;
2.13. Топырақ өңдейтін техниканың электр жабдықтарын даярлау
және пайдалану ережесі туралы, техникалық қызмет көрсету және
жөндеу ережесі туралы, техникалық жай-күйін тексеру ережесі туралы білуге;
2.14. Материалдар мен құрал-саймандарды коррозиядан қорғау
шараларын көздеуге;
2.15. Жол жүру ережесін және жазатайым оқиғаларды болдырмау
бойынша ережесін білуге;
2.16. Топырақ өңдейтін техниканың олардың өнімін бағалау үшін,
негізгі өндірушілерін атауға;
2.17. Топырақ өңдейтін техниканың тиімділігі мен нәтижелілігін
ұғынуға және есеп жүргізуге;
2.18. Әртүрлі өндірушілердің топырақ өңдейтін техникасының
экономикалық тиімділігін есептеуге салыстыру жүргізуге;
2.19. Қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария, электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға.
3.1
Тамыр жемісті дақылдардың морфологиялық құрылысын
білуге;
3.2
Тамыр жемісті және түйнек жемісті дақылдары органдарының сипаттамаларын сипаттауға және оларды салыстыруға;
3.3
Өсімдіктердің өну процесін және тіршілік ету процестерінің
кезеңдерін түсіндіруге;
3.4
Биологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге;
3.5
Пісу кезеңінің фазаларын түсіндіруге;
3.6
Тамыр жемісті және түйнек жемісті дақылдардың әртүрлі
түрлерінің өну процесстеріне эксперименттер мен зерттеулер жүргізуге;
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ОН3 Тамыр
жемістілерді
отырғызу технологияларын
қолданады;

ОН4 Жоғары
және тұрақты
өнімдер алу
мақсатында
өңірде тамыр
жемістілерді
өсіру технологияларын пайдаланады;

ОН5 Тамыр
жеміс дақылдарды сақтау және
қорғау технологияларын игереді;
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3.7
Эксперименттік қызметтің қорытындыларын рәсімдеуге;
3.8
Тамыр жемісті дақылдардың тұтынушылық маңызы бойынша және пісу мерзімдері сыныптамасын білуге;
3.9
Ұсынысты бағалау үшін, әртүрлі тұқым өндірушілер туралы
ақпарат алуға;
3.10 Бағалаудың сандық және сапалық өлшемдерінің есебімен
тұқымды таңдау туралы шешімді негіздеуге;
3.11 Тұқым егетін агрегаттардың (картоп салғыштың) жұмыс
істеу қағидасын түсіндіруге;
3.12 Тамыр жемістілерді отырғызуға дайындау процесінде есептерді жобалауды және жүргізуді машықтануға;
3.13 Тамыр жемісті және түйнек жемісті дақылдардың тұқымын
себетін техниканың түрлерін
3.14 Тамыр жемісті өсімдіктерді еккенде, өрт қауіпсіздігін, электрлік қауіпсіздігін, өндірістік санитарлық және техникалық қауіпсіздік
ережелерін сақтау;
3.15 Тамыр жеміс дақылдарды отырғызған кезде қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария, электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі
ережелерін сақтауға.
4.1. Ферма шаруашылығының топырағына зерттеулер жүргізуге;
4.2. Тамыр жемістердің түрін өсірудің есебімен қоректік заттардың қажетті мөлшерін белгілеуге;
4.3. Минералдық және органикалық тыңайтқыштарды айыруға;
4.4. Экономикалық өлшемдерге, топырақ пен тамыр жемістердің
қажеттіліктеріне сәйкес тыңайтқыштың типтерін таңдап алуға;
4.5. Экологиялық тұрғыда таза тыңайтқышты қолдануды негіздеуге;
4.6. Тыңайтқыштардың топыраққа, жер асты суларға және атмосфераға әсерін сипаттауға;
4.7. Өсуі үшін, азот және калий тыңайтқыштарының маңызы туралы білуге;
4.8. Әртүрлі тыңайтқыштардың арасалмағын талдауға және сандық есептер жүргізуге;
4.9. Тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналардың типтерін
дәлдігі және өнімділігі бойынша таңдап алуға;
4.10. Тыңайтқыштардың түрлерін және енгізу мерзімдерін талқылауға және келісуге;
4.11. Жұмыстарды орындау шығындарына есептер жүргізуге;
4.12. Тамыр жеміс дақылдарды өсірудің биологиялық, экономикалық, құқықтық және экологиялық салдарын түсіндіруге;
4.13. Нақты міндетті негізіне ала отырып, кәсіпорын үшін бизнес-жоспарды даярлауға.
5.1
Нормативтік құқықтық актілерді және тамыр жеміс дақылдарды сақтау ережесін білуге;
5.2
Тамыр жеміс дақылдардың қазіргі заманғы сақтау әдістері
мен тәсілдерін қолдануға;
5.3
Әртүрлі нұсқаларды бағалау үшін, экономикалық салыстыру
схемаларын әзірлеуге;
5.4
Картоп сақтайтын жерлерге және бурттарға қойылатын техникалық, технологиялық, пайдаланушылық және экономикалық талаптарды түсіндурге;

ОН5 Тамыр
жеміс дақылдарды сақтау және
қорғау технологияларын игереді;

ОН6 Оңтайлы
сатуды ұйымдастыруға бағдарланған кәсіпорынды басқару
ретінде маркетингті ұсынады.

5.5
Қабылданған құжаттамаға сәйкес өнімді қабылдауға, қоймаға
орналастыруға және сақтауға;
5.6
Запастарды қолдау қажеттілігін негіздеуге;
5.7
Тамыр жемістерінің жай-күйінің негізгі көрсеткіштерінің мониторингін жүргізуге және нәтижелерін салыстыруға;
5.8
Сақтаған кезде зиянкестерді айқындауға және олармен күресуге;
5.9
Картоп сақтайтын жерге қызмет көрсету жөніндегі құжаттаманың негізінде бухгалтерлік есептің маңызы мен қағидаларын
түсіндіруге;
5.10 Жеткіліксіз техникалық қызмет көрсетудің салдарын талдауға және түсіндіруге;
5.11 Қауіпсіздік техникасы ережесін орындауға.
6.1
Маркетингтік құралдар туралы базалық білімдері болуға;
6.2
Нарықты зерделеуге және талдау дайындауға;
6.3
Тамыр жеміс дақылдарды сатудың ең маңызды жолдарын
белгілеуге;
6.4
Клиенттердің артықшылықтарын қадағалауға;
6.5
Құжаттаманың түрлерін және сатудан табыстарды талдауды
түсіндіруге;
6.6
Ферма шаруашылығының нарықтағы ахуал бойынша сату саясатына баға беруге;
6.7
Клиенттермен сатулар бойынша кәсіптік пікірталастар жүргізуге;
6.8
Нақты шаруашылығы үшін маркетингтік ілеспе әзірлеуге;
6.9
Өнімді бөлу жолдарын белгілеуге;
6.10 Тамыр жеміс дақылдарды өсірудің инновациялық салалық
технологияларын қолдануды талқылауға;
6.11 Сатудан түсімдер туралы кәсіптік құжаттамамен қамтамасыз
етуге.
6.12 Жаңа өнімдерді сату бойынша ұсыныстар даярлауға тиіс.

КМ 03-3 Жеміс-көкөніс дақылдарды өсіру
Мақсаты
Өнімді егуден жинауға дейін жеміс-көкөніс дақылдар туралы кешендік
білімдер алу.
Модульге енгізу
Білім алушылар жерді зерттеу, жерді жырту және өңдеу, өнімді өсіру, күту,
жинау және сақтау орындарына тасымалдау, сондай-ақ жеміс-көкөніс дақылдарды өндіру бойынша өңірлердің мамандану картасының есебімен сатуға
тұтынушыларға жеткізу іс-шаралары мен салалық технологияларын тікелей модульде зерделейді және бағалайды. Осы модуль жазатайым оқиғаларды болдырмау бойынша еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережесін
сақтап, жерді өңдеу, тыңайтқыштарды енгізу, өсімдіктерді қорғау, өнімді жинау, тасымалдау және сақтау үшін, механикаландырылған агрегаттарды, аспалы және тіркемелі құралдарды, автомобильдерді, тракторлар мен комбайн63

дарды пайдалану бойынша тақырыптарды қамтиды.
Оңтайлы өсу жағдайларын жасау үшін, топырақта болып жатқан негізгі биологиялық және физиологиялық процестер бойынша, жеміс-көкөніс
дақылдар және олар үшін зиянды ағзалар, сондай-ақ тыңайтқыштарды енгізу жолымен өнімділікті және сапаны арттыру бойынша, өсімдіктерді күту
және қорғау бойынша іс-шаралар, жинау және сақтау технологиялары туралы
білімдер алу қажет. Бұл ретте, бірінші кезекте өнімнің сақтандығын және
қайта өңдеу өнеркәсібінің талаптарына сәйкес келетін пайдалы және жоғары
сапалы шикізатты өндіруді қамтамасыз ету тұр.
Кәсіпорынды табысты дамыту үшін, өндірістік процестерді және кәсіпорынның экономикасы және оны ұйымдастыру, орындалған жұмыстар мен
көрсетілген қызметтерді есепке алу, қызмет нәтижелерін бақылау, сондай-ақ
өндірістік жоспарлау сияқты салаларында өзара байланысты ұғыну маңызды. Модульдің мазмұнына негізгі сауда –коммерциялық және калькуляциялық аспектілер, құнын ұғыну енгізілді. Дәл есептер ғана кәсіпорынның қаражатын пайдалану бойынша смета жасау табысқа не шығынға жету үшін
шешуші болып табылады деп ұғынуға мүмкіндік береді. Бухгалтерлік есеп,
операциялық есептер, кірістілік есебі базалық білімдер береді және өндірістік
деректерді есепке алуды және бағалауды орындау үшін, сондай-ақ ауылшаруашылық кәсіпорындарында операцияларды есепке алу үшін машықтарын
қалыптастырады. Деректерді электрондық өңдеуді қолданумен есептеу үшін,
жеміс-көкөніс дақылдарды өсіру қызметінің саласынан алынған, белгілі мысалдар пайдаланылады.
Осы модуль білім алушыларға өндірістік оқытуда және кәсіптік практикада
машықтарын, дағдылары мен кәсіптік құзыреттерін қалыптастыру жолымен
алынған білімдерін бекітуге мүмкіндік береді.
Оқыту нәтижелері:
ОН1 Жеміс-көкөніс дақылдарды өндірудің негізгі факторларын білу;
ОН2 Жеміс-көкөніс дақылдарды өсіру үшін, топырақты егу алдында өңдеу
технологияларын игеру;
ОН3 Жеміс-көкөніс дақылдарды отырғызу технологияларын қолдану;
ОН4 Жоғары және тұрақты өнімдер алу мақсатында өңірде жеміс-көкөніс
дақылдарды өсіру технологияларын пайдалану;
ОН5 Жеміс-көкөніс дақылдарды сақтау және қорғау технологияларын игеру;
ОН6 Оңтайлы сатуды ұйымдастыруға бағдарланған кәсіпорынды басқару
ретінде маркетингті ұсыну
1. Жеміс-көкөніс дақылдарды өндірудің негізгі факторларын білу
Тамақтануда жемістер мен көкөністердің маңызы. Өңірде жім-көкөніс
дақылдарды өсіру және дамыту үшін табиғат-климаттық жағдайлары. Ферма
шаруашылығынң орналасуына әсер етуші факторлар.
Өңірдің экологиялық балансы мен экологиялық проблемалары, шаруашылықтың орналасуының есебімен өндірісі. Биогеохимиялық циклдар:
көміртегі циклы, азот циклы, күкірт циклы, фосфор циклы. Өңірде топырақтың пайда болуына әсер етуші факторлар. Топырақтардың механикалық
құрамы, құрылымы және типтері. Топырақтың құнарлығын сақтау және егі64

стердің қайтарымдылығын арттыру жағдайлары. Әдеттегі жеміс-көкөніс
өнімнің өндірісін өңірлік талдау. Жеміс түрлерін жіктеу және сипаттамалары:
дәнді, сүйекті, жидектер, субтропикалық, тропикалық, жаңғақ жемісті және
көөкөніс дақылдары: вегетативтік және генеративтік. Жеміс-көкөніс дақылдардың егіс айналымындағы орны. Ұсынылған егіс айналымдарының схемалары. Егіс айналымдарындағы тыңайтқыштардың жүйесі.
Биологиялық әртүрлілік туралы тұжырымдама (БӘТ). Табиғи экожүйелердің, агроэкожүйелердің, микробтық әлемінң биоәртүрлілігі. Биологиялық
әртүрліліктің негізгі беталысы және әлсіреу себептері. Өңір аумағында биологиялық және ландшафтық әртүрлілікті сақтау басымдықтары мен шаралары.
Өндірістің негізгі факторы ретінде жер ресурстары. Еңбек ресурстары. Негізгі және айналмалы капитал. Жеміс-көкөніс дақылдары өндірісінің тиімділігне әсер етуші факторлар. Өңірдегі сату нарығы: мақсаттары, ерекшеліктері,
проблемалары және оларды шешу жолдары.
2. Жеміс-көкөніс дақылдарды өсіру үшін, топырақты егу алдында өңдеу технологияларын игеру
Топырақтың құрылымы, топырақтың құнарлығы, субстраттар, жеміскөкөніс дақылдарға қойылатын талаптар. Аймақ топырағының және ауасының ылғалдылығы және өңірдегі суару түрлері. Егуге топырақты өңдеу. Егу
алды өңдеуге және егуге даярланған топыраққа қойылатын агротехникалық
талаптар: топырақтың бетін өңдеу, қосымша өңдеу және отырғызуға дайындау. Топырақ өңдейтін техниканың элементтері және олардың функциялары:
соқының, қопсытқыштың, тырманың конструктивтік элементтері. Тракторды
жүргізу амалдары, маңызы және жұмыс қоспаның мәжбүрлі (ұшқындық) тұтануымен іштен жанатын қозғалтқыштың, иін-бұлғақты тетігінің, цилиндрдің
блогі мен басының, бөлгіш тетігінің, қозғалтқыштардың қуаттану жүйесінің,
реттеуіштердің жұмыс істеу қағидасы. Майлау материалдарының маңызы.
Мотор майы үшін нұсқамасының нормалары: шаруашылықта қолданылатын
майдың жабысқақтығы сыныбы, сапасын жітеу, қысқы және жазғы түрлері.
Қозғалтқыштарды майлау жүйесі, қозғалтқыштарды салқындату жүйесі,
қозғалтқыштардың қосу құрылғылары, жалғастырғыштар мен беріліс қорабының ілінісуі, артқы белдігі және тракторларды жүргізу тетігі, трактордың
жүрістік бөлігі, гидравликалық аспалы жүйесі және басқа да жабдықтар, тракторларға техникалық қызмет көрсету. Машиналар мен жабдықтарды күрделі
жөндеу, жөндеу туралы жалпы мәліметтер. Машиналар мен агрегаттарға техникалық қызмет көрсету ережесі. Тракторлар мен автомобильдерде жұмыс
істеген кезде, еңбек қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі.
3. Жеміс-көкөніс дақылдарды отырғызу технологияларын қолдану
Жеміс-көкөніс дақылдардың түрлері мен сұрыптары, өнгіштігі, даму кезеңдері, зат алмасу, пісу мерзімдері, жетілуі, сұрыптарды өзара салыстыру.
Жеміс-көкөніс дақылдарды егеуге арналған технологиялар мен машиналар.
Өсімдіктерді егу және отырғызу технологиясын пайдаланған кезде жеміскөкөніс дақылдарды отырғызуға (қорғалған және ашық топырақ) агротехникалық және технологиялық талаптар, сондай-аө егіс жұмыстарын жүргізуге
арналған жабдықтар: шашыранды енгізу, қатарлы себу, үзік-үзік себу, көшеттер, механикалық тәсілдер, пневматикалық тәсілдер, көкөніс дақылда65

рын отырғызуға арналған техника. Сепкіштердің конструктивтік элементтері
және олардың функциялары: дән жәшігі, дән жеткізгіш және бөлгіш, нығыздау және тегістеу. Егіс жұмыстарын жүргізуге арналған конструктивтік элементтер. Құрамдастырылған сепкіштің жалпы құрылысы және технологиялық процесі, дәндерді себу нормаларын реттеу.
Сапалы егу талаптары. Жұмысты ұйымдастыру және қолдану жағдайларының, жұмыс органдарын құрастырудың, тұқым себетін аппараттар типінің,
тәжі түрінің, тұқым алмасу тәсілінің және трактормен байланысу тәсілінің
есебімен тұқым егетін агрегаттарды таңдау. Тұқым егетін агрегаттарды таңбалау. Жалпы принципиалды құрылғы. Жұмыс істеу қағидасы. Негізгі құрастыратын бірлік. Технологиялық реттеуіштер.
Ферма шаруашылықтарында пайдаланылатын егетін машиналар мен агрегаттармен салыстыруда жемістер мен көкөкністерді егуге арналған қазіргі заманғы егетін машиналар мен агрегаттардың басымдықтары.
Тракторды жүргізу амалдары, іштен жанатын қозғалтқыштың жұмыс істеу
негіздері, иін-бұлғақты тетігі, цилиндрдің блогі мен басы, бөлгіш тетігі,
қозғалтқыштардың қуаттану жүйесі, реттеуіштер. Қозғалтқыштарды майлау жүйесі, қозғалтқыштарды салқындату жүйесі, қозғалтқыштардың қосу
құрылғылары, жалғастырғыштар мен беріліс қорабының ілінісуі, артқы белдігі және тракторларды жүргізу тетігі, трактордың жүрістік бөлігі, гидравликалық аспалы жүйесі және басқа да жабдықтар. Машиналарға техникалық
қызмет көрсету ережесі. Тозған бөлшектерді профилактикалық ауыстыру,
майлау жұмыстарын жүргізу жоспарлары, маусымдық кезеңде машиналардың сынуымен байланысты шығыстарды бағалау. Кәсіпорында техникалық
қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізуді жоспарлау. Агротехникамен
жұмыс істеген кезде, еңбек қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі.
4. Жоғары және тұрақты өнімдер алу мақсатында өңірде жеміскөкөніс дақылдарды өсіру технологияларын пайдалану
Қуаттанудың биологиялық ерекшеліктері және жабық және ашық топырақта жеміс-көкөніс дақылдарды күтіп-баптау агротехникасы. Топырақты
дала жағдайларында морфологиялық белгілері бойынша зерттеу: топырақтың
құрылысы (генетикалық қабаттарын айқындау), топырақтың және оның жеке
қабаттарының қуаты, түсі, ылғалдылығы, механикалық құрамы, құрылымы,
бірігуі, жаңадан пайда болуы және қосылуы. Топырақтағы қоректік заттардың балансын белгілеу. Тыңайтқыштар және оларды тиімді пайдалану. Тыңайтқыштардың қолайлы мөлшерлерін белгілеу. Минералдық және органикалық
тыңайтқыштар. Табиғи көк тыңайтқыштар: сидераттық дақылдарды таңдау
ережесі және және оларды топыраққа салу тәсілдері.
Минералдық қуаттанудың жеке элементтерінің ролі. Әзірленген тыңайтқыштарды енгізу жүйесінің экономикалық тиімділігін белгілеу. Тыңайтқыштарды енгізуге арналған технологиялар мен техника: органикалық,
минералдық тыңайтқыштар, минералдық тыңайтқыштарды, сұйық тыңайтқыштарды, қатты көңді, сұйық көңді енгізу; дәл мөлшерін шашқыш, радиалдық шашқыш, дисктік шашқыш, қатты көңді шашқыш, сұйық төсемсіз тыңайтқышты енгізуге арналған машина. Машиналар мен жабдықтардың
конструктивтік элементтері және олардың функциялары: минералдық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналардың конструктивтік элементтері,
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сұйық тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналардың конструктивтік
элементтері, қатты көңді шашқыштың конструктивтік элементтері, сұйық
төсемсіз тыңайтқышты енгізуге арналған машинаның конструктивтік элементтері.
Топырақтарды химиялық мелиорациялау. Енгізу тәсілі (шприцтеу, бүрку,
себу, аэрозольмен тозаңдату және өзгелер), дамыту кезеңі (топырақты өңдеу,
дәрілеу, пішенді өңдеу және өзгелер), зияндылығы шегінің қағидасы бойынша алдын алу немесе емдеу бойынша өсімдіктерді қорғау бойынша іс-шаралар жүргізуге арналған технологиялар мен жабдықтар. Қорғау іс-шараларын
жүргізуге арналған жабдықтардың конструктивтік бөліктері және олардың
функциялары: дәрілеуіштердің конструктивтік бөліктері, сепкіштің конструктивтік бөліктері; сорғы жүйелері сепкіштерініғ конструктивтік бөліктері,
тоңаздатқыштардың түрлері. Биогеохимиялық циклдар. Тыңайтқыштарды
енгізу мерзімдері мен тәсілдері.
Өнімді жинау технологиясы және өнім жинайтын техника: тура комбайндау
технологиясы, бөлек комбайндау; жинау технологиялық тізбесі және жұмыстарды кәсіптік бөлу; арнауллы техника (картоп жинайтын комбайндар, қант
қызылшасын жинауға арналған комбайндар).
Өнім жинайтын техниканың конструктивтік бөліктері және олардың функциялары: комбайнның конструктивтік бөліктері, басқа да өнім жинайтын
техниканың конструктивтік бөліктері. Өнімді жинау технологиясы, өнім жинайтын машиналар мен агрегаттар. Машиналармен және жабдықтармен жұмыс істеген кезде, қауіпсіздік техникасы ережесі.
5. Жеміс-көкөніс дақылдарды сақтау және қорғау технологияларын
игеру
Жеміс-көкөніс дақылдарды сақтауды ұйымдастыру. Сақтау орындарына
қойылатын талаптар: техникалық, технологиялы, пайдаланушылық және экономикалық. Орналастыру және сақтау режимдері. Сақтау тәсілдері: үйіп-төгіп сақтау, ауа құбырларының орналасу. Контейнерде сақтау, салқындату схемасы, контейнерлік сақтаудың басымдықтары мен кемшіліктері. Жемістерді
сақтау, жемістерді сақтау режимдерінің кестесі.
Сақтаған кезде өнімнің жай-күйінің көрсеткіштеріне қойылатын талаптар:
температурасы, ылғалдылығы, зиянкестерді жұқтырғандығы. Жеміс-көкөніс
дақылдарды қабылдау және сақтайтын жерлер мен қоймаларға орналастыру
жоспары. Жемістерді сақтау технологиясы: жемістердің ішінде болып жатқан
биохимиялық процестерге этиленнің, көмірқышқыл газының, оттегінің әсері.
Шіруді, өнуді, ылғалдың булануын болдырмайтын, бірақ жемістердің тауарлық түрі мен тағамдық құндылықтарын жоғалтуға әкелетін құрамдармен
жемістердің үстін қосымша өңдеу: формальдегидпен, хлор суымен, күкіртті
ангидридпен өңдеу, озондау, парафиндеу, балауыз бүрку, көөіністер мен жемістерге ультрафиолетпен әсер ету.
Үйіп-төгіп сақтаған кезде және контейнерлік сақтау кезінде үй-жайларға
қойылатын талаптар.
Жеміс-көкөкніс дақылдардың жай-күйіне бақылауды ұйымдастыру. Запастарды бағалау. Құжаттама жүргізу: Құқықтық реттеу. Өнім сақтайтын
жерде және қоймаларда жұмыс істеген кезде еңбекті қорғау және қауіпсіздік
техникасы.
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6. Оңтайлы сатуды ұйымдастыруға бағдарланған кәсіпорынды
басқару ретінде маркетингті ұсыну
Нарықты зерттеу, нысаналы топтар. Маркетингтің мақсаттары мен міндеттері. Маркетингтің тұжырымдамасы. Маркетингтік саясаттың құралдарын
біріктіру: баға саясаты, коммуникациялық саясата, сату саласындағы саясат.
Құқықтық талаптар. Сауда тізбегінің буындары. Сату құралдары: жарнама,
өнімді өткізу және сату жолдары, баға белгілеу және шарт нысанының мазмұнын белгілеу, тауарды рәсімдеу, клиентке сервистік қызмет көрсету. Сатып
алумен сөйлесудің негізі ретінде коммуникациялық моделі: әңгіме құру және
оның барысы, ерекше жағдайларда өзін ұстай білу машығы, жеке адамның
сату табысына әсері. Сату әдебінің негізгі қағидасы: көндіру емес көзін жеткізу.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері

Оқыту нәтижелері,
осы модульді
табысты аяқтаудан
кейін, білім
алушы:

ОН1 Жеміс-көкөніс
дақылдарды
өндірудің негізгі
факторларын біледі

ОН2 Жеміс-көкөніс
дақылдарды өсіру
үшін, топырақты
егу алдында өңдеу
технологияларын
игереді
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Бағалау өлшемдері
Білім алушы:
1.1. Өңірдің
географиялық
орналасыуының
және
экономикалық жағдайларының есебімен кәсіпорынның қызмет
ету жағдайларын негіздеуге;
1.2. Өңірдегі ауа-райын бақылауға, журналған жазуға және
талдауға;
1.3. Өңірдің метрологиялық қызметтерінің деректерімен
жұмыс істеуге;
1.4. Экологиялық факторларды, экологиялық балансты,
биогеохимиялық циклдарды, биологиялық және ландшафттық
әртүрлілігі сақталуының маңыздылығын түсіндурге;
1.5. Биологиялық және ландшафттық әртүрлілікті сақтауға
қатысты нормативтік құқықтық актілерді, ережелерді білуге
және назарға алуға;
1.6. Ферма шаруашылығы үшін жеміс-көкөніс дақылдар
өндірісінің негізгі факторларын түсіндіруге;
1.7. Әртүрлі жеміс-көкөніс дақылдардың орналасуының
экономикалық жағдайларын атауға;
1.8. Егіс айналымының қажеттілігін сипаттауға;
1.9. Экологиялық
факторларды,
егіс
айналымының
қағидаларын және нарықтағы ахуалды есепке алатын ферма
шаруашылығының қызметі бойынша ұсыныстарды даярлауға;
1.10. Қауіпсіздік техниканы және өндірістік санитария
ережесін сақтауға
2.1
Топырақтар, субстраттар типтерінің ерекшеліктері мен
сыныптамаларын, жеміс-көкөніс дақылдарына қойылатын
талаптарды білуге;
2.2
Топырақтың типін белгілеу үшін, кәсіптік құралдарды
және анықтамалық әдебиетті пайдалануға;
2.3
Үлгіге талдау жүргізуге және өз өңірі топырағы
құрылымының қалыптасуын түсіндіруге;

ОН2 Жеміс-көкөніс
дақылдарды өсіру
үшін, топырақты
егу алдында өңдеу
технологияларын
игереді

ОН3 Жеміс-көкөніс
дақылдарды
отырғызу
технологияларын
қолданады

2.4
Жеміс-көкөніс
дақылдардың
талаптарына
және
топырақтың қасиеттеріне сәйкес топырақты өңдеу үшін
қажеттілігін түсіндіруге;
2.5
Жұмыстың тиісті кезеңдерінде топырақты өңдеуге
арналған тиімді агротехниканы таңдап алуға;
2.6
Іштен жанатын қозғалтқыштың негізгі тетіктерінің және
жүйелерінің құрылысы мен жұмысын, бөлшектердің маңызын,
материалдарды өңдеуді түсіндіруге;
2.7
Өздігінен жүретін шассидің негізгі құрауыштарын атауға;
2.8
Иін-бұлғақты тетікке, газ бөлгіш тетікке бұзу және жинау,
газ бөлгіш декомпрессиялық тетіктерге реттеу, форсунканың
жай-күйіне тексеру жүргізуге;
2.9
Топырақ өңдейтін техникаға техникалық қызмет көрсетуді
және жөндеуді негіздеуге;
2.10 ҚТ ережесінің және ЖЖЕ есебімен тиісті жабдықтар
болған кезде, топырақты өңдеу бойынша жұмыстар жүргізуге;
2.11 Энергетикалық және материалдық ресурстарды тиімді
пайдалану мүмкіндіктерін сипаттауға;
2.12 Топырақ өңдейтін техниканың электр жабдықтарының
жалпы құрылысын, олардың жұмыс істеу қағидасын білуге;
2.13 Топырақ өңдейтін техниканың электр жабдықтарын
даярлау және пайдалану ережесі туралы, техникалық қызмет
көрсету және жөндеу ережесі туралы, техникалық жай-күйін
тексеру ережесі туралы білуге;
2.14 Материалдар мен құрал-саймандарды коррозиядан қорғау
шараларын көздеуге;
2.15 Жол жүру ережесін және жазатайым оқиғаларды
болдырмау бойынша ережесін білуге;
2.16 Топырақ өңдейтін техниканың олардың өнімін бағалау
үшін, негізгі өндірушілерін атауға;
2.17 Топырақ
өңдейтін
техниканың
тиімділігі
мен
нәтижелілігін ұғынуға және есеп жүргізуге;
2.18 Әртүрлі өндірушілердің топырақ өңдейтін техникасының
экономикалық тиімділігін есептеуге салыстыру жүргізуге;
2.19 Қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария, электр
қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға.
3.1
Жеміс-көкөніс дақылдардың морфологиялық құрылысын
білуге;
3.2
Жеміс-көкөніс дақылдары органдарының сипаттамаларын
сипаттауға және оларды салыстыруға;
3.3
Өну процесін және тіршілік ету процестерінің кезеңдерін
түсіндіруге;
3.4
Биологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге;
3.5
Тамыр жеміс және түйнек жеміс дақылдардың әртүрлі
түрлерінің өну процесстеріне эксперименттер мен зерттеулер
жүргізуге;
3.6
Эксперименттік қызметтің қорытындыларын рәсімдеуге;
3.7
Жеміс-көкөніс дақылдардың тұтынушылық маңызы
бойынша және пісу мерзімдері сыныптамасын білуге;
3.8
Ұсынысты бағалау үшін, отырғызу материалдарының
өндірушлері туралы ақпарат алуға;
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ОН3 Жеміс-көкөніс
дақылдарды
отырғызу
технологияларын
қолданады

ОН4 Жоғары және
тұрақты өнімдер алу
мақсатында өңірде
жеміс-көкөніс
дақылдарды өсіру
технологияларын
пайдаланады

ОН5 Жеміс-көкөніс
дақылдарды
сақтау және қорғау
технологияларын
игереді
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3.9
Бағалаудың сандық және сапалық өлшемдерінің есебімен
тұқымды таңдау туралы шешімді негіздеуге;
3.10 Тұқым егетін агрегаттардың жұмыс істеу қағидасын
түсіндіруге;
3.11 Жеміс-көкөніс отырғызуға дайындау процесінде
есептерді жобалауды және жүргізуді машықтануға;
3.12 Тұқым себетін техниканың типтерін білуге және әртүрлі
отырғызу материалдардың түрлері үшін оларды таңдауды
негіздеуге;
3.13 Жеміс-көкөніс дақылдарды отырғызған кезде қауіпсіздік
техникасы және өндірістік санитария, электр қауіпсіздігі, өрт
қауіпсіздігі ережелерін сақтауға;
3.14
Жеміс-көкөніс дақылдарды еккенде, өрт қауіпсіздігін,
электрлік қауіпсіздігін, өндірістік санитарлық және техникалық
қауіпсіздік ережелерін сақтау
4.1
Ферма шаруашылығының топырағына зерттеулер
жүргізуге;
4.2
Жеміс-көкөністердің түрін өсірудің есебімен қоректік
заттардың қажетті мөлшерін белгілеуге;
4.3
Минералдық және органикалық тыңайтқыштарды
айыруға;
4.4
Экономикалық өлшемдерге, топырақ пен жеміскөкөністердің қажеттіліктеріне сәйкес тыңайтқыштың типтерін
таңдап алуға;
4.5
Экологиялық тұрғыда таза тыңайтқышты қолдануды
негіздеуге;
4.6
Тыңайтқыштардың топыраққа, жер асты суларға және
атмосфераға әсерін сипаттауға;
4.7
Өсуі үшін, азот және калий тыңайтқыштарының маңызы
туралы білуге;
4.8
Әртүрлі тыңайтқыштардың арасалмағын талдауға және
сандық есептер жүргізуге;
4.9
Тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналардың
типтерін дәлдігі және өнімділігі бойынша таңдап алуға;
4.10 Тыңайтқыштардың түрлерін және енгізу мерзімдерін
талқылауға және келісуге;
4.11 Жұмыстарды орындау шығындарына есептер жүргізуге;
4.12 Жеміс-көкөніс дақылдарды өсірудің
биологиялық,
экономикалық, құқықтық және экологиялық салдарын
түсіндіруге;
4.13 Нақты міндетті негізіне ала отырып, кәсіпорын үшін
бизнес-жоспарды даярлауға.
5.1. Нормативтік
құқықтық
актілерді
және
жеміскөкөністердің дақылдарды сақтау ережесін білуге;
5.2. Жеміс-көкөніс дақылдардың қазіргі заманғы сақтау
әдістері мен тәсілдерін қолдануға;
5.3. Әртүрлі нұсқаларды бағалау үшін, экономикалық
салыстыру схемаларын әзірлеуге;
5.4. Сақтайтын жерлерге және қоймаларға қойылатын
техникалық,
технологиялық,
пайдаланушылық
және
экономикалық талаптарды түсіндурге;

ОН5 Жеміс-көкөніс
дақылдарды
сақтау және қорғау
технологияларын
игереді

ОН6 Оңтайлы
сатуды
ұйымдастыруға
бағдарланған
кәсіпорынды
басқару ретінде
маркетингті
ұсынады

5.5. Қабылданған құжаттамаға сәйкес өнімді қабылдауға,
қоймаға орналастыруға және сақтауға;
5.6. Запастарды қолдау қажеттілігін негіздеуге;
5.7. Жеміс-көкөністердің жай-күйінің негізгі көрсеткіштерінің
мониторингін жүргізуге және нәтижелерін салыстыруға;
5.8. Сақтаған кезде зиянкестерді айқындауға және олармен
күресуге;
5.9. Сақтайтын жерге және қоймаларға қызмет көрсету
жөніндегі құжаттаманың негізінде бухгалтерлік есептің маңызы
мен қағидаларын түсіндіруге;
5.10. Жеткіліксіз техникалық қызмет көрсетудің салдарын
талдауға және түсіндіруге;
5.11. Қауіпсіздік техникасы ережесін орындауға.
6.1. Маркетингтік құралдар туралы базалық білімдері болуға;
6.2. Нарықты зерделеуге және талдау дайындауға;
6.3. Тамыр жеміс дақылдарды сатудың ең маңызды жолдарын
белгілеуге;
6.4. Клиенттердің артықшылықтарын қадағалауға;
6.5. Құжаттаманың түрлерін және сатудан табыстарды
талдауды түсіндіруге;
6.6. Ферма шаруашылығының нарықтағы ахуал бойынша
сату саясатына баға беруге;
6.7. Клиенттермен сатулар бойынша кәсіптік пікірталастар
жүргізуге;
6.8. Нақты шаруашылығы үшін маркетингтік ілеспе әзірлеуге;
6.9. Өнімді бөлу жолдарын белгілеуге;
6.10. Жеміс-көкөніс дақылдарды өсірудің инновациялық
салалық технологияларын қолдануды талқылауға;
6.11. Сатудан түсімдер туралы кәсіптік құжаттамамен
қамтамасыз етуге.
6.12 Жаңа өнімдерді сату бойынша ұсыныстар даярлауға тиіс.

КМ 0.3-4 «Жемшөптерді өсіру және жайылымдардан тиімді пайдалану»
Мақсаты
Жемшөпті өсіру және жайылымдарды тиімді пайдалану туралы кешендік
білімдер алу.
Модульге енгізу
Білім алушылар жерді зерттеу, жерді жырту және өңдеу, жемшөпті өсіру,
күту, жинау және сақтау орындарына тасымалдау, сондай-ақ сатуға тұтынушыларға жеткізу іс-шаралары мен салалық технологияларын тікелей модульде зерделейді және бағалайды. Осы модуль жазатайым оқиғаларды болдырмау бойынша еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережесін сақтап,
топырақты өңдеу, тыңайтқыштарды енгізу, өсімдіктерді қорғау, өнімді жинау,
тасымалдау және сақтау үшін, механикаландырылған агрегаттарды, аспалы
және тіркемелі құралдарды, автомобильдерді, тракторлар мен комбайндарды
пайдалану бойынша тақырыптарды қамтиды.
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Оңтайлы өсу жағдайларын жасау үшін, топырақта болып жатқан негізгі биологиялық және физиологиялық процестер бойынша, жемшөптер және
олар үшін зиянды ағзалар, сондай-ақ тыңайтқыштарды енгізу жолымен
өнімділікті және сапаны арттыру бойынша, өсімдіктерді күту және қорғау
бойынша іс-шаралар, жинау және сақтау технологиялары туралы білімдер
алу қажет. Бұл ретте, бірінші кезекте жемшөптердің сақтандығын және қайта
өңдеу өнеркәсібінің талаптарына сәйкес келетін пайдалы және жоғары сапалы шикізатты өндіруді қамтамасыз ету тұр.
Кәсіпорынды табысты дамыту үшін, өндірістік процестерді және кәсіпорынның экономикасы және оны ұйымдастыру, орындалған жұмыстар мен
көрсетілген қызметтерді есепке алу, қызмет нәтижелерін бақылау, сондай-ақ
өндірістік жоспарлау сияқты салаларында өзара байланысты ұғыну маңызды. Модульдің мазмұнына негізгі сауда –коммерциялық және калькуляциялық аспектілер, құнын ұғыну енгізілді. Дәл есептер ғана кәсіпорынның қаражатын пайдалану бойынша смета жасау табысқа не шығынға жету үшін
шешуші болып табылады деп ұғынуға мүмкіндік береді. Бухгалтерлік есеп,
операциялық есептер, кірістілік есебі базалық білімдер береді және өндірістік
деректерді есепке алуды және бағалауды орындау үшін, сондай-ақ ауылшаруашылық кәсіпорындарында операцияларды есепке алу үшін машықтарын
қалыптастырады. Деректерді электрондық өңдеуді қолданумен есептеу үшін,
жемшөп өсімдіктерді өсіру қызметінің саласынан алынған, белгілі мысалдар
пайдаланылады.
Осы модуль білім алушыларға өндірістік оқытуда және кәсіптік практикада
машықтарын, дағдылары мен кәсіптік құзыреттерін қалыптастыру жолымен
алынған білімдерін бекітуге мүмкіндік береді.
Оқыту нәтижелері:
ОН1 Егіс жемшөп өндірісінің негіздерін білу;
ОН2 Жемшөп өсімдіктерді егу технологияларын игеру;
ОН3 Өңірлік жағдайлардың есебімен жайылым жерлерді жақсарту амалдарын игеру;
ОН4 Жайылым жерлерді басқару және өнімдерді сақтау технологияларын
пайдалану
ОН5 Жемшөп өнімді сатуды ұйымдастыруда маркетингтің ролін ұғыну.
Модульдің мазмұны
1. Егіс жемшөп өндірісінің негіздерін білу
Табиғи жемшөп жайылымдарды жіктеу, түгендеу және төлқұжаттандыру.
Шабындықтар мен жайылымдар өсімдіктерінің фитоценозы, өзгерістердің
ішкі және сыртқы себептері. Табиғи жемшөп жайылымдарды беткі және түбегейлі өзгерту жүйесі
Шабындықтар мен жайылымдардың негізгі өсімдіктері. Орналастыру факторлары: өңірдің су режимі, климаттық жағдайлары, топырағы және орналасу деңгейі. Шабынды, көп жылдарғы бұршақты, бір жылғы шөптердің морфологиялық белгілері бойынша, химиялық құрамы бойынша, вегетациялық
кезеңі бойынша қысқаша сипаттамасы. Шөптердің салыстырмалы өнімділігі
және жемшөп құндылығы. Егіс айналымындағы орны. Ұсынылған егіс айналымдарының схемалары. Егіс айналымдарындағы тыңайтқыштардың жүйесі.
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Топырақтың құнарлығын сақтау жән егістіктің қайтарымдылығын арттыру
жағдайлары.
Биологиялық әртүрлілік туралы тұжырымдама (БӘТ). Табиғи экожүйелердің, агроэкожүйелердің, микробтық әлемінң биоәртүрлілігі. Биологиялық
әртүрліліктің негізгі беталысы және әлсіреу себептері. Өңір аумағында биологиялық және ландшафтық әртүрлілікті сақтау басымдықтары мен шаралары.
2. Жемшөп өсімдіктерді егу технологияларын игеру
Жайылымдарды пайдалану бағыттары мен қарқындылығы. Көк жемшөп.
Шөптердің құнарлығына және жайылымдардың шемшөп құндылығына
әсер етуші факторлар. Негізгі зиянды өсімдіктер. Жайылымдардың өнімділігін белгілеу.
Топырақты өңдеу және тәсілдері, мерзімдері, ауылшаруашылық агрегаттары мен машиналары бойынша оның ерекшеліктері. Жұмыстарды орындау
тәртібі.
Жемшөп егіс шаруашылығы: сұрыптары, дәндер, шөп топтарын іріктеу.
Іріктеудің сипатты ерекшеліктері: түрдің өмірге төзімділігі, түрдің бәсекелестік белсенділігі, күтіп-баптаудың қарқынды факторларына төзімділігі, түрдің созылымдылығы, нысаналы маңызына жарамдылығы (жайылым,
шабу). Шөп топтарын есептеу. Егістіктерді күту: Егіс айналымындағы орны,
сумен тыңайтқыштағы тұтынушылығы. Өнімділікті салыстыру.
Өңірдің жемшөп өсімдіктерін күтіп-баптау агротехникасы. Машиналарға техникалық қызмет көрсету ережесі. Тозатын бөлшектерді профилактикалық ауыстыру, майлау жұмыстарын жүргізу жоспары, маусымдық кезеңде машиналардың сынуымен байланысты шығыстарды бағалау. Кәсіпорында техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізуді жоспарлау.
Агротехникамен жұмыс істеген кезде еңбек қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігі.
3. Өңірлік жағдайлардың есебімен жайылым жерлерді жақсарту
амалдарын игеру
Өңір топырағының құрылымы. Қуаттанудың биологяилық ерекшеліктері
және оның ішіндегі қоректік заттардың балансын талдау. Табиғи шабындылар
мен жайылымдарды жақсарту бойынша амалдар: қашада немесе мөлшерлеп
бағу, өсімдіктердің әртүрлі даму фазаларында шөп шабу, пішендерді жақсарту. Әзірленген тыңайтқыштарды енгізу жүйесінің экономикалық тиімділігін
белгілеу.
Жайылымдарды беткі және түбегейлі жақсарту. Жайылымдарды ағымдағы
күту жүйесі. Желінбеген қалдықтарды шабу. Тыңайтқыштарды енгізу: агрохимиялық қызметтердің деректерінде негізделген, тыңайтқыштардың нормаларын енгізу жүйелерінің экономикалық тиімділігі және тыңайтқыштардың
қолайлы мөлшерлерін есептеу әдістері. Малдың нәжістерін тегістеу. Минералдық және органикалық тыңайтқыштар. Табиғи көк тыңайтқыштар: сидераттық дақылдарды таңдау ережесі және және оларды топыраққа салу тәсілдері.
Қортышқан үйінділерін, төмпешіктерді тегістеу; арамшөптермен күресу;
кейін қайта шалғындандырумен нашар пішендері бар қашаларды қайта жырту. Қарды ұстау, саңылаулау, шабылмаған жолақтарды немесе биік орылған
егістікті қалдыру, қосымша егу, жаюды демалумен немесе шөп шабумен ке73

зектесу; қашаны жөндеу, қонысты жабдықтау ж.т.б. жолымен топырақта
ылғалды жинақтау.
Жайылымдарды ұлттық құқықтық реттеу, «Жайылымдар туралы» ҚР
заңы. Өңірде жайылым ресурстарды тұрақты басқарудың қазастандық моделін енгізу. Қазақстанда табиғи ресурстарды тұрақты пайдалану бойынша
GIZ өңірлік бағдарламаның маңызы.
Органикадық, минералдық және химиялық тыңайтқыштармен жұмыс істеген кезде еңбек қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау.
4. Жайылым жерлерді басқару және өнімдерді сақтау технологияларын пайдалану
Мемлекеттік-жеке серіктестіктің шеңберінде жайылымдарды көп деңгейлі
басқару. Астықты жинау бойынша ұсынымдар. Екі рет өршітуден кейін жайылымдардағы шөпті шабу. Зиянкестер: көртышқандар, тышқандар, ұзын-сирақ масаның құрттары. Зиянкестерге қарсы күрес бойынша шаралар. Далада
шабылған шөптің болу және құрғақ заттары шығынының арасындағы өзара
байланыс. Силос жасау процесіндегі шығындар. Сүрленген шөптің сапасы
мен құрғақ заттар, энергия және ақуыз шығынының арасындағы өзара байланыс. Жемшөптер сапасының төмендеу себептері және оларды бағалау әдістері. Санитариялық-гигиениалық қадағалау. Үлгілерді іріктеп алу және зертханалық әдіспен зерттеу, МЕМСТ әртүрлі жемшөп құралдарымен салыстыру. Қатты жемшөпті қоректік заттарды, жемшөп астықты, құрамдастырылған
жемшөпті, ұнтақты жемшөптерден, жом мен күнжараны жоғалтудан және
шығынынан сақтау ережесі. Астық шикізатты жерде сақтау. Сақтайтын орындарды жабдықтау. Запастарды бағалау. Құжаттама жүргізу. Құқықтық реттеу.
Ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру,
сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптар (Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылық министрінің 2015 жылғы 23 қыркүйектегі № 7-1/848 бұйрығы).
Азық тетіктерімен жұмыс істеген кезде еңбек қауіпсіздігі және қауіпсіздік
техникасы.
5. Жемшөп өнімді сатуды ұйымдастыруда маркетингтің ролін ұғыну
Нарықты зерттеу, нысаналы топтар. Маркетингтің мақсаттары мен міндеттері. Маркетингтің тұжырымдамасы. Маркетингтік саясаттың құралдарын
біріктіру: баға саясаты, коммуникациялық саясата, сату саласындағы саясат.
Құқықтық талаптар. Сауда тізбегінің буындары. Сату құралдары: жарнама,
өнімді өткізу және сату жолдары, баға белгілеу және шарт нысанының мазмұнын белгілеу, тауарды рәсімдеу, клиентке сервистік қызмет көрсету. Сатып
алумен сөйлесудің негізі ретінде коммуникациялық моделі: әңгіме құру және
оның барысы, ерекше жағдайларда өзін ұстай білу машығы, жеке адамның
сату табысына әсері. Сату әдебінің негізгі қағидасы: көндіру емес көзін жеткізу.
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Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері

Оқыту нәтижелері, осы
модульді табысты аяқтаудан кейін,
білім алушы:

ОН1 Егіс
жемшөп
өндірісінің
негіздерін
біледі;

ОН2 Жемшөп
өсімдіктерді
егу технологияларын игереді;

ОН3 Өңірлік
жағдайлардың
есебімен жайылым жерлерді жақсарту амалдарын
игереді;

Бағалау өлшемдері
Білім алушы:
1.1
Өңірдің метрологиялық қызметтерінің деректерімен жұмыс
істеуге;
1.2
Жемшөп өсімдіктерінің сыныптамаларын білуге;
1.3
Шабындық, көп жылғы бұршақты және бір жылғы шөптердің
ботаникалық айырмашылықтарын білуге;
1.4
Экологиялық факторларды, экологиялық балансты, биогеохимиялық циклдарды, биологиялық және ландшафттық әртүрлілігі
сақталуының маңыздылығын түсіндурге;
1.5
Биологиялық және ландшафттық әртүрлілікті сақтауға қатысты нормативтік құқықтық актілерді, ережелерді білуге және назарға
алуға;
1.6
Ферма шаруашылығы үшін жемшөптер өндірісінің негізгі факторларын түсіндіруге;
1.7
Егіс айналымының қажеттілігін сипаттауға;
1.8
Экологиялық факторларды, егіс айналымының қағидаларын
және нарықтағы ахуалды есепке алатын жайылымдарды тиімді пайдалану бойынша ұсыныстарды даярлауға;
1.9
Ферма шаруашылығы жайылымының экожүйесін талдауды даярлауға; қауіпсіздік техниканы және өндірістік санитария ережесін
сақтауға.
2.1
Шөп қоспаларын егу ерекшеліктерін білуге;
2.2
Шабындық пен жайылымды пайдалану ұзақтығы мен қарқындылығының арасындағы, шабудың сапасы мен санының арасындағы
өзара байланысты түсіндіруге;
2.3
Жемшөп өсімдіктерінің өсу процестерін және тіршілік процестерінің кезеңдерін түсіндіруге;
2.4
Шөп қоспаларының әр түрінің өсу процесінің эксперименттері
мен зерттеулерін жүргізуге;
2.5
Эксперименттік қызметтің қорытындыларын рәсімдеуге;
2.6
Бағалаудың сандық және сапалық өлшемдерінің есебімен шөп
қоспаларының таңдау туралы шешім қабылдауға;
2.7
Топырақты өңдейтін және егетін агрегаттары жұмысының қағидасын түсіндіруге және шаруашылық үшін оларды таңдауды негіздеуге;
2.8
Жемшөп өсімдіктерді орығызған кезде қауіпсіздік техника және
өндірістік санитария, электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі ережелерін
сақтауға.
3.1
Шаруашылық топырағына зерттеу жүргізуге;
3.2
Жайылым өсімдіктердің қоректік заттарының қажетті тұтынуын белгілеуге;
3.3
Минералдық және органикалық тыңайтқыштарды айыруға;
3.4
Экономикалық өлшемдерге, топырақ пен жемшөптердің қажеттіліктеріне сәйкес тыңайтқыштардың типтерін таңдап алуға;
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ОН3 Өңірлік
жағдайлардың
есебімен жайылым жерлерді жақсарту амалдарын
игереді;

ОН4 Жайылым жерлерді басқару
және өнімдерді сақтау
технологияларын пайдаланады

76

3.5
Экологиялық тұрғыда таза тыңайтқышты қолдануды негіздеуге;
3.6
тыңайтқыштардың топыраққа, жер асты суларға және атмосфераға әсерін сипаттауға;
3.7
Әртүрлі тыңайтқыштардың арасалмағын талдауға және сандық
есептер жүргізуге;
3.8
Тыңайтқыштарды енгізу үшін, машиналардың типтерін дәлдігі
және өнімділігі бойынша таңдап алуға;
3.9
Тыңайтқыштарды енгізу түрлері мен мерзімдерін түсіндіруге;
3.10 Жұмыстарды орындауға шығындардың есебін жүргізуге;
3.11
Жемшөптерді өсірудің биологиялық, экономикалы, құқықтық
және экологиялық салдарын сипаттауға;
3.12
Жайылым жерлер аумағы құрылысының бизнес-жоспарын
олардың қазіргі заманғы жай-күйін зерделеу және пайдалану негізінде
дайындауға.

4.1. Нормативтік құқықтық актілерді және жемшөптерді сақтау ережелерін білуге;
4.2. Жайылым ресурстарын тұрақты басқарудың қазастандық моделін енгізу тәжірибесін зерделеуге;
4.3. Қазіргі заманғы жемшөпті сақтау әдістері мен тәсілдерін зерделеуге;
4.4. Әртүрлі нұсқамаларды бағалау үшін экономикалық салыстыру
схемаларын әзірлеуге;
4.5. Жайылымдарды басқару қателерінің салдарын талдауға;
4.6. Жайылым өндірісінің нәтижелерін белгілеуге және құжаттандыруға;
4.7. Жемшөптің запастарын қолдау әдістері туралы шешім қабылдауға әсер ететін агрономиялық, экологиялық және экономикалық қажеттіліктерді сипаттауға;
4.8. Жемшөп қоятын жерге техникалық, технологиялық, пайдаланушылық және экономикалық талаптарды түсіндіруге;
4.9. Қабылданған құжаттамаға сәйкес жемшөпті қабылдауға, орналастыруға және қоймада сақтауға;
4.10. Қоймада қызмет көрсетудің физикалық, химиялық және биологиялық процестерін қолдануға;
4.11. Жемшөптердің үлгілерін зертханалық зерттеулер үшін іріктеуге;
4.12. Жемшөптерді сақтаған кезде зиянкестерді айқындауға және
олармен күрес жүргізуге;
4.13. Жемшөптердің нашарлау себептерін жою бойынша қажетті шараларды негіздеуге;
4.14. Жемшөптердің жай-күйінің негізгі көрсеткіштеріне мониторинг жүргізуге және нәтижелерін салыстыруға;
4.15. Қоймада жеткіліксіз техникалық қызмет көрсетудің салдарын
талдауға және түсіндіруге;
4.16. Сақтайтын жерге қызмет көрсету бойынша құжаттаманың негізінде бухгалтерлік есептің маңызы мен қағидаларын түсіндіруге;
4.17. Сақтайтын жерде жұмыс істеген кезде қауіпсіздік техника ережесін сақтауға.

ОН5 Жемшөп
өнімді сатуды
ұйымдастыруда маркетингтің ролін
ұғынады

5.1. Маркетингтік құралдар туралы базалық білімдері болуға;
5.2. Нарықты зерделеуге және талдау дайындауға;
5.3. Жемшөптерді сатудың ең маңызды жолдарын белгілеуге;
5.4. Клиенттердің артықшылықтарын қадағалауға;
5.5. Құжаттаманың түрлерін және сатудан табыстарды талдауды
түсіндіруге;
5.6. Кәсіпорынның нарықтағы ахуал бойынша сату саясатына баға
беруге;
5.7. Клиенттермен сатулар бойынша кәсіптік пікірталастар жүргізуге;
5.8. Нақты ферма шаруашылығы үшін маркетингтік ілеспе әзірлеуге;
5.9. Жемшөптерді бөлу жолдарын белгілеуге;
5.10. Жемшөп өсімдіктер өсірудің инновациялық салалық технологияларын қолдануды талқылауға;
5.11. Сатудан түсімдер туралы кәсіптік құжаттамамен қамтамасыз
етуге.
5.12. Жаңа өнімдерді сату бойынша ұсыныстар даярлауға тиіс

КМ 04 Қазіргі заманауи салалық технологияларды пайдалану
КМ 04.1 Жылыжай өндірісі
КМ 04.2 Экологиялық ауыл шаруашылығы,
КМ 04.3 Энергетикалық дақылдар,
КМ 04.4 Жемшөп шаруашылығы, орман шаруашылығы
Мақсаты
Ауыл шаруашылықта қазіргі заманғы салалық технологияларды пайдалану
туралы кешендік білімдер алу.
Модульге енгізу
Білім алушылар іс-шараларды және өңірдің ауыл шаруашылығында қолданылатын қазіргі заманғы салалық технологияларды тікелей модульде зерделейді және бағалайды.
Осы модуль жазатайым оқиғаларды болдырмау бойынша еңбекті қорғау
және қауіпсіздік техникасы ережесін сақтап, Қазақстанның «жасыл» энергетикасының дамуына, тапшылап суару технологияларын қолданы, жеміскөкөніс дақылдарын күтіп-баптауға, энергетикалық дақылдарды өсіруге және
пайдалануға, топырақты өңдеуге, өсімдіктерді азықтандыруға және қорғауға
қатысты тақырыптарды қамтиды.
Кәсіпорынды табысты дамыту үшін, инновациялық технологиялардың
маңызын және өндірістік процестердің тиімділігіне және олардың кәсіпорынның экономикасы және оны ұйымдастыру, орындалған жұмыстар мен
көрсетілген қызметтерді есепке алу, қызмет нәтижелерін бақылау, сондай-ақ
өндірістік жоспарлау сияқты салаларында өзара байланысына әсерін ұғыну
маңызды.
Модульдің мазмұнына негізгі кәсіпорынның қаражатын пайдалану бойын77

ша жасалған сметалар табысқа не шығынға жету үшін шеуші болып табылады деп ұғынуға мүмкіндік беретін калькуляциялық есептер енгізілді. Бухгалтерлік есеп, операциялық есептер, кірістілік есебі базалық білімдер береді
және өндірістік деректерді есепке алуды және бағалауды орындау үшін, сондай-ақ ауылшаруашылық кәсіпорындарында операцияларды есепке алу үшін
машықтарын қалыптастырады. Деректерді электрондық өңдеуді қолданумен
есептеу үшін, жемшөп өсімдіктерді өсіру қызметінің саласынан алынған, белгілі мысалдар пайдаланылады.
Осы модуль білім алушыларға өндірістік оқытуда және кәсіптік практикада
машықтарын, дағдылары мен кәсіптік құзыреттерін қалыптастыру жолымен
алынған білімдерін бекітуге мүмкіндік береді.
Оқыту нәтижелері:
ОН1 Ауылшаруашылық дақылдарды жабық топырақта өсіру технологиясын білу;
ОН2 Экологиялық ауыл шаруашылықтың негіздерін білу, өсімдік шаруашылықта экологиялық талаптарды сақтау;
ОН3 Қазақстанда энергетикалық дақылдарды өсірудің және пайдаланудың
келешегін ұғыну;
ОН4 Жемшөп дақылдарының жалпы сыныптамасын, олардың сипаттамаларын, жемшөптердің химиялық және биологиялық құрамын білу;
ОН5 Әртүрлі маңыздағы орман көшеттерін орналастыру, салу және оларға
күтім жүргізу технологиясын игеру
Модульдің мазмұны
1. Ауылшаруашылық дақылдарды жабық топырақта өсіру технологиясын білу
Жылыжай өндірісі, негізгі беталысы. Жылыжайлардың түрлері мен типтері. Жылыжайлардың техникалық белгілері бойынша, өсіру технологиясы
бойынша, конструктивтік ерекшеліктері бойынша, құрылыс белгілері бойынша, қоршау түрлері бойынша жіктеу. Учаскені даярлау. Жылыжай салу
технологиясы мен кезеңдері. Жылыжайларды желден қорғау. Жылыжай жабдықтары. Жылыжайға арналған материалдар, олардың басымдықтары мен
кемшіліктері. Жылыжайларды жылыту түрлері. Жылыжай эффектісі: себептері мен салдары, проблеманы шешудің қазіргі заманғы тәсілдері. Жылыжайдың желдеткіш жүйесі. Жылыжайдағы жасанды жарықтандыру. Топырақ
және оны жылыжай үшін дайындау. Өсімдіктерді көлеңкілеу. Суару жүйесі.
Жылыжай шаруашылығы тиімділігінің факторлары.
Көкөністерді гидропондық жылыжайларда өсіру. Құнарлы ерітіндіні,
тапшылап суаруды беру тәсілдері. Ирригациялық жүйелері. Гидропондық
жылыжайларда микроклимат пен фотосинтезді реттеу. Көкөністерді өсіру
технологиясы: қиярлардың, қызанақтардың, бұрыштардың, баялдылардың
және басқалардың екпе көшеттері. Өсімідіктері қорғалған топырақта зиянкестерден және аурулардан қорғау. Өсімдіктердің аурулары мен зиянкестері
және олармен күресу шаралары. Көкөністерді гидропондық жылыжайларда
өсірудің ерекшеліктері, басымдықтары мен экономикалық тиімділігі. Жылыжай шаруашылығын автоматтандырылған түрде басқару жүйесі.
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2.
Экологиялық ауыл шаруашылықтың негіздерін білу, өсімдік
шаруашылықта экологиялық талаптарды сақтау
Органикалық, экологиялық және биологиялық ауыл шаруашылықтың ұғымы. Аграрлық экожүйе: биологиялық әртүрлілігі, биологиялық циклдар мен
топырақтың биологиялық белсенділігі. Органикалық стандарттар: экологиялық өндірістің халықаралық жеке, негізгі қолданыстағы Стандарттары, жеке
Стандарттар. Экоөнімдерді сертификациялау. Қазақстанда органикалық ауыл
шаруашылықты дамытудың келешектері.
Алиментариус Кодексі Комиссиясының Стандарттары – тамақ азық-түліктеріне халықаралық қауымдастықпен қабылданған стандарттардың жиыны.
Развитие Қазақстанда органикалық ауыл шаруашылықты дамыту. «Органикалық өнімді өндіру туралы» заңның жобасы. Экологиялық және өңірлік
өнімнің маркетингі. Қазақстандық өнімнің салыстырмалы басымдықтары.
Экологиялық тұрғыда таза ауылшаруашылық өнімнің нарығын дамыту.
3.
Қазақстанда энергетикалық дақылдарды өсірудің және пайдаланудың келешегін ұғыну
Энергетикалық дақылдардың ұғымы. Энергетикалық дақылдардың түрлері: жүгері, қант қызылшасы. Энергетикалық дақылдарды өсіру ерекшеліктері: тал, терек, мискантус. Энергетикалық дақылдардың отындық сипаттамалары. Қазақстанда «жасыл» экономиканы дамыту тұжырымдамасы. Басты
бағыттары: жаңғырамалы энергия көздерін енгізу; ауыл шаруашылықта органикалық егіншілік, қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру, су ресурстарды
басқару жүйесін жетілдіру, «таза» көлікті дамыту, экожүйелерді сақтау және
тиімді басқару. «Жасыл» экономиканың басымдықтары.
Жаңартылатын отын-энергетикалық ресурстары. Энергияның жаңғырамалы көзінің түрі. Энергия көзі ретінде биосалмақ. Биогаз – құрамы мен сапасы,
алуға арналған шикізат. Ферма шаруашылығында пайдалы биогазды есептеу.
Пайдаланудағы экологиялық аспект. Биогаздың өндірісі. Биогаз қондырғылары. Қолдану. Пайдаланудан экономикалық тиімділігін есептеу.
4.
Жемшөп дақылдарының жалпы сыныптамасын, олардың сипаттамаларын, жемшөптердің химиялық және биологиялық құрамын
білу
Өңірдің топырақ-климаттық жағдайлары. Жемшөптердің сипаттамалары. Жемшөптердің түрлері. Жемшөптерді жіктеу. Жыртылатын жерлерде
жемшөп дақылдары. Көп жылғы бұршақты шөптер. Ботаникалық сипаты және
жоңышқа мен беденің биологиялық ерекшеліктері және олардың агротехникасы. Бұршақты-дәнді шөп қоспалары. Өсімдіктерді азықтандыру режимі.
Шөп егістерін күту бойынша іс-шаралар. Жасыл конвейердің жүйесінде бір
жылғы шөптер. Отамалы дақылдар: жүгері, жемшөм қызылшасы. Арамшөптермен күресу шаралары. Нақты кәсіпорынның жағдайларында жемшөптерді
бағалау.
5.
Әртүрлі маңыздағы орман көшеттерін орналастыру, салу және
оларға күтім жүргізу технологиясын игеру
Ағаш өсімдіктерінің биологиясы. Ілеспелі ағаш түрі. Экология және өңірдің
экологиялық факторлары. Топырақты және өсімдіктерді қолайсыз табиғи құ79

былыстарынан қорғау қажеттілігі. Агроорманмелиорациялау тетігі. Орман
алқаптарының жүйелері. Орман алқаптарының конструкциясы. Орман алқаптарының егіс даланың микроклиматына әсері.
Ауылшаруашылық өсімдіктердің субулануы және шығымдылығы. Ағаш
өсірілген даланың экологиясы. Жер құрылысы кезінде агроорманмелиорациялық зерттеу. Даланы қорғау, ағынды реттейтін, арқалық жанындағы, сайдың
жанындағы орман алқаптары, арқалық-сай көшеттері. Жайылым жерлерде гі
қорғау көшеттері. Ағаш түрлерін іріктеу және олардың орман алқаптары үшін
үйлесуі. Топырақты өңдеу. Орман алқаптарын салу техникасы. Орман алқаптарын түгендееу және толықтыру. Орман көшеттерін агротехникалық күту.
Орман көшеттерін зиянкестерден және аурулардан қорғау.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтижелері
осы модульді
табысты аяқтаудан кейін, білім
алушы:

ОН1 Ауылшаруашылық дақылдарды жабық топырақта өсіру технологиясын біледі;

ОН2 Экологиялық ауыл шаруашылықтың негіздерін білу, өсімдік
шаруашылықта
экологиялық талаптарды сақтайды;
ОН3 Қазақстанда энергетикалық
дақылдарды өсірудің және пайдаланудың келешегін
ұғынады;
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Бағалау өлшемдері
Білім алушы:
1.1
Жылыжайларда жылу беру жүйелерінің ең танымал
шешімдерін сипаттауға;
1.2
Температураны бақылау және жылыжайларды желдету
үшін, құрылғылардың қызмет етуін түсіндіруге;
1.3
Жаһандық жылыжай эффектісінің оң және теріс жақтарының айырмасын түсіндіруге;
1.4
Іргетас үшін материалдарды таңдап алу туралы шешімді
негіздеуге;
1.5
Жылыжайды жабуға арналған материалдың басымдықтары мен кемшіліктерін салыстыруға;
1.6
Ирригациялық жүйелерді жоспарлауға;
1.7
Жылыжайды көлеңкелету бойынша іс-шараларды
жоспарлауға;
1.8
Кәсіпорын үшін экономикалық негіздеумен жылыжайдың жылу беруін жобалауға;
1.9
«Жылыжай шаруашылығын басқару жүйесі» автоматтандырылған кешеннің жұмысын түсіндіруге;
1.10 Қауіпсіздік техниканы және өндірістік санитария ережесін сақтауға.
2.1
Қазақстанда органикалық ауыл шаруашылықты дамыту
келешектерін сипаттауға;
2.2
Маркетингтік құралдар туралы базалық білімдер болуға;
2.3
CO2 болуына қазақстандық сиыр етінің балансын зерттеуге.
3.1 Қазақстанда «жасыл» экономиканы дамыту тұжырымдамасын білуге;
3.2 Жаңғырамалы энергия көздерін тиімді пайдалануды түсіндіруге;
3.3 Ферма шаруашылығында пайдалы биогазды есептеуге.

ОН4 Жемшөп
дақылдарының жалпы сыныптамасын,
олардың сипаттамаларын, жемшөптердің химиялық
және биологиялық
құрамын біледі;

ОН5 Әртүрлі маңыздағы орман көшеттерін орналастыру,
салу және оларға
күтім жүргізу технологиясын игереді.

4.1
Жемшөп дақылдарының сыныптамасын білуге.
4.2
Жоңышқа мен беденің биологиялық ерекшеліктерін сипаттауға және олардың агротехникасы;
4.3
Ферма шаруашылығы үшңн жемшөп өндірісінің негізгі
факторларын түсіндіруге;
4.4
Биологиялық және ландшафттық әртүрлілікті сақтауға қатысты нормативтік құқықтық актілерді, ережелерді білуге және
назарға алуға;
4.5
Шөп егістіктерін күту бойынша іс-шаралар даярлау;
4.6
Ауылшаруашылық малдың азықтану азық мөлшерлерін
теңдестіру үшін, әртүрлі жемшөп түрлері өндірісінің және қайта
өңдеудің технологияларын түсіндіруге.
4.7
Қауіпсіздік техниканы және өндірістік санитария ережесін сақтауға.
5.1
Ағаш өсімдіктерінің биологиялық аспектілерін білуге;
5.2
Орман алқаптары конструкциялырының түрлерін түсіндіруге;
5.3
Нақты кәсіпорынның орман алқаптары үшін ағаш түрлерінің ауысу схемасын құруға;
5.4
Қауіпсіздік техниканы және өндірістік санитария ережесін сақтауға тиіс.

КМ 05. Етті-сүтті малдарды өсіру және ұстау
КМ 05.1: Етті және сүтті ірі қара малды өсіру
КМ 05.2: Сүт, жүн және ет алу үшін ешкілерді өсіру
КМ 05.3: Өнімді жылқыларды өсіру
КМ 05.4: Түйелерді өсіру, Түйелердің сүт және ет өнімділігі
Мақсаттары мен міндеттері. Ауылшаруашылық малды азықтандыру, өсіру, гигиенасы мен ұстау кіретін ет-сүт өндірісінің мал шаруашылығы
өнімін өндіру, алғашқы қайта өңдеу технологияларын және сатуды ұйымдастыру үшін мамандарды дайындау.
Модульге енгізу
Осы модульдің шеңберінде білім алышулар мал шаруашылығының ірі қара
малды өсіру және бордақылау, сүт мал шаруашылығы, жылқыларды, түйелерді, қойлар мен ешкілерді өсіру сияқты бағыттарын терең зерделейді. Жазатайым оқиғаларды болдырмау бойынша еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы мәселелеріне үлкен назар қойылады. Ауылшаруашылық кәсіпорында
әртүрлі машиналарды, құрылғыларды, құралдарды ұстау қаралады.
Осы модуль мына мәселелерді тереңрек қарайды: ауылшаруашылық малды
азықтандыру, азықтандырудың, бір жақтан, физиологиялық жай-күйінің, дамуы мен өнімділігінің, екінші жақтан, арасындағы байланыстың заңдылығы
туралы.
Малшылық, сүтті және сиыр етін өндіру технологиясы. Малшылық – халықты жоғары бағалы азық-түлікпен, ал өнеркәсіпті – шикізатпен қамтамасыз ететін мал шаруашылығның жетекші саласы. Осы модульді зерделеу ірі
қара малдың биологиялық ерекшеліктерімен, өнімділіктің сүт, сүт-ет және
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ет бағыттарының тұқымдарымен, сүтті және сиыр етін өндіру технологияларымен, сүт және ет тұқымды төлдерді өсіру технологиясымен, малшылықта
асыл тұқымдық жұмыстың ерекшеліктерімен таныстырады. Жылқы шарауашылығы, сүт және жылқы етін өндіру технологиясы.
Модульді зерделеу барысында жылқылардың, түйелердің биологиялық
және шаруашылық-пайдалы ерекшеліктерін білу негізінде әртүрлі меншік
нысанындағы кәсіпорындарда жылқыларды, түйелерді өсіруді, жетілдіруді
және пайдалануды дұрыс ұйымдастыруға қабілетті мамандарды дайындауды
жүзеге асырады; әртүрлі тұқымды және өнімділігі әртүрлі бағыттағы жылқыларды пайдалану зерделенеді, олардың басымдық дамуы негізделеді.
Осы бағыттағы маман ауылшаруашылық малды, құстарды, балықтарды азықтандыру, өсіру, гигиенасы мен ұстау мәселелері кіретін мал шаруашылығы өнімінің өндірісі, алғашқы қайт өңдеу технологиялары мен сатуды
және салалар (малшылық, қой шаруашылығы, жылқы шаруашылығы ж.т.б)
бойынша селекциялық жұмыстардың техникасын ұйымдастыру үшін даярланды.
Модульдің шеңберінде практикалық оқыту көзделеді, онда білім алушылар мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясына және оларды ұйымдастыру; ірі қара малды есепке алуды ұйымдастыру және жүргізу, сүт малшылығы, жылқыларды, түйелерді, қойлар мен ешкілерді өсіру дағдыларына
ие болады.
Оқыту нәтижелері:
ОН1 Мал шаруашылығы негіздерін игеру, сүт пен етті өндіру технологиясын қолдану
ОН2 Ешкі шаруашылығының негіздерін игеру және ешкі сүті мен етін өндіру технологиясын қолдану
ОН3 Жылқы шаруашылығының негіздерін игеру, жылқы сүті мен етін өндіру технологиясын қолдану
ОН4 Түйе шаруашылығының негіздерін игеру, шұбат, ет және жұн өндіру
технологиясын қолдану
Модульдің мазмұны
1. Мал шаруашылығы негіздерін игеру, сүт пен етті өндіру технологиясын қолдану
Ірі қара малдың шығуы, конституциясы, экстерьері мен интерьері. Сүтті, біріктірілген және етті малдың экстерьерін, интерьерін, конституциясын
зерделек ерекшеліктері мен әдістері. Ірі қара малдың тұқымдары. Өнімділігі
бағыты бойынша тұқымдарды жіктеу: сүт, ет және біріктірілген. Мал табынының өз төлінен өсіп-өнуі және ірі қара малды өсіру әдістемесі. Бұзаулау арасындағы цикл және оның кезеңдері: буаздығы, сервис-кезең, сүт шығу, суалу
кезеңі, олардың өзара байланысы. Ұрықтандыруды, жіберуді және бұзаулауды
жоспарлау. Төлді өсіруді жоспарлау. Мамандандырылған және ферма шаруашылықтарында тайыншаларды өсіру технологиясының ерекшеліктері.
Сүт өндіру технологиясы. Сүт өнімділігі. Сүт өнімділігінің физиологиялық
негіздері. Сауым сүтке және сүттің құрамына әсер етуші факторлар. Сүт өндіру технологиясы. Сүтті сиырларды қысқы және жазғы кезеңде ұстау жүй82

есі мен тәсілдері. Жемшөпті даярлау және тарату, табиғи және жасанды жайылымдарды, көк конвейр дақылдарын пайдалану. Сауу тәсілдері мен техникасы. Алғашқы өңдеу және сүтті сату. Сүттің ағынды-цехтік өндіру және мал
табынының өз төлінен өсіп-өну технологиясы: сиырлардың цехтарда болуының ұзақтығын негіздеу. Сүтті есепке алған кезде баға белгілеуші белгілері.
Ұстау технологиясының сүттің мөлшері мен сапасына әсері. Азықтандыру
технологиясының сүттің мөлшері мен сапасына әсері. Жемшөп сапасының
сүттің мөлшері мен сапасына әсері. Сүт өндірісіндегі шығыс факторлары.
Малды байлап және байламай ұстауға арналған үй-жай. Жемшөп беру және
қалдықтарды тазарту. Мал шаруашылығы үй-жайдың микроклиматы. Мал
шаруашылығы үй-жайлары мен техниканың құрылысы. Еңбек тапсырмасын орындау үшін берілген уақыт. Шығыстарды салыстыру. Сүттің сапасын
сақтау технологиясы: сүтті салқындату, сүт жабдықтарын тазарту қажеттілігі,
тазарту бойынша жұмыстарды жүргізу жоспары. Сапаға қойылатын минималды талаптар: пастерленбеген сүтте микроағзалардың және жасуша элементтерінің мөлшерлік болуы, пастерленбеген сүттен ірімшік өндіру мақсатында
шикі сүтті алу үшін сүрленген шөпті пайдалануға тыйым салынуы, сүттің
құндылығын белгілейтін өлшемдері. Тазарту бойынша жұмыстарды орындау
жоспары: күнделікті жұмыстар, арнаулы жинау жұмыстары (сауу білдектерді
ауыстыру). Сүтті сауып алу жиілігі. Тұрақты және ауыспалы өндірістік шығыстар. Өндірістік-экономикалық көрсеткіштерді есептеп шығару және есептеу.
Ет өндірісі технологиясын қолдану.
Ет өнімділігі. Ет өнімділігіне әсер етуші факторлар, малды бордақылау
және қашыру.
Сиыр етін өндіру технологиясы. Малды бордақылау және қашыру. Малды
өсіру, жетілдіру және азықтандыру туралы ұғым. Мамандандырылған ет малшылығында «сиыр-бұзау» технологиясы. Малды союға даярлау, малды соятын
жерге тасымалдау. Малдың семіздігін белгілеу және бағалау. Малшылықтағы
асыл тұқымды ісі. Асыл тұқымды және пайдалану табындарында малды өсіру
әдістері. Сүт және ет малын сұрыптау. Селекциялық-асыл тұқымды жұмыс.
Әртүрлі деңгейдегі шаруашылықтарда асыл тұқымды жұмыстың ерекшеліктері. Асыл тұқымды есеп.
Азықтандыру: суғару кезеңінде, алғашқы және екінші өмір сүру жылдарында. Қорада бағу нысандарының диспепсиясы (климатқа және орынға қойылатын талаптар). Еңбек тапсырмасын орындауға берілген уақыт. Шығыстарды салыстыру. Әртүрлі өсіру және бордақылау кезеңдерінде азықтандыруға
қойылатын талаптар: пайдалану, жемшөп, өсу қарқыны, жемшөптің мөлшері
мен сапасына қойылатын талаптар, шикі өзектің болуы
Малды жаю және қорада бағу кезінде бордақылауға азықтандыру.
Бұқашықтарды бордақылау және төлі бар сиырды ұстау: азықтандыру, салмағын қалыптасыру, ет өнімділігін тексеру (мал шаруашылығы қоғамы), өнім
сапасының сыныптары және сапа нормалары, ұстау нысандары, еңбек қауіпсіздігі ережесі. Тайыншаларды бордақылау және бордақылауға қойылған
бұзауларды суғару ерекшеліктері. Денсаулық проблемалары. Еңбек тапсырмасын орындауға берілген уақыт. Шығыстарды салыстыру. Аусылды сату
мүмкіндіктері. Сиырдың құтыруы (BSE). Тұмау. Вирустық жұқпалар. Хабарлау және тіркеу міндеті. Қолмен ұрықтандыру. Эмбрион салу. Репродукциялылығының бұзылуы Буаздығы. Бұзаулау және бұзаулаған кезде көмек
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көрсету. Туылғаннан кейін бұзауды күту. Репродукциялылығы бойынша деректерді құжаттандыру. Ветеринариялық-санитариялық іс-шаралар. Әдеттегі
белгілер. Өнімділігі қос бағытты ІҚМ. Ет тұқымды. Экстерьерді бағалау. Дала
тұқымдары және будандастыру. Жоғары сүт өнімділігі бар тұқымдар. Таза
еттің шығысы. Ауыспалы және тұрақты өндірістік шығыстар. Өндірістік-экономикалық көрсеткіштерді есептеп шығару және есептеу.
2. Ешкі шаруашылығының негіздерін игеру және ешкі сүті мен етін
өндіру технологиясын қолдану
Ешкі шаруашылығының өнімі. Жүн туралы ұғым. Ешкілердің сүт, ет және
жүн өнімділігіне азықтандырудың, ұстаудың, генотиптің және басқа да факторлардың әсері. Ешкілердің ет өнімділігі туралы ұғым. Ешкі етінің морфологиялық құрамы. Еттің химиялық құрамы. Ешкілердің сүті. Ешкі сүтінің
тағамдық құнарлылығы, құрамы және қасиеттері, ешкі сүтін ірімшік жасауда пайдалану, ешкілердің сүттілігін бағалау. Ешкілердің тұқымдары. Тұқымы және тұқымдық тобы туралы ұғым. Қой тұқымдарының зоологиялық
және өндірістік сыныптамасы. ҚР мүддесін білдіретін ешкілердің импорттық
тұқымдары. Ешкілердің тұқымдары.
Ешкі шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу негіздері. Жүн. Жүнді жіктеу
және стандарттау. Жүнді дайындау стандарты. Жүннің сапасын белгілеу.
Ешкілердің семіздігін белгілеу.
Ешкі шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы. Мал табынының өз
төлінен өсіп-өнуі. Қаштыру түрлеру. Қолмен ұрықтандыру. Лақтауды ұйымдастыру. Лақтарды өсіру. Ешкілерді азықтандыру және ұстау. Жынысынан, жасынан, өнімділігнен, физиологиялық жай-күйінен тәуелді ешкілерді азықтандыру ерекшеліктері. Азықтандыруға жемшөпту даярлаудың тиімді тәсілдері.
Ешкілерді бордақылау және семірту. Бордақылау түрлері.
Ешкілерді саууды ұйымдастыру және техникасы. Ешкілерді машинамен
сауу, сүтті есепке алу және қайта өңдеу. Ешкілерді қырқу. коз. Қазақстанның
әртүрлі аймақтарында қырқу мерзімдері. Қырқу тәсілдері мен амалдары. Ет
және сүт, ет-сүт және жүн тұқымдары.
Қорада бағу нысандары (микроклиматқа және орынға қойылатын талаптар). Жұмыс уақытында қажеттілігі.
Шығыстарды салыстыру. Ауыспалы және тұрақты өндірістік шығыстар.
Өндірістік-экономикалық көрсеткіштерді есептеп шығару және есептеу.
3. Жылқы шаруашылығының негіздерін игеру, жылқы сүті мен етін
өндіру технологиясын қолдану
Жылқылардың экстерьері, интерьері және конституциясы. Жылқылардың тұқымдары. Жылқылардың экстерьері және конституциясы туралы
ілім. Әртүрлі тұқымды және типті жылқылардың интерьері. Жылқылардың
тұқымдарын жіктеу қағидалары.
Жылқы табынының өз төлінен өсіп-өнуі және өсу технологиясы. Қосу науқанын ұйымдастыру және өткізу. Жылқалардың төлдеу ерекшеліктері. Биені
қосу мерзімдері мен тәсілдері. Асы тұқым, шаруа қожалықтарында қосу науқанын даярлау және өткізу технологиясы. Азықтандыру және ұстау. Жылқыларды азықтандыру, ұстау және пайдалану жағдайларының жыныстық белсенділігіне, айғыр ұрығының сапасына және биелердің құлындауына әсері.
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Құлындарды өсурі технологиясы. Төлдің өсуіне және дамуына бақылау. Айғырларды таңбалау және піштіру жасы. Құлындарды енесінен айырып жіберуге дейін өсіру, емуден ажырамаған биелерді және еметін құлындарды
қосымша азықтандыру. Жылқылардың жұмыс істеу сапасы және оларды
пайдалану. Әртүрлі табиғи –экономикалық аймақтардда жылқыларды ауылшаруашылық өндірісте және көлікте жұмыста пайдалану түрлері. Жылқылардың жұмысын жоспарлау және есепке алу. Жұмыс жылқылардың жүктемесін
және жұмыс істеу нормасын есептеу. Өнімді жылқы шаруашылығының технологиясы. Жылқылардың ет өнімділігі. Жылқы етінің химиялық құрамы,
құнарлылығы, нәрлілігі және дәмдік қасиеттері. Жылқы етін және қосымша
шикізатты қайта өңдеу. Жылқылардың сүт өнімділігі. Әртүрлі тұқымды биелердің сүт өнімділігін бағалау және оны белгілеу тәсілдері. Қымызды өндіру
технологиясы. Үйірлеп жылқы өсіру технологиясы. Үйір жылқыларды өсіру
амалдары. Жылқыларды үйірде жазғы, күзгі, қысқы және көктемгі кезеңдерде
ұстау. Құлындарға таңба салу. Төлді созғылап ұстау.
Жылқылардың тренингі және ипподромдық сынау технологиясы. Жылқы
шаруашылығында селекциялық-асыл тұқымдық жұмыс. Әртүрлі тұқымды
жылқыларды ипподромдық сынау ережесі мен техникасы. Ат спорты және
ат туризмі. Ат спортының түрлері. Ұлттық ат ойындары. Ат-туристтік базаларды және пони-клубтарды ұйымдастыру және олардың жұмысы. Жылқыларды өсіру әдістері. Үйірлеп жылқы өсіруде және жылқы зауытында іріктеу
және таңдау. Жылқыларды сұрыптау. Асыл тұқымдық жұмыс. Тұқымдармен
селекциялық-асыл тұқымдық жұмыстың жоспары және оларды жасау қағидалары. Асыл тұқымды жылқыларды есепке алу.
4.Түйе шаруашылығының негіздерін игеру, шұбат, ет және жұн өндіру
технологиясын қолдану
Түйелердің экстерьері, интерьері және биологиялық ерекшеліктері. Түйелердің түрлері, тұқымдары және түраралық гибридтері. Өнімділік сапалары. Ұстау және азықтандыру ерекшеліктері. Келеде өз төлінен өсіп-өнуі және
өсуі. Ферма шаруашылығының жағдайларында түйе шаруашылығының өнімдерін өндіру технологиясы. Түйе шаруашылығындағы асыл-тұқымдық жұмыс. Түйе шаруашылығы өнімі өндірісінің экономикалық тиімділігі.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері

Оқыту
нәтижелері, осы
модульді табысты
аяқтаудан кейін,
білім алушы
ОН1 Мал
шаруашылығы
негіздерін игереді,
сүт пен етті өндіру
технологиясын
қолданады

Бағалау өлшемдері
Білім алушы
1.1
Сүт, біріктірілген және ет малының экстерьерін,
интерьерін, конституциясын зерделеу ерекшеліктрі мен әдістерін
сипаттауға;
1.2
Жемшөптің сүттің мөлшері мен сапасына әсерін ұғынуға;
1.3
Күйіс қайыратын малды азықтандыру үшін жемшөпті
өнімділігінің есебімен таңдау;
1.4
Қажеттіліктеріне жауап беретін азықтандыру азық
мөлшерін жасауға және бағалауға;
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ОН1 Мал
шаруашылығы
негіздерін игереді,
сүт пен етті өндіру
технологиясын
қолданады

ОН2 Ешкі
шаруашылығының
негіздерін игереді
және ешкі сүті
мен етін өндіру
технологиясын
қолданады
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1.5
Сүт шығуға және сүт өндіруге жеоін құрылысының және
физиологиялық процестердің әсерін ұғынуға;
1.6
Сүтке және одан өндірілетін өнімдерге органолептикалық
бағалауды жүргізуге;
1.7
Қышқыл сүт өнімдерін, майды және ірімшіктерді даярлау
технологиясын ұйымдастыруға;
1.8
Сүтті қайта өңдеудің қосымша өнімдерінің химиялық
құрамы мен тағамдық құнарлығын жені олардың мал
шаруашылығында пайдаланылуын белгілеуге;
1.9
Сүт мал шыраушылығы жұмыскерлерінің жеке гигиенасы
ережесін сақтауға;
1.10
Сауу аппаратурасын, сүт ыдысын және басқа да
мүкәммалды жуу және дезинфекциялау ережесін сақтауға;
1.11 Экономикалық аспектілердің есебімен сүт малшылығын
бағалауға;
1.12
Түріне сәйкестігінің, экологиялық үйлесімділігі мен
кірістілігінің есебімен сүт малын ұстау әдістерін бағалауға;
1.13 Белгіленген сапаға сәйкес келетін сүтті сақтау және қайта
өңдеу әдістерін сипаттауға;
1.14 Бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен сүт өнімін
өндірудің экономикалық деректерін айқындауға, құжаттандыруға,
есептеп шығаруға және есеп жүргізуге.
1.15
Өнімділік пен кірістілікті назарға ала отырып, түрінің
және күйіс қайтаратын малға тиістілігінің есебімен төлді өсіру
белгілерін түсіндіруге;
1.16
Бордақылауға малды жаю және қорада бағу кезінде
жемшөп құралдарын есептеуді орындауға;
1.17 Тайыншаларды бордақылау және бордақылау бұзауларды
суғару ерекшеліктерін ұғыну;
1.18 Экономикалық және экологиялық аспектілердің есебімен
ет өндіру әдістерін бағалауға;
1.19
ІҚМ әдеттегі ауруларының белгілерін және өтуін
сипаттауға және олардың алдын алу үшінт шаралар таңдауға;
1.20 Өнімділікті сақтау және басқару бойынша іс-шараларды
білдіруге және оларды өсіру бойынша практикалық жұмыс үшін
бағалауға;
1.21
Ірі қара малдың әртүрлі тұқымдарын айыруға, өсіру
бойынша жұмыстың мақсатына көрсетуге және кәсіпорын үшін
жарамды тұқымды таңдап алуға;
1.22
Бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен ет өнімін
өндірудің экономикалық деректерін айқындауға, құжаттандыруға,
есептеп шығаруға және есеп жүргізуге.
2.1
Ешкілердің семіздігін белгілеуге және таза етінің салмағы
мен таза еттің шығысын есептеп шығаруға
2.2
Өнім сапасына бақылауды жүзеге асыруға
2.3
Сүт пен еттің химиялық құрамын белгілеуге
2.4
Ет өңдеу кәсіпорындарына қойылатын санитариялықгигиеналық талаптарды зерделеуге
2.5
Еттің сапалылығына органолептикалық және зертханалық
көрсеткіштерін білуге
2.6
Сойылған өнімге қайта өңдеу және ветеринариялық
сараптама жүргізуге
2.7
Әдеттегі аурулардың белгілері мен өтуін сипаттауға және
олардың алдын алу үшін шаралар қолдануға

ОН3 Жылқы
шаруашылығының
негіздерін игереді,
жылқы сүті
мен етін өндіру
технологиясын
қолданады

ОН4 Түйе
шаруашылығының
негіздерін игереді,
шұбат, ет және
жұн өндіру
технологиясын
қолданады

3.1
Жылқылардың тұқымдары мен типтерін, жылқылар
тұқымдарының сыныптамасының қағидаларын айыруға;
3.2
Малдың өз төлінен өсіп-өнуі бойынша жұмыстың
мақсаттарына көрсетуге және кәсіпорын үшін жарамды тұқымды
таңдап алуға;
3.3
Құлындарды өсіру технологияларын игеруге;
3.4
Жылқыларды әртүрлі табиғи-экономикалық жағдайларда
ауылшаруашылық өндірісте және көлікте пайдалану үшін
жұмыстардың түрлерін белгілеуге;
3.5
Жылқылардың ет өнімділігін ұғынуға;
3.6
Жылқы етінің химиялық құрамын, құнырлылығын,
нәрлілігін және дәмдік қасиеттерін белгілеуге;
3.7
Әртүрлі тұқымды биелердің сүт өнімділігін бағалауға;
3.8
Экономикалық және экологиялық аспектілердің есебімен
ет өндіру әдістерін бағалауға;
3.9
Әдеттегі аурулардың белгілері мен өтуін сипаттауға және
олардың алдын алу үшін шаралар қолдануға;
3.10 Өнімділікті сақтау және басқару бойынша іс-шараларды
ұсынуға және оларды өсіру бойынша практикалық жұмыс үшін
бағалауға;
3.11 Бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен жылқы еті
мен бие сүтін өндірудің экономикалық деректерін айқындауға,
құжаттандыруға, есептеп шығаруға және есепке алуға.
4.1 Түйелердің биологиялық және шаруашылық ерекшеліктерін
ұғынуға;
4.2 Түйелерді өсіру технологияларын игеруге;
4.3 Қысқы және жазғы кезеңде түйелерді күту әдістерін
қолдануға;
4.4 Әртүрлі тұқымды түйелердің сүт өнімділігін бағалауға.
4.5 Экономикалық және экологиялық аспектілердің есебімен ет
өндіру әдістерін бағалауға;
4.6 Әдеттегі аурулардың белгілері мен өтуін сипаттауға және
олардың алдын алу үшін шаралар қолдануға;
4.7 Өнімділікті сақтау және басқару бойынша іс-шараларды
ұсынуға және оларды өсіру бойынша практикалық жұмыс үшін
бағалауға;
4.8 Шұбат, ет пен жүн өндірудің экономикалық деректерін
айқындауға, құжаттандыруға, есептеп шығаруға және есепке
алуға тиіс.

КМ 06 Етті малды өсіру және ұстау
КМ 06.1: Қойларды өсіру және қой еті мен жүнді өндіру технологиясы
КМ 06.2: Шошқа өсіру және шошқа етін өндіру технологиясы
КМ 06.3: Қоян өсіру және қоянның етін өнеркәсіптік өндіру технологиясы
Мақсаты мен міндеті. Ауылшаруашылық малды азықтандыру, өсіру, гигиенасы және ұстау мәселелері кіретін ет өндірісі мал шаруашылығының өнімін
өндіру, алғашқы қайта өңдеу және сату технологияларын ұйымдастыру үшін
мамандарды дайындау.
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Модульге енгізу
Осы модульдің шеңберінде білім алушылар қойларды, шошқалар мен қояндарды ұстау және бордақылау сияқты, мал шаруашылығы бағытын терең
зерделейді. Жазатайым оқиғаларды болдырмау бойынша еңбекті қорғау және
қауіпсіздік техника мәселелеріне үлкен назар аударылады. Ауылшаруашылық
кәсіпорында әртүрлі машиналарды, құрылғыларды, құралдарды және малды
ұстау қаралады.
Қой шаруашылығы, жүнді, қой еті мен елтірілерді өндіру технологиясы.
Қазіргі заманғы шаруашылық ету жағдайларында қойларды өсіру, азықтандыру және ұстау бойынша теориялық, әдістемелік және практикалық мәселелерді зерделеу аса талап етілген. Модуль қойлардың өнімділік және тұқымдық
сапасын бағалау, сұрыптау әдістемелерімен, асыл тұқымдық жұмыстардың
жоспарларын, селекциялық бағдарламаларды, технологиялық карталарды
құру әдістемелерімен, қой шаруашылығы өнімдерін өндірудің қазіргі заманғы
технологияларымен жұмыс істеген кезде машықтарын қалыптастырады.
Осы модуль ауылшаруашылық малды азықтандыру, азықтандырудың, бір
жағынан, физиологиялық жай-күйінің, дамуының және өнімділігінің, екінші
жақтан арасындағы байланыстардың заңдылығы туралы мәселелерді қарайды.
Осы модульді зерделеу шошқа етінің, шошқалардың сапасын бағалау
әдістерінің, шошқа шаруашылығындағы асыл тұқымдық жұмыстың, жаңа
жемшөпті және шошқаларды азықтандыруды бағалау әдістерінің бәсекеге
қабілеттілігін жақсарту және арттыру бойынша білімдер алуға мүмкіндік береді.
Осы модульдің шеңберінде білім алушылар қояндармен жұмыс істеген
кезде қауіпсіздік техниканы, қояндардың интерьері мен экстерьерінің ерекшеліктерін; қоян өсіру шаруашылығында тұқымдарды және асыл тұқымдық
жұмысты қалыптастыру ерекшеліктерін; өнімділік бағыттарын; қояндарды
азықтандыруды, ұстауды, қоянның өз төлінен өсіп-өнуін және пайдалануды
ұйымдастыруды зерделейді.
Оқыту нәтижелері:
ОН1 Қой шаруашылығының негіздерін игеру, жүнді, қой етін өндіру технологиясын қолдану.
ОН2 Шошқа шаруашылығының негіздерін игеру, шошқа шаруашылығында инновациялық технологияларды қолдану
ОН3 Қоян өсіру шаруашылығында ұйымдастырушылық-зоотехникалық
жұмыстарды жүргізу
Модульдің мазмұны
1. Қой шаруашылығының негіздерін игеру, жүнді, қой етін өндіру
технологиясын қолдану
Қой шаруашылығы өнімділігі. Жүн туралы ұғым. Азықтандырудың, ұстаудың, генотиптің және басқа да факторлардың қойлардың жүн өнімділігіне
әсері. Қой еті. Қойлардың ет өнімділігі туралы ұғым. Қой етінің морфологиялық құрамы. Қой етінің химиялық құрамы. Қойдың сүті. Тағамдық құнарлылығы, қой сүтінің құрамы мен қасиеттері, қой сүтін ірімшік жасау үшін
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пайдалану, қойлардың сүттілігін бағалау. Қой тұқымдары. Тұқымы және
тұқымдық тобы туралы ұғым. Қой тұқымдарының зоологиялық және өндірістік сыныптамасы. Биязы жүнді, жартылай биязы жүнді, жартылай қылшық жүнді қылшық жүнді қойлардың тұқымы. Қаракөл қойлардың тұқымы және зауыттық типтері. ҚР мүддесін білдіретін қойлардың импорттық
тұқымдары. Ешкі тұқымдары.
Қой шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу негіздері. Жүн. Жүнді жіктеу
және стандарттау. Жүнге дайындау стандарты. ЖӨК фабрикаларында жүннің
сапасын белгілеу. Қойлардың семіздігін белгілеу.
Қой шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы. Қойдың өз төлінен
өсіп-өнуі. Қаштыру түрлері. Қолмен ұрықтандыру. Қозылауды ұйымдастыру.
Қозыларды өсіру. Тоқты қошқарларды піштіру. Қойларды азықтандыру және
ұстау. Жынысынан, жасынан, өнімділігінен, физиологиялық жай-күйінен тәуелді қойларды азықтандыру ерекшеліктері. Азықтандыруға жемшөпті тиімді
даярлау тәсілдері. Қойларды бордақылау және семірту. Бордақылау түрлері.
Қойларды саууды ұйымдастыру және техникасы. Қойларды машинамен
сауу, сүтті есепке алу және қайта өңдеу. Қойларды қырқу. Қазақстанның
әртүрлі аймақтарында қырқу мерзімдері. Қырқу тәсілдері мен амалдары. Ет
тұқымдары, ет жүн, қысқа жүн, ұзын жүн. Тексель, поллдорсет, суффольк,
клан-форест, гемпшир, оксфордшир, шропшир, бордер-лейстер, колбред, импроверлер тұқымдары, сондай-ақ көпұрықтық тұқымдар, буруло, кол бред,
кембриджский.
Қорада бағу нысандары (микроклиматқа және орнына қойылатын талаптар). Жұмыс уақытына қажеттілігі.
Шығыстарды салыстыру. Ауыспалы және тұрақты өндірістік шығыстар.
Өндірістік-экономикалық көрсеткіштерді есептеп шығару және есептеу.
2 Шошқа шаруашылығының негіздерін игеру, шошқа шаруашылығында инновациялық технологияларды қолдану
Ұрықтылығына әсер етуші факторлар. Мегежіндерді ұстау технологиясы. Эструстарды ширықтыру және оны бақылау; ұрықтандыру кезеңі, қолмен
ұрықтандыру және еркін қаштыру, буазыдығын бақылау.
Торайлауға даярлау және оны бақылау. Торайларды өсіру технологиясы;
өмірінің алғашқы екі аптасында күту, торайлардың ауруларының алдын алу
және емдеу. Көтерудің бастапқы кезеңінде мегежіндерді, торайлауға дейін
бірнеше күн бұрын мегежіндерді, емізетін мегежіндерді жетілдіру және ұстау
үшін есептер.
Бордақылау үшін есептер: енесінен айырып жіберуге дейін торайлар, енесінен айырып жіберуден кейін торайлар, торай, бордақылаудың басы, бордақылаудың соңғы кезеңі. Жемшөп құралдары. Торайларды азықтандыру. Асыл
тұқымды мегежіндерді азықтандыру; толық рационды азықтандыру, құрамдастырылған азықтандыру, деректерді берумен азықтандыру, құрғақ және сұйық азықпен азықтандыру.
Ұстау технологиясы. Мал шаруашылығы үй-жайының микроклиматы.
Аурулар: шошқалардың обасы, тыныс алу жолдарының сырқаттары. Еңбек
тапсырмасын орындауға жұмысшыға берілген уақыт. Шығыстарды салыстыру.
Бордақылау әдістері. Жемшөп: ақуыздың сапасы, фосфорды игеру. Азықтан89

дыру: қажеттіліктері, жемшөп заттарының қоспасы, фазалық азықтандыру.
Жемшөпті мөлшерлеу.
Сату жолдары. Тасымалдау, жануарларды қорғау. Жоғары сұрыпты ет бойынша бағдарламалар және сатудың басқа да баламалы нұсқалары. Малды
сою бойынша нұсқаулар.
Шошқа өсіру кәсіпорны. Жабық жүйе. З-апталық ритм. Жаю және енгізу
әдісі. Бір немесе екі фазада жетілдіру. Өнімділігі, бордақылау өнімділігі, сойған кездегі өнімділігі. Еттің сапасы. Өсіру әдістері. Еңбек ресурстарының балансы. Асыл тұқым бастарды бағалау; ұрпақ және жеке өнімділігі. Селекциялық белгілері. Ауыспалы және тұрақты өндірістік шығыстар. Өндірістік-экономикалық көрсеткіштерді есептеп шығару және есептеу.
3 Қоян өсіру шаруашылығында ұйымдастырушылық-зоотехникалық
жұмыстарды жүргізу
Қоян өсіру шаруашылығының жай-күйі және даму келешектері. Қояндардың пайда болуы. Қояндардың биологиялық, морфологиялық және физиологиялық ерекшеліктері. Қоян тұқымдары. Мал шаруашлығының негізгі және
қосымша өнімі. Қоян өсіру шаруашылығындағы асыл тұқымдық жұмыс. Қауіпсіздік техникасы. Қоян өсіру шаруашылықтарын орналастыру және қояндарды ұстау жүйесі. Қояндарды азықтандыру. Қоян өсіру шаруашылығының
өнімдерін өндіру технологиясы. Қояндарды өсіру техникасы.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту
нәтижелері, осы
Бағалау өлшемдері
модульді табысты
Білім алушы
аяқтаудан кейін,
білім алушы

ОН1 Қой
шаруашылығының
негіздерін
игереді, жүнді,
қой етін өндіру
технологиясын
қолданады.
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1.1
Қойдың семіздігін белгілеу және таза еттің салмағын және
таза еттің шығысын есептеп шығаруға;
1.2
Өнім сапасына бақылауды жүзеге асыруға;
1.3
Еттің химиялық құрамын белгілеуге;
1.4
Ет өңдейтін кәсіпорындарға қойылатын санитариялықгигиеналық талаптарды зерделеуге;
1.5
Еттің сапалылығына органолептикалық және зертханалық
көрсеткіштерін білуге;
1.6
Сойылған өнімге қайта өңдеу және ветеринариялық
сараптама жүргізуге;
1.7 Әдеттегі аурулардың белгілері мен өтуін сипаттауға және
олардың алдын алу үшін шаралар қолдануға

ОН2 Шошқа
шаруашылығының
негіздерін
игереді, шошқа
шаруашылығында
инновациялық
технологияларды
қолданады

2.1
Түрі мен кірістілігінің есебімен өсіру өлшемдерін
айқындауға, өсіру бойынша практикалық жұмыс үшін іс-шараларды
негіздеуге;
2.2
Шошқалар үшін жемшөптерге есеп орындауға;
2.3
Экономикалық аспектілердің есебімен торайларды және
мегежіндерді азықтандыру технологиясын таңдап алуға;
2.4
Кірістіліктің, гигиенасы мен түрінің есебімен бордақылау
шошқаларды ұстауды қарауға;
2.5
Бордақылауға шошқалардың өндірісінде сату жолдары мен
кірістілікті айқындауға;
2.6
Өндірістік және экономикалық жағдайлармен шошқа
шаруашылығы кәсіпорнын ұйымдастыруды негіздеуге;
2.7
Тұқымды және будандастыру әдістерін таңдауды негіздеуге;
2.8
Бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен бордақылауға
торайлар мен шошқаларды өндірудің экономикалық деректерін
айқындауға, құжаттандыруға, есептеп шығаруға және есепке алуға.

3.1
Қояндардың интерьері мен экстерьерінің ерекшеліктерін
және тұқымдардың қоян өсіру шаруашылығында асыл тұқымды
жұмыстың қалыптасыуын белгілеуге;
3.2
Ферма шаруашлықтарында қарқынды технологиялар
ОН3 Қоян өсіру
жағдайларында минималды шығынмен жоғары сапалы өнімді
шаруашылығында
өндіруді ұйымдастыруға және басқаруға;
ұйымдастырушы3.3
Қояндардың олардың дербес қажеттілігінің есебімен
лық зоотехникалық
қояндар үшін азық мөлшерлерін, жемшөпті даярлау және сақтауды
жұмыстарды
жасауға және талдауға;
жүргізеді
3.4
Қояндарды селекциялау және өсіру техникасын игеру;
3.5
Қояндарды сою және терілерін алғашқы өңдеу техникасын
сипаттауға;
3.6
Жоспарлы ветеринариялы-санитариялық профилактикалық
іс-шараларды жүргізуде көмекті ұйымдастыруға тиіс.

КМ 07 Ауылшаруашылық құсты өсіру және жұмыртқа мен құстың
етін, сондай-ақ балықтарды, мамық жүнді аңдар мен араларды өндіру
технологиясы
КМ 07.1: Құстың жұмыртқасы мен етін өндіру технологиясы
КМ 07.2: Балық өсіру және терісі бағала аңдарды, араларды бағу
Мақсаты мен міндеті. Студенттердің құс шаруашылығының сапалы
өнімін тиімді өндіру және қайта өңдеу бойынша технологиялық міндеттерін
іске асырудың базалық білімдері мен жалпы білімдері бар.
Модульге енгізу
Осы модульдің шеңберінде білім алушылар құс, балық, мамық жүндіаңдар
мен араларды өсіру сияқты, мал шаруашылығының бағыттарын зерделейді.
Жазатайым оқиғаларды болдырмау бойынша еңбекті қорғау және қауіпсіздік
техника мәселелеріне үлкен назар аударылады. Ауылшаруашылық кәсіпо91

рында әртүрлі машиналарды, құрылғыларды, құралдарды және малды ұстау
қаралады.
Құс шаруашылығы саласы елдің агроөнеркәсіптік кешенінің ең қарқынды
және серпінді салаларының бірі болып табылуымен байланысты, модульді
зерделеу білім алушыларда құстарды азықтандыру және ұстау бойынша, шаруашылық-пайдалық қасиеттерін бағалау және жетілдіру бойынша қабілеттерін қалыптастыруды көздейді. Модуль құс шаруашылығының сапалы және
арзан өнімі өндірісінің прогрессивтік және қолайлы технологиялық процестерінің негізін зерлеуді көздейді.
Балық шаруашылығы – аквамәдениет бағыттарының бірі және ауыл шаруашылықтың балық өсірумен, су қоймаларында балықтардың запастарын
жақсартумен және көбейтумен айналысатын саласы. Теңіз су қоймаларындағы балық шаруашылығы маримәденеттегі бағыттардың бірі ретінде қаралады. Балықты өсіру үшін, табиғи және жасанды су қоймаларын, оның ішінде
бассейндерді, сауыттарды, кішілеу кемелер мен аквариумдарды пайдаланады.
Мамық жүнді аң шаруашылығы - ауыл шаруашылығының дербес және
келешегі бар саласы. Тор жағдайларында өсірілетін мамық жүндіаңдар адам
еңбегінің өнімі болып табылады және өздерінің жабайы тұқымдастарынан,
өнімділігі деңгейі бойынша, солай ұстау және азықтандыру жағдайлары бойынша маңызды өзгешеленеді. Мамық жүнді аң шаруашылығы, сонымен
жабайы фаунаның өкілдерін сақтап, азық ретінде ет, балық, сүт және басқа
өнеркәсіптің тағамдық емес қалдықтарын пайдалану. Көптеген азайып бара
жатқан түрінің мөлшерін құтқару және қайта қалпына келтіру үшін, аң шаруашылығын жүргзу. Аңдардың әр түрінің биологиялық ерекшеліктерінің
есебімен мамық жүнді аңдарды өсіру бойынша жұмыстардың технологиялары.
Ара шаруашылығы – балдың жеңсік өнімін өндіретін сала...
Оқыту нәтижелері:
ОН1 Ауылшаруашылық құстардың, тауықтардың, үйректердің, күркетауықтардың, қаздардың, мысыр тауықтарының, бөденелердің, жұпарлы үйректердің биологиялық және өнімдік ерешеліктерін пайдалану.
ОН2 Балық шаруашылығы, мамық жүндіаң шаруашылығы және ара шаруашылығы технологияларын қолдану
Модульдің мазмұны
1. Ауылшаруашылық құстардың, тауықтардың, үйректердің, күркетауықтардың, қаздардың, мысыр тауықтарының, бөденелердің, жұпарлы
үйректердің биологиялық және өнімдік ерешеліктерін пайдалану.
Әртүрлі құс түрлерінің конституциясы мен экстерьері. Өнімділіктің бағытана байланысты конституцияның типтері мен экстерьердің ерекшеліктері.
Экстерьерді бағалау әдістері. Дене бітімі, олардың өзгеруі және құстардың
физиологиялық жай-күйінен және өнімділігінен тәуелді сипаттамалары.
Өнімді және сау құстарды бағалау және іріктеу үшін экстерьер мен интерьердің мазмұны. Тауықтардың жұмыртқа, ет және ет-жұмыртқа тұқымдары.
Жұмыртқа өнімділігі. Ет өнімділігі. Жұмыртқаларды инкубациялау және
ауылшаруашылық құстың өсіп-өну қасиеттерді.
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Тауықтар: жұмыртқа тауу бейімділігімен тұқымдар, бройлерлік тұқымдар,
өсіру технологиясы. Жіктеу: өнеркәсіптік, экстенсивтік. Тауықтар: инкубация, бройлерлік, тауықтар, мекиен тауықтар.
Қаздардың тұқымдары және тұқымдық топтары: адлер, қытай, ланд, рейн,
итальяндық, кубандық, ірі сұры, холмогор, ромен.
Қаз шаруашылығының өнімдері және өндіріс ерекшеліктері. Қаздарды
азықтандыруда аз құнды және арзан жемшөптерді пайдалану.
Үйректердің тұқымдары және тұқымдық топтары: бейжін, украина, үндістан желаяқтары және басқалар, жұпар үйректер. Үйректердің кроссы. Үйректердің өнімдік және өсіп-өну қасиеттері. Үйректерді ет алу үшін жетілдіру.
Күркетауықтардың тұқымдары және тұқымдық топтары: көкірегі кең қола
және ақ, ақ мәскеу, қара тихорецкий. Күркетауықтардың кросстары. Күркетауықтардың ет қаситтерінің сипаттамалары. Қазақстанда күркетауық шаруашылығының келешектері: күркетауық етін өндіру және қайта өңдеу бойынша жаңа қазіргі заманғы кәсіпорындарды ұйымдастыру, жоғары өнімді ауыр
және орташа кросстарды пайдалану, бір жыл ішінде тегіс инкубациялық жұмыртқалардың өндірісі. Күркетауық етін өндіру технологиясы.
Мысыр тауығы жұмыртқасы мен етінің тағамдық және дәмдік қасиеттері.
Мысыр тауығының етін өндірген кезде қарқынды технологияларды пайдалану.
Ара шаруашылығы – жеңсік өнім өндіретін сала
Ауылшаруашылық құсты азықтандыру ерекшеліктері. Толық азықтандырудың маңызы. Құстардың әртүрлі технологиялық топтарын азықтандыру
ерекшеліктері. Агроөнеркәсіптік секторда азықтандыру (жұмыртқалағыш
және бройлерлік). Азық ингредиенттеріне қойылатын талаптар, өнімге және
өнімділікке бағдарланған азықтандыру, жасынан және бордақылау табыстылығынан тәуелді азықтарға қойылатын талаптар.
Тағамдық жұмыртқаларды қайта өңдеу, сұрыптау және сақтау технологиясы. Құс етін өндіру технологиясы.
Құстың әдеттегі аурулар:құс тұмауы, ерекше құс тұмауы (H5N1), ринотрахит, Марек сырқаты, Ньюкасл сырқаты.
Ұстау нысандары (микроклиматқа және орнына қойылатын талаптар). Құс
шаруашылығы үй-жайларының нысандары. Жұмыс уақытында қажеттілігі. Шығыстарды салыстыру. Ауыспалы және тұрақты өндірістік шығыстар.
Әртүрлі ұстау технологиялары үшін жарамдылығы: жұмыртқа мен етті өнеркәсіптік өндіруге арналған тұқымдар, жайып ұстауға арналған тұқымдар.
Өндірістік-экономикалық көрсеткіштерді есептеп шығару және есептеу.
2 Балық шаруашылығы, мамық жүнді аң шаруашылығы және ара
шаруашылығы технологияларын қолдану
Өңірде аса маңызды мамық жүнді аңдар түрлерінің тұқымдары. Өндіріс
технологиялары. Ұстау жүйелері. Азықтандыру технологиясы. Малдың денсаулығы және гигиена. Өнімге қойылатын талаптар. Экономикалық көрсеткіштері.
Өңірде пайдаланылатын балық түрлері. Балық өндіру технологиясын және
ұстау жүйсін жіктеу. Құртшабақтарды өсіру. Тоғандарға балық салу. Азықтандыру технологиясы. Балықтың денсаулығы және гигиенасы. Өнімге қойылатын талаптар. Экономикалық көрсеткіштері.
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Ара тұқымдары және қолмен ұрықтандыру. Ара шаруашылығында өндіру
технологиялары. Ұстау жүйелері. Жазғы шабындылар және қысқы азықтандыру. Аралардың аурулары және оларды емдеу. Балдың сапасына қойылатын
талаптар. Экономикалық көрсеткіштер.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтижелері, осы модульді табысты
аяқтаудан кейін, білім алушы

Бағалау өлшемдері
Білім алушы

ОН1 Ауылшаруашылық
құстардың,
тауықтардың,
үйректердің,
күркетауықтардың, қаздардың,
мысыр тауықтарының, бөденелердің, жұпарлы
үйректердің
биологиялық
және өнімдік
ерешеліктерін
пайдаланады.

1.1
Құстардың тұқымдарын айыруға, өсіру бойынша жұмыстардың мақсатын көрсетуге және кәсіпорын үшін жарамды тұқымды
таңдап алуға;
1.2
Экологиялық аспектілердің есебімен құстарды өсіру және
құстың етін өндіру әдістерін сипаттауға;
1.3
Әдеттегі аурулардың белгілері мен өтуін сипаттауға және
олардың алдын алу үшін шаралар таңдауға;
1.4
Өнімділік пен кірістіліктің есебімен жас құсты өндіру әдістерін түсіндіруге;
1.5
Бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен ұс шаруашылығының және өқс еті өндірісінің экономикалық деректерін
айқындауға, құжаттандыруға, есептеп шығаруға және есепке алуға.

ОН2 Балық шаруашылығы,
мамық жүнді аң
шаруашылығы
және ара шаруашылығы технологияларын
қолданады

2.1
Мамық жүнді аң шаруашылығының өндірістік-техникалық
белгілері мен экономикалық деректерін сипаттауға
2.2
Балықты өсірудің өндірістік-техникалық белгілері мен экономикалық деректерін белгілеуге;
2.3
Ара шаруашылығының өндірістік-техникалық белгілері мен
экономикалық деректерін белгілеуге тиіс.

КМ 08. Қаржылық есеп, статистика және бақылау.
Капитал және заң
Мақсаты: Студенттер компаниялардың, ауылшаруашылық кәсіпорындардың жалпы талдау және қаржылық есеп, инвестициялау және қаржыландыру,
Заң және әкімшілік ғылымдар саласында теориялық және нақты білімдердің
кең спектрін алады.
Модульдің мазмұны
Ауылшаруашылық есепті ұйымдастыру және оның міндеттері. Түгендеу
рәсімдері мен жүйелері. Қос бухгалтерия жүйесінің негіздері. Заңды негізі.
Түгендеуден бухгалтерлік балансқа. Шоттар бойынша кітап, жеке алғанда түгендеу, табыстар, жеке және ҚҚС шоттары бойынша – шоттарды жабу. Ұйым.
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Қос бухгалтерия. Ағымдағы тапсырыстар. Дайындық жабуды тіркеу. Жабуды тіркеу. Жалпы сомасы. Жүйелі салық салу. Амортизация әдістері. Бас
кітап пен Бухгалтерлік кітапты жүргізу. Бухгалтерлік есеп рәсімдері. Жылдық қаржылық есептілікке қатысты нақты мәселелер. Шығынға жазу. Есепке
қосу. Алдын ала төленетін шығындар. Есепке алу және бағалау. Қаржылық
есептіліктің түрлері. Басты фигураларды белгілеу. Қаржылық есептелікті талдау.
Гипотезаны қалыптастыру. Сипаттамалы статистика. Кестелерді әзірлеу және басқару. Шығарылған статистика. Пайыздар мен шектеулерді, орташа маңызын және шара дисперсиясын есептеу және ұсыну, жиіліктерді бөлу.
Корреляцияны есептеп шығару және тоқайласу кестелерін пайдалану. Параметрлік және бипараметрлік тестілердің рәсімдері.
Шығындарды есептеу / Өндірістік филиалдарды талдау: Тұжырымдамасы, мазмұны, мақсаты, қолдану және басқару салалары; компанияларды және
өндірістік салаларды жалпы талдау үшін деректер базасы ретінде жылдық
бухгалтерлік есептілік; Ауылшаруашылық компанияда құны мен өнімділігін
есептеу негіздері; Ішінара шығындарды есептеу (тура тегін сервис); толық
шығындарды есептеу – шығындар түрлері бойынша есепке алу, МЗШ бойынша шығындарды есепке алу, шығындар бірліктерін есепке алу; Бағалау
проблемалары (ішкі сатулар мен нарықтық емес ауылшаруашылық қызметтер); қосымша шығыстрды бөлу; Жоспарлау және шешімдер қабылдау теориясының негіздері; Компанияны қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді оңтайлы ұйымдастыру; Жоспарлау әдістері; Бизнесті жалпы жоспарлау (құнын
алдын ала бағалауды бағалау рәсімдерін салыстыру, бағдарламалау, желілік
бағдарламалау); Өндірістік филиалдарды талдауды практикалық іске асыру
- Ауылшаруашылық кәсіпорындарда жай бизнес жағдайларда шығындар
түрлері боынша есепке алуды, МЗШ бойынша шығындарды есепке алуды,
шығындар бірліктерін есепке алуды қолдану; Бірігіп бөлу үшін, бөлу кілттерін қолдану; Нарықтық емес және нарықтық емес ауылшаруашылық қызметтер үшін, маңыздарын есептеу; Ішінара ауданды жоспарлау (рәсімдерді
салыстыру); Бизнесті жалпы жоспарлау үшін, жоспарлаудың компьютерлік
бағдарламаларын қолдану.
Инвестициялық жоспарлау. Қаржылық математиканың негізгі қағидалары және оларды электрондық кестелер бағдарламасында пайдалану (пайыздық және негізгі шот, аннуитетті есептеу). Инвестициялардың пайдалылығы (статикалық және динамикалық әдістер).
Қаржыландыру негіздері. Қаржы құралдары. Тиімділігі және әсер ету тетігі. Қаржылық жоспар. Кредитті қамтамасыз ету. Іс-жүзінде инвестицияларды
және қаржыландыруды жоспарлаудың негізгі кезеңдері. Жеке инвестициялық
жобаларды талқылау. Қазақстанға инвестицияларды ынталандыру.
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Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері

Оқыту нәтижелері,
осы модульді
табысты
аяқтаудан кейін,
білім алушы
ОН1
Ауылшаруашылық
кәсіпорындарға
есеп жүргізеді

ОН2 Негізгі
статистикалық
параметрлер
мен рәсімдерді,
сондай-ақ тиісті
бағдарламалық
қамтамасыз етуді
игереді.

ОН3 Бизнеске
жалпы талдау,
жедел талдау,
ауылшаруашылық
кәсіпорындарға
жоспарлау
жүргізеді.

ОН4 Инвестициялау
және қаржыландыру
негіздерін игереді
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Бағалау өлшемдері
Білім алушы
1.1
Қос бухгалтерияның жүйесін оның құрылымында,
процесінде және аяқталуында сипаттауға;
1.2
Іскерлік операцияларды жүйелі негізінде құжаттандыруға;
1.3
Ауылшаруашылық кәсіпкері үшін ақпаратпен жұмыс
және басқару құралы ретінде қаржылық есепті пайдалануға.
2.1
Олардың күнделікті өмірі және олардың күтілетін жұмыс
саласы туралы өз статистикалық білімдерін беруге, мысалдарды
көрсетуге және статистикалық ескертулерді талқылауға.
2.2
Статистикалық параметрлер мен рәсімдерді қолдануға
және түсіндіруге, сондай-ақститистикалық талдаудан алынған
нәтижелерді дұрыс түсіндіруге;
2.3
Күнделікті өмірде және кәсіптік өмірде статистиканың
маңыздылығын көрсетуге және түсіндіруге.
2.4
Статистикалық сұрақтарды тануға, барабар ақпарат
көздерін
пайдалануға,
тиісті
әдістерді
пайдалануға,
гипотезаларды тұжырымдауға және нәтижелерін бағалауға.
2.5
Топтарда тәуелсіз жұмыс істеуге және бір бірін қолдауға,
ол олардың түсіндіру дағдыларын дамытуға ықпал етеді,
жаттығуларды табысты орындау үшін, дәрістердің жазбаларын
пайдалануға.
2.6
Топтың басқа мүшелерімен маңызды шешімдерді
талқылауға және нәтижелерін салыстыруға, өз құзыреттерін
білдіруге және оларды қарсы пікірлермен дауда көрсетуге,
жұмыстарды тиімді бөлуге.
3.1
Шығындар
негіздерін
игеруді
сипаттауға
–
ауылшаруашылық кәсіпорындарда өнімділікті есептеуге және
сауда есептерді жүргізу нәтижелерін салыстырулары мүмкін;
3.2
Ауылшаруашылық кәсіпорындардың жалпы бизнесжоспарлау ережесі мен қағидаларын білуге
3.3
Саланы бағалауды түсіндіруге және компания басшылығы
үшін есепке алудың және бақылаудың әртүрлі құрауыштарының
жарамдылығы мен әсерлілігін бағалауға;
3.4
Әртүрлі жедел деңгейлерде жұмысты жоспарлау әдістерін
біледі;
3.5
Компанияның филиалдарын олардың экономикалық
таыстарының көзқарасынан талдауға;
3.6
Жай
бағдарламалық
шешімдердің
көмегімен
ауылшаруашылық кәсіпорындардың жоспарлау мәселелерін
тәуелсіз өңлеу үшін жоспарлау әдістерін қолдануға.
4.1
4.2
4.3

Инвестициялардың экономикалық тиімділігін бағалауға;
Толық қаржылай жоспарлауды әзірлеуге;
Қаржылық секторды талқылауды қамтамасыз етуге

ОН5 Заңдар
мен әкімшілік
ғылымдарды біледі

5.1
Компанияны басқару үшін құқық, өзін-өз қамту,
ауылшаруашылық бизнес үшін релеванттығымен әкімшілік
саласындағы білімдерін қолдануға тиіс.
5.2
Туындауы мүмкін заңды проблемалармен жұмыс істей
бұл салаларда тиісті түрле әрекет ете алады.

КМ 09. Фитомедицина және өсімдіктерді селекциялау
Мақсаты: Студенттер залалды болдырмау және азайту үшін, практикалық
басшылықтармен негізгі зиянкестердің фитомедицина (өсімдіктерді қорғау
және жалпы фитопатология), диагностика, биология мен экология салаларында базалық білімді алады, сондай-ақ өсімдіктерді қорғаудың ең маңызды
құқықтық негіздері туралы хабардар болады.
Модульдің мазмұны
Кіріспе. Фитомедицинаның тарихы. Өсімдіктердің саулығы: ұғымы, маңызы. Адамдар мен жануарлар қоректені үшін негіз ретінде сау өсімдіктер. Фитопатология негіздері. Жануарлардың зиянкестері. Зиянды ағзалардың пайда болуы және маңызы. Аурулар мен зиянкестерді қоздырушыларының диагностикасы. Эпидемиология және зиянды эффектілер. Өсімдіктерді қорғау
бойынша шаралар. Өсімдіктерді қорғаудың құқықтық негіздері. Абиотикалық патогендерді диагностикалау. Өсімдіктердің ауруларын диагностикалау.
Зиянкестерді тану. Өсімдіктерді қорғаудың тиісті шараларын қолдану. Аса
маңызды инсектицидтерді, акарицидтерді, нематоцидтерді, моллюскицидтерді, родентицидтерді, фунгицидтер мен гербицидтерді шолу. Өсімдіктерді
биологиялық қорғау, микроағзаларды, вирусдарды, жоғары жануарларды пайдалану. Өсімдіктерді қорғау құралдарын сипаттау, пайдаланушының тәуекелі,
тұтынушылық тәуекел, нысаналы және нысаны емес ағзаларға әсер ету тәсілдері және экоуыттылығы. Дәнді дақылдар, жүгері, қант қызылшасы, рапс пен
картоп сияқты, маңызды ауылшаруашылық дақылдарда аурулармен, зиянкестермен және арамшөптермен күресу. Өсімдіктерді кіріктірілген қорғау. Биотехнологиялық процестер, физикалық және химиялық қоздырғыштар, феромондар.
Селекциялаудың биологиялық негіздері. Өсіру әдістері. Селекциялау мақсаттары. Өсіру мақсаттарын белгілеуде әдістемесі. Өсіруге практикалық тәсіл.
Селекциялауға қарсы энергияны пайдаланудың тиімділігі.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтижелері,
осы модульді табысты аяқтаудан кейін,
білім алушы

Бағалау өлшемдері
Білім алушы

ОН1 Фитомедицина туралы базалық
білімдерді қолданады

1.1 Ауыл шаруашылықта фитомедицинаның функциялары мен
маңыздарын жіктеуге және бағалауға;
1.2 Өсімдіктерді селекциялауды білуге
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КМ 10. Ақпаратты жазу әдістемесі
Мақсаттары:
• студенттер ақпаратты жазу және тиімді сөйлеу саласындағы базалық
білімдерді алады;
• риторика туралы кешендік, сараланған және терең теориялық және
нақты білімдер алады.
Модульдің мазмұны
Ғылыми-техникалық ақпараттың негіздері. Нәтижелерін ғылыми жазудың
негізгі нысандарына әдістемелік тәсілдер. Ғылыми жұмыстың мазмұны және
формалды рәсімдеу бойынша практикалық басшылығы: контурлар жасау,
форматтау, сілтемлерді зерттеу және қою, библиографиялық және бастапқы
тізімдерді жасау. Жазбаша жұмыстар мен дәрістерді рәсімдеу. Ғылыми-зертету әдебиеті. Топтық жұмыс. Дипломдық жұмыс. Дұрыс оқыту, ауызща емтихан.
Нақты білімдері - 20%:
Риторика және коммуникациялық теория. Сөз сөйлеулері.
Риторикалық машықтарының элементтері: Тұжырымдамалық жобалау.
Лингвистикалық мәнерлілік. Тиімді тұйықтау технологиясы. Дененің саналы тілі. Психологиялық қарым-қатынас. Диалог.
Методологиялық білімдер - 80%:
Сөз сөйлеуді. Баяндамаларды, хабарламаларды стратегиялық даярлау, мысалы, ой картасының көмегімен. Қатысушыларды талдау. Дәл күйге-келтіру
әдісі: Дәл тұжырымдау. Сөздікті кеңейту. Сөздер мен сөйлемдердің стилі.
Сөйлеу ойы.
Ауызша жаттығулар және сөйлеу амалдары: Айтылуы. Аса назар. Диалектті төмендету. Цензура.
Ауызша емес қатынасу құралдары: Мимикрия. Қозғалыс. Көзбен түйісу.
Сөйлеушінің миссиясы және аудитория үшін базалық жайғасым. Көрнекілеу
әдістері және атмосфера. Сөзбен шабуыл жасау және қорғау әдістері. Сөз
сөйлеген және мәтінді жазған кезде қобалжуды бастан өткізу.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері

Оқыту нәтижелері, осы модульді табысты
аяқтаудан кейін,
білім алушы

ОН1 Ақпаратты
жазу әдістемесін
игеру
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Бағалау өлшемдері

Білім алушы

1.1
Тақырыпқа қатысы бар әдебиетті табуға және бағалауға;
1.2
Сөйлеудің әртүрлі стильдерін және риторикалық құралдарды білуге;
1.3
Әдеттегі ғылыми стандарттарға сәйкес жазбаша нысанында өз идеялары мен нәтижелерін әзірлеуге және ұсынуға;
1.4
Бір бірінен тәуелсіз ақпаратты жазбаша нысанында даярлауға және еркін сөйлесуге және ауызша сөйлеуді өзара сын көзбен
көрсетуге.

ОН2 Риториканы
білу

2.1
Өз жұмыстарында риторикалық элементтерді сипаттауғам
және олардың мысалдарында көрсетуге;
2.2
Сөзін құрылымдауға және оны тиісті түрде айтуға, оны риторикалық ауызша емес құралдармен байытуға, ұсынуға және оны
тартымды үлгіде визуализациялауға.
2.3
Өзінің және өзгелердің тұсаукесерлерін сынды дәлелді
талқылауға және бағалауға тиіс.

КМ 11 Малдарды ұстау жүйесі мен технологиясы
Мақсаты: Студенттер малды ұстау жүйелері мен технологиялары туралы кешендік білімдерді және машиналар мен қондырғыларды тиісті пайдалану дағдыларын алады.
Модульдің мазмұны
Мазмұны
Шошқаларды, ірі қара малды, қойларды азықтандыру технологиясы.
Шошқаларды, ірі қара малды, қойларды ұстау әдістері. Сүт өндірісі. Ауаны тұрақты кондициялау. Сүт өндірісі. Ауаны тұрақты кондициялау, боқты,
шығаруларды шығару. Жемшқп пен астықты сақтау. Штаттық көлік. Қораның
климатын өлшеу әдістері. Жұмыс орнын бағалау әдістері. Жұмыс уақытын
талдау әдістері. Әдістердің құнын есептеу. Таңдап алынған жобаларды басқару әдістері. Техникалық өлшемдердің әдістемелігі. Трактордың қуатына қойылатын талаптарды белгілеу. Өндірістік процестің шығындарын есептеу.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтижелері, осы модульді
табысты аяқтаудан кейін, білім
алушы
ОН1 Нақты
кәсіпорынның
малды ұстау және
азықтандыру бойынша өндірістік
қызметін бағалайды

Бағалау өлшемдері
Білім алушы
1.1
Еңбек қорғаудың басты аспектілерін бағалауға;
1.2
Табиғи-ресурстық сақтаудың, адамдардың және жануарлардың денсаулығын сақтау және үнемдеу талаптарының
есебімен техникалық қондырғыарды пайдалануға ;
1.3
Жұмыс әдістерін олардың жаңа жедел жағдайына жарамдылығына келісімді бағалауға және таңдауға

КМ12. Ауылшаруашылық өнімдердің нарығы және саудасы, маркетинг, корпоративтік басқару және бизнес стартап
Мақсаты: Студенттер нарықтардың қызмет етуі, нарықтардағы тәртіп,
жеткізу және сұраныстық икемділігі сияқты басты ұғымдар туралы білімдер
алады, сондай-ақ олар тиісті факторлардың нарықтың нәтижелеріне әсерін
бағалау дағдыларына ие болады.
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Модульдің мазмұны
Кіріспе. Агробизнес және жаһандану. Нарықты реттеу құралдары. Нарық.
Еркін нарықтағы қолсұғушылықты бағалау - нарықтық байланыстыр. Жәрмеңкелік бағалар. Нарықты талдау әдістері. Негізгі ауылшаруашылық нарықтардағы оқиғалар. Мерзімді мәмілелердің нарықтары.
Кейбір орталық проблемалар мен мәселелер. Ауылшаруашылық өнімді халықаралық сату саласындағы құрылымы және беталысы. Халықаралық сауда
теориясы – «Неге біз сатамыз?». Еңбек өнімідлігі мен салыстырмалы мүлік.
Ерекше факторлар және табысты бөлу. Ресурстар және сыртқы сауда: Хекшер-Олиннің моделі. Стандарттық сауда моделі. Ауқым, толық емес бәсекенің
және халықаралық сауданың эффектісі. Халықаралық факторлардың қозғалысы. Дүниежүзілік сауда саясаты. Сауда саясатының шараларын бөлу теориясын негіздеу. Ауылшаруашылық протекционизмнің уәждемесі. Ауыл шарашылықтың сауда саясатының құралдары және оның салдары. Кейбір эмпириялық зертетулердің нәтижелері. Макроэкономика және ауылшаруашылық
өнімнің халықаралық саудасы. Айырбастау бағамы ауытқуының әсері. Пайыздық мөлшерлемлер мен айырбастау бағамының арасындағы қатынастар.
Сауда саясатының нақты айырбастау бағамына әсері. Тура шетелдік инвестициялар және өңделген азық-түлікті сату. Экономикалық бірігу. Дүниежүзілік
саудадағы мекемелер. Кедендің одақтар және еркін сауда аймақтары.
Жоба, жобаның мақсаты ұғымдары. Жобалық ұйым. Жобаны басқару.
Тапсырыс. Жұмыстар кешені. Жоба құрылымының жоспары. Желі жоспары. Есеп. Қазіргі заманғы жобаларды жоспарлау және басқару әдістері мен
құралдары. Баланс парақтарын және компанияның пайдасы мен шығындары
туралы есептерді жүргізу.
Өндірісті басқарудың негізгі ұғымдары және теориялық негіздері. Оларды олардың ортасынан өнімдер мен қызметтерге қолдану. Сатудың маңыздылығы. Консультацияларды қалай қамтамасыз ету. Аса маңызды терминдер
және қазіргі заманғы маркетингтің теориялық негіздері. Ауылшаруашылық
бизнес-ортаның өнімдері мен қызметтерінің маркетингін басқару процесінің
әртүрлі кезеңдерін қолдану.
Корпоративтік басқару: Агроөнеркәсіптік кешеннің мөлшерлік маңызы.
ҚР және ЕурАзЭО-та ауылшаруашылық өндірістің құрылы. Ауыл шаруашылықта мүмкін ұйымдастырушылық және жедел құрылымдар және ұйымдастырушылық-құқықтық нысандар. Бизнес-жоспар. Ауылшаруашылық
емес табыстардың маңыздылығы және басқару. Бизнесті жүргізуге салық
салу. Бизнес-тапсыруды ұйымдастыру. Компания табысының элементтері.
Кәсіпкерлер / жұмысшылар. Ресурстар / Орналасу. Өнім / қызметтер (сипаттмалары, сапасы, бейіндеу, мөлшері, жабдықтар, сертификаттар, ...). Компания
құрылымы. Мақсаттары (көріністер, жедел мақсаттары, бақылау). Ноу-хау
(инновациялар, процесті оңтайландыру, ...). Процестер (өнім процестері, еңбек өнімділігі, стандарттау, сапаны басқару, ...). Жедел және стратегиялық
бақылауды жүзеге асыруға арналған құралдар (көрсеткіштердің үйлестірілген
жүйесі, SWOT-талдау және басқалар)
Компания басқару мақсаттары. Өнімділік (практикалық зерттеу, компанияның бөлімшелері). Өтімділігі (сәйкестендіру, талдау, бақылау). Тұрақтылық
(бағалау, салдары). Практикадан жағдайлармен жаттығулар. Қаржыландыруды басқару. Қаржыландыру мақсаттары мен стратегиясы. Жобалық қаржы100

ландыруды түзету. Кешендік қаржыландыруды салыстыру.
Бірнеше кезеңдер ішінде бизнес-ынталандыруда компаниямен нақты жалпы басшылық ету. Сыртқы деректерді және компанияның деректерін талдау.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтижелері, осы модульді
табысты аяқтаудан кейін, білім
алушы
ОН1 Нарыққа
талдау жүргізуге
машықтанады
ОН2 Ауылшаруашылық өнімдердің әлемдік
нарықтарын және
ауылшаруашылық
өнімдердің халықаралық саудасын
біледі

ОН3 Жобаларды басқаруға
машықтанады

ОН4 Ауылшаруашылық өнімдерді
сату нарығын зерттеу әдістемесін
игереді

ОН5 Корпоративтік
басқаруды және
бизнес стартапты
біледі

Бағалау өлшемдері
Білім алушы

1.1
Нарық болжамдарын оқуды және сыни бағалауды
машықтанады.

2.1
Дүниежүзілік ауылшаруашылық нарықтардың қызмет етуі
және Қазақстанның ауылшаруашылық секторының салыстырмалы басымдықтары мен кемшіліктері туралы біледі;
2.2
Ауыл шаруашылықты қорғау құралдарын ұғыда және кедендік одақтардың қызмет етуін түсіндіру жайында.
3.1
Жобаны құрылымдауға, жобаның фазаларына сәйкес жұмыс істеуге;
3.2
Шығындар мен мүмкіндіктер жоспарларын басшылығында әзірлеу;
3.3
Жобаны бастамашылық етуден жобаның басына дейін
жобаның барлық кезеңдерінде негізгі параметрлерді - уақытты,
шығындар мен мөлшерін сақтау.
4.1
Маркетингтің институционалдық ерекшеліктерін білуге
және ауыл шаруашылыққа және азық түлікке көңіл аударуға;
4.2
Ауылшаруашылық практикадан кейстік зерттеулерді пайдалануға.
5.1
Практикада мақсатты басқару үшін қажет құралдар мен
әдістерді қолдануға;
5.2
Оқыған кезде және олардың кәсіптік өмірілерінде ұжымдық жұмысқа және күрделі қарым-қатынастардың тұсауын кесуге қабілеттілігі;
5.3
Күрделі, практикалық тапсырмаларды шешуге;
1.4
Теориялық білімдерді жаңа бизнес-жағдайларға аударып –
күрделі міндеттерді шешуге;
5.5
Компанияның көлденең және тік салыстыруларының
көмегімен нашар және күшті жақтарын және олардың себептерін
талдау дағдыларын сәйкестендіруге;
5.6
Өндірістік, ұйымдастырушылық және қаржылық салаларын жақсарту бойынша шаралар ұсынуға тиіс.
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КМ 13. Ауыл шаруашылық және қоршаған орта саласындағы саясат.
Қолданбалы экология.
Мақсаттары:
• Табиғи балансқа ауылшаруашылық қызметтің релеванттығын білу;
• Ауыл шаруашылықтың және қоршаған ортаның әлеуметтік-саяси маңыздылығы.
Модульдің мазмұны
Ауыл шаруашылық үшін олардың маңызында аймақтың абиотикалық
және биотикалық факторлары. Ауыл шаруашылықта экологияның жүйелі
тәсілі. Ауыл шаруашылықтың табиғи балансқа әсері. Аймақтың факторлары
белгілеу. Ауылшаруашылық экожүйені жасау. Ластанудың судың сапасына
әсерін бағалау. Топырақты бағалау үшін күрекпен тексеру.
Органикалық егіншіліктің мақсаттары мен сипаттамалары. Негізгі шарттары. Бақылау. Мал шаруашылығының негізгі қағидалары. Өсімдік шаруашылығы өндірісінің негізгі қағидалары.
Ауылшаруашылық секторының әлеуметтік-саяси маңызы. Құрылымдық
өзгерістердің себептері. Табыстардағы теңсіздігін түсіндіру үшін гипотезасы.
Ауылшаруашылық саясаттың мүдделі тараптары мен мақсаттары. Ағымдағы
оқиғалармен байланысты, саясаттың ауылшаруашылық құралдары. Шаралардың тиімділігін бағалау үшін, өлшемдерді әзірлеу. Экономикалық игілік
ретінде қоршаған орта. Экологиялық проблемалардың себептері. Экологиялық саясаттың мүдделі тараптары мен мақсаттары. Ортақ ауыртпалық қағидасына сәйкес экологиялық саясат. Сыртқы шығындарды интернализациялау
шаралары. Экологиялық саясат шараларының шығындары мен пайдалары.
Ауыл шаруашылық үшін, экологиялық саясаттың маңыздылығы. Экологиялық саясат саласындағы қазіргі заманғы әзірлемелер, жеке алғанда климатты
қорғау. Тиімділік өлшемдерінің негізінде шараларды бағалау. Экономиканы
дамыту үшін құрылымдық өзгерістерді бағалау. Табыстардағы теңсіздікке
теорияны қолдану. Практикалық саясатпен қалыптастырылған мақсаттарды
бағалау. Экологиялық саясаттың қоғам мен ауыл шаруашылыққа әсерін бағалау. Ұлттық және халықаралық мәнмәтінінде ағымдағы оқиғаларды жіктеу.
Өркендеуге әлеуметтік әсер етумен нарықтық экономиканың талаптарында экологиялық тауарларды жіктеу. Мақсаттарды практикалық іске асыруға
тәсілдерді әзірлеу. Сыртқы шығындарды интернализациялауға дербес тәсілдерді салыстырмалы бағалау. Сыртқы шығындар мен пайдаларды ауылшаруашылық өндіріске енгізуді бағалау. Климатты қорғау бойынша ұлттық және
халықаралық саясатты жіктеу.
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Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтижелері, осы модульді табысты
аяқтаудан кейін,
білім алушы

ОН1Агроэкологияны біледі

ОН2 Экологиялық ауыл шаруашылықты біледі

ОН3 Ауылшаруашылық сектордың әлеуметтік-саяси маңызын біледі.

Бағалау өлшемдері
Білім алушы

1.1
Табиғи балансқа ауылшаруашылық қызметтің релеванттығын білуге;
1.2
Ауыл шаруашылық үшін маңызын бағалауға;
1.3
Бір бірінен тәуелсіз аймақтың факторларын талдауға және
ұсынуға;
1.4
Топырақтың құрылымын және тамырлардың өсуін бағалауға;
1.5
Топырақты өңдеу және өсіру бойынша ұсынымдар беруге;
1.6
Ауылшаруашылық өндірістің мүмкіндіктерне келісімді орналасу факторларының өзара байланысын бағалауға;
1.7
Ауылшаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалауға;
1.8
Ауылшаруашылық экожүйелерді олардың жүйелік мәнмәтінінде түсіндіруге.
2.1
Органикалық егіншілікке дәлелдерін, жағдайларын, шекараларын, проблемалары мен негізгі тәсілдерін білуге;
2.2
Оларды өнімнің басқа да түрлерінің басымдықтарымен
және кемшіліктерімен салыстырып машықтануға;
2.3
ҚР экономикалық тұрғыда, солай экологиялық тұрғыда, органикалық ауыл шаруашылықтың маңыздылығын бағалауға, сондай-аө басқа жүйелерді белгілі процестерді беруге.

3.1
Ауылшаруашылық және экологиялық-экономикалық қарым-қатынастарды мысалдарда көрсетуге қабілетті;
3.2
Ауылшаруашылық құрылымдық өзгерістердің қоғамға
әсерімен себептерін түсідіруге;
3.3
Шешімдерді қабылдаудың ауылшаруашылық және экологиялық саясаттың процестерін ұғынады;
3.4
Ауылшаруашылық және экологиялық саясаттың шараларына шолуды ұсынады және олардың маңызын бағалайды;
3.5
Ауыл шаруашылықтың және экологиялық саясаттың мәселелерін теориялық білімдердің негізінде жіктеуге және дәлелдеу
тізбегін құруға ;
3.6
Саясатты бағалау үшін өлшемдерді әзірлеуге және қолдануға;
3.7
Бұл салаларда саяси тапшылықтарды талдауға;
3.8
Тапшылықты қысқарту бойынша өз ұсыныстарын әзірлеуге;
3.9
Әртүрлі тиімділік өлшемдерінің негізінде ұсыныстарды
бағалауға тиіс;
3.10
Экологиялық экономика теориясын өзекті тақырыптарға
ауыстыруға және шешу үшін ұсынстарды алуға қабілетті.
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1
ЖББП.00

2
Жалпы білім беру пәндері

Модульдердің, практикалардың
атауы

3

емтихан

Индексі

4

сынақ

Бақылау
нысаны

5

Оқу уақытының кӛлемі
(сағат)
олардың ішінен
барлы теориялы Зертхан.Ӛндірістік
ғы
қ
практика оқыту және
сабақтар
лық,
кәсіптік
практика
практика
лық
сабақтар
6
7
8
9
1448

Семестрла
р бойынша
бӛлу

10
1-3

Мамандығы:
Фермер шаруашылығы (бейіні бойынша)
Біліктіліктері:
мал шаруашылығы бейіні бойынша: «Машинамен сауу операторы», «Жылқы ӛсіруші», «Құс ӛсіруші», «Шошқашы»,
«Түйе ӛсіруші»,
өсімдік шаруашылығы бейіні бойынша : «Қойма жұмысшысы», «Кӛкӛніс ӛсіруші», «Егінші»; «Бағбан»; «Қызылша
ӛсіруші», «Жеміс-кӛкӛніс ӛсірудің маманы»,
барлық бейіндер бойынша жалпы: «Бухгалтер», «Ауылшаруашылық машиналар мен тракторларды баптаушы»,
«Электр жабдықтарға қызмет кӛрсету электромонтеры», «Слесарь-жӛндеуші», «Ауылшаруашылық ӛндірістің
тракторшы-машинисі»,
Фермер, Фермер-менеджер
Оқыту нысаны: күндізгі
негізгі орта білім базасында
біліктіліктер бойынша:
ЖОҒАРЫ деңгейін және орта буын маманы «Фермер» -2 жыл 10 ай
«Фермер-менеджер» оқытудың жалғасы тағы +10 ай
Барлық біліктілік деңгейлерін алу үшін жалпы оқыту мерзімі - 3 жыл 10 ай

7. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім
оқу процесінің жоспары (оқу жоспары)

Курстық жоба
/жҧмыс

104

105

118

КМ 03.1
КМ 03.2
КМ 03.3
КМ 03.4

КМ.02
КМ.03

КМ.00
КМ.01

БЖКМ 05

БЖКМ 04

БЖКМ.03

Дәнді дақылдарды өсіру
Тамыр жемістерді өсіру
Жеміс-көкөкніс дақылдарды өсіру
Жемшөпті өсіру және
жайылымдарды тиімді пайдалану

Ферма шаруашылығын жоспарлау +
және ұйымдастыру негіздері
Топырақты егуге және отырғызуға
даярлау
Ауылшаруашылық
дақылдарды
ӛсіру, күті және ӛнімді жинау
Ауылшаруашылық малды ӛсіру
және ұстау негіздері
Жүргізудің теориялық курсы:
тракторшы-машинисінің куәлігін
алу үшін негіздер (III сынып) (В, С
санатты)
Кәсіптік модульдер
Ӛндірістік жоспарлау, жұмысты +
дайындау
және
бақылау,
бухгалтерлік есеп
Кәсіпорын қызметінің нәтижелері
Ауылшаруашылық ӛсімдіктерді
+
егу

БЖКМ.01

БЖКМ.02

Жалпы гуманитарлық пәндері
Базалық жалпы кәсіптік
модульдер

ЖГП.00
БЖКМ.00

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

662
+

24

40

44

36

36

180

+
+

1656
+

52

100

110

90

90

220
442

+
+
+
+

+
+

310
+

28

30

30

30

30

148

+
+
+
+

+
+

684
+

+

30

36

24

24

114

3-6

2-4
2-4
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Жылыжай ӛндірісі
Экологиялық ауыл шаруашылығы
Энергетикалық дақылдар
Жемшӛп шаруашылығы
Орман шаруашылығы
Етті-сҥтті малды ӛсіру және
ҧстау

КМ 04.1
КМ 04.2
КМ 04.3
КМ 04.4
КМ 04.5
КМ.05

Ауылшаруашылық қҧсты ӛсіру
және жҧмыртқа мен қҧстың
етін, балықтарды, мамық жҥнді
аңдар мен араларды ӛндіру
технологиясы

КМ 07.1 Жұмыртқа мен құстың етін
ӛндіру технологиясы

КМ.07

КМ 05.1 Етті және сүтті ірі қара малды
өсіру
КМ 05.2 Ешкілерді өсіру
КМ 05.3 Өнімді жылқаларды өсіру
КМ 05.4 Түйелерді өсіру
КМ.06
Етті малды ӛсіру және ҧстау
КМ 06.1 Қойларды өсіру және қой еті мен
жүнді өндіру технологиясы
КМ 06.2 Шошқаларды өсіру және шошқа
етін өндіру технологиясы
КМ 06.3 Қояндарды өсіру және қоян етін
өнеркәсіптік өндіру технологиясы

Қазіргі заманғы салалық
технологияларды пайдалану

КМ.04

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

119
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Ауыл шаруашылық және
қоршаған орта саласындағы
саясат. Қолданбалы экология.
Білім беру ҧйымымен
белгіленетін модульдер **
Ӛндірістік оқыту* және кәсіптік
практика модулі

КМ 13

120

ДЖ
АА
ҚА 00

ӚП 01

ӚО және
КП 00

Технологиялық (диплом алды)
практика
Дипломдық жобалау
Аралық аттестаттау
Қорытынды аттестаттау

Ауылшаруашылық ӛнімнің
нарығы мен саудасы, маркетинг,
корпоративтік басқару және
бизнес стартап.

КМ 12

ББҦБМ .00

+

Малды ұстау жүйелері мен
технологиясы

КМ 11

+

+

90

+

+

90

216
252
132

180

396

218

154

316

98

224
+

+

+

КМ 07.2 Балық ӛсіру және мамық жүнді
аңдарды, араларды бағу
Фермер-менеджер (қолданбалы бакалавр)
біліктілігі
Қаржылық есеп, статистика және
КМ.08
бақылау. Капитал және заң
Фитомедицина және ӛсімдіктерлі
КМ.09
селекциялаутений
Ақпаратты жазу әдістемесі
КМ 10

+

62

120

40

24

+

56

88

22

30

18

388
62

972
90
36

+

+

+

36

108

36

36

36

260
72

+

8

8

6-8

2-8

324

108

Кәсіптік дайындығының
деңгейін бағалау және біліктілік
беру
Міндетті оқыту жиынтығы
Консультациялар
Факультативтік сабақтар
Барлығы оқу уақытының
сағаттары

6588

5760

24

оқу жылына 100 сағаттан артық емес
аптасына 4 сағаттан артық емес

6,8

121

Ескертпе
Оқу бағдарламалары мен жоспарларын әзірлеген кезде, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары:
 міндетті оқытуға сағаттардың жалпы мӛлшерін сақтап, циклдар үшін оқу материалдарды игеруге бӛлінетін
оқу сағатының 30 % кӛлеміне дейін және әр пән (модуль) бойынша 30 % дейін және ӛндірістік оқытудың және кәсіптік
практиканың 50 % дейін ӛзгертуі;
 әртүрлі оқыту технологияларын, нысандарын, оқу процесін ұйымдастыру және бақылау әдістерін таңдауы;
 жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес жалпы гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық модульдер
бойынша 30% дейін және кәсіптік модульдер, ӛндірістік оқыту және кәсіптік практика бойынша 50% дейін оқу
бағдарламаларының мазмұнын ӛзгертуі.
 міндетті оқытуға оқу сағаттардың жалпы мӛлшерін сақтап (сағ/кредит), жұмыс берушінің талабы бойынша
кәсіптік модульдерге қосымша модульдер енгізуге;
 білім алушылардың оқу үлгеріміне ағымдағы бақылауды және білім алушыларға аралық атестаттау жүргізу
нысандарын таңадауы, тәртібі мен мерзімділігін белгілеуі мүмкін;
Курстар бойынша оқу модульдерінің оқыту уақытын бӛлу оқыту технологиясынан, мамандықтың
ерекшеліктерінен, ӛңірлік ерекшеліктерден және басқадан тәуелді ӛзгеруі мүмкін.

К
Ф

КДДБББ

109

122

Модульдердің, практикалардың
атауы

2

Индексі

1

емтихан
3

4

сынақ

Бақылау
нысаны

5

Оқу уақытының кӛлемі
(сағат)
из них
барлы теориялы Зертхан.ғы
қ
практика
сабақтар
лық,
практика
лық
сабақтар
6
7
8

Семестрл
ар
бойынша
бӛлу

9

Ӛндірістік
оқыту және
кәсіптік
практика

10

Мамандығы: Ферма шаруашылығы (бейіні бойынша)
Біліктіліктері:
мал шаруашылығы бейіні бойынша: «Машинамен сауу операторы», «Жылқы ӛсіруші», «Құс ӛсіруші», «Шошқашы»,
«Түйе ӛсіруші»,
өсімдік шаруашылығы бейіні бойынша : «Қойма жұмысшысы», «Кӛкӛніс ӛсіруші», «Егінші»; «Бағбан»; «Қызылша
ӛсіруші», «Жеміс-кӛкӛніс ӛсірудің маманы»,
барлық бейіндер бойынша жалпы: «Бухгалтер», «Ауылшаруашылық машиналар мен тракторларды баптаушы»,
«Электр жабдықтарға қызмет кӛрсету электромонтеры», «Слесарь-жӛндеуші», «Ауылшаруашылық ӛндірістің
тракторшы-машинисі»,
Фермер, Фермер-менеджер
Оқыту нысаны: күндізгі
жалпы орта білім базасында
біліктіліктер бойынша:
Жоғары деңгейін және орта буын маманы «Фермер» -1 жыл 10 ай
«Фермер-менеджер» оқытудың жалғасы тағы +10 ай
Барлық біліктілік деңгейлерін алу үшін жалпы оқыту мерзімі - 2 жыл 10 ай

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім
оқу процесінің жоспары (оқу жоспары)

Курстық жоба
/жҧмыс
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Ферма шаруашылығын жоспарлау
және ұйымдастыру негіздері

Топырақты егуге және отырғызуға
даярлау

Ауылшаруашылық
дақылдарды
ӛсіру, күті және ӛнімді жинау

Ауылшаруашылық малды ӛсіру және
ұстау негіздері

Жүргізудің теориялық курсы:
тракторшы-машинисінің куәлігін алу
үшін негіздер (III сынып) (В, С
санатты)

Кәсіптік модульдер
Ӛндірістік жоспарлау,
дайындау
және
бухгалтерлік есеп

Кәсіпорын қызметінің нәтижелері
Ауылшаруашылық ӛсімдіктерді егу
Дәнді дақылдарды өсіру
Тамыр жемістерді өсіру
Жеміс-көкөкніс дақылдарды өсіру
Жемшөпті өсіру және
жайылымдарды тиімді пайдалану

БЖКМ.01

БЖКМ.02

БЖКМ.03

БЖКМ 04

БЖКМ 05

КМ.00
КМ.01

КМ.02
КМ.03
КМ 03.1
КМ 03.2
КМ 03.3
КМ 03.4

+

+

жұмысты +
бақылау,

Жалпы гуманитарлық пәндері
Базалық жалпы кәсіптік
модульдер

ОГД.00
БММ.00

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

1656
+

52

100

110

90

90

300
442

+
+
+
+
+
+

662
+

24

40

44

36

36

180

+
+
+
+
+
+

310
+

28

30

30

30

30

148

+
+
+
+
+
+

684
+

+

30

36

24

24

114

123

2-4

5-6

1-3
1-3
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Ауылшаруашылық қҧсты ӛсіру
және жҧмыртқа мен қҧстың етін,
балықтарды, мамық жҥнді аңдар
мен араларды ӛндіру
технологиясы

КМ 07.1 Жұмыртқа мен құстың етін ӛндіру
технологиясы
КМ 07.2 Балық ӛсіру және мамық жүнді

КМ.07

124

Қазіргі заманғы салалық
технологияларды пайдалану
Жылыжай ӛндірісі
Экологиялық ауыл шаруашылығы
Энергетикалық дақылдар
Жемшӛп шаруашылығы
Орман шаруашылығы
Етті-сҥтті малды ӛсіру және ҧстау
Етті және сүтті ірі қара малды
өсіру
Ешкілерді өсіру
Өнімді жылқаларды өсіру
Түйелерді өсіру
Етті малды ӛсіру және ҧстау
Қойларды өсіру және қой еті мен
жүнді өндіру технологиясы
Шошқаларды өсіру және шошқа
етін өндіру технологиясы

КМ 06.3 Қояндарды өсіру және қоян етін
өнеркәсіптік өндіру технологиясы

КМ 06.2

КМ 05.2
КМ 05.3
КМ 05.4
КМ.06
КМ 06.1

КМ 04.1
КМ 04.2
КМ 04.3
КМ 04.4
КМ 04.5
КМ.05
КМ 05.1

КМ.04

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
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Ауылшаруашылық ӛнімнің нарығы
мен саудасы, маркетинг,
корпоративтік басқару және бизнес
стартап.

Ауыл шаруашылық және қоршаған
орта саласындағы саясат.
Қолданбалы экология.

Білім беру ҧйымымен белгіленетін
модульдер **
Ӛндірістік оқыту* және кәсіптік
практика модулі

Технологиялық (диплом алды)
практика
Дипломдық жобалау
Аралық аттестаттау
Қорытынды аттестаттау
Кәсіптік дайындығының деңгейін

КМ 12

КМ 13

ББҦМ.00

ӚП 01

ДЖ
АА
ҚА 00
ҚА 02

ӚҚ және
КП 00

КМ 10
КМ 11

Фитомедицина және ӛсімдіктерлі
селекциялаутений
Ақпаратты жазу әдістемесі
Малды ұстау жүйелері мен
технологиясы

КМ.09

аңдарды, араларды бағу
Фермер-менеджер (қолданбалы бакалавр)
біліктілігі
Қаржылық есеп, статистика және
КМ.08
бақылау. Капитал және заң

+

+

+

+

+
+

+

216
144
132
24

180

396

278

154

316

90
98

90

224

+

62

120

24
40

36

972
90

+

56

88

30
22

18

388
62

+

36

108

36
36

36

260
72

125

4,6

5-6

2-8

324

113

бағалау және біліктілік беру
Жиыны міндетті оқытуға
Консультациялар
Факультативтік сабақтар
Барлығы оқу уақытының
сағаттары
4960

4320
оқу жылына 100 сағаттан артық емес
аптасына 4 сағаттан артық емес
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Ескертпе
Оқу бағдарламалары мен жоспарларын әзірлеген кезде, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары:
 міндетті оқытуға сағаттардың жалпы мӛлшерін сақтап, циклдар үшін оқу материалдарды игеруге бӛлінетін
оқу сағатының 30 % кӛлеміне дейін және әр пән (модуль) бойынша 30 % дейін және ӛндірістік оқытудың және кәсіптік
практиканың 50 % дейін ӛзгертуі;
 әртүрлі оқыту технологияларын, нысандарын, оқу процесін ұйымдастыру және бақылау әдістерін таңдауы;
 жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес жалпы гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық модульдер
бойынша 30% дейін және кәсіптік модульдер, ӛндірістік оқыту және кәсіптік практика бойынша 50% дейін оқу
бағдарламаларының мазмұнын ӛзгертуі.
 міндетті оқытуға оқу сағаттардың жалпы мӛлшерін сақтап (сағ/кредит), жұмыс берушінің талабы бойынша
кәсіптік модульдерге қосымша модульдер енгізуге;
 білім алушылардың оқу үлгеріміне ағымдағы бақылауды және білім алушыларға аралық атестаттау жүргізу
нысандарын таңадауы, тәртібі мен мерзімділігін белгілеуі мүмкін;
Курстар бойынша оқу модульдерінің оқыту уақытын бӛлу оқыту технологиясынан, мамандықтың
ерекшеліктерінен, ӛңірлік ерекшеліктерден және басқадан тәуелді ӛзгеруі мүмкін.

К
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(ОУПКҚ)**

8. Мамандық бойынша оқу процесінің жоспарына (оқу жоспарына)
түсіндірме жазба
Жалпы орта білім алумен негізгі орта білім базасында жылпы білім беру
пәндерін зерделеуге оқу жоспарында бөлінген оқу уақытының көлемі Жалпы
орта білім беру ҚР МЖМББС сәйкес тұрақты болып қалды.
Жалпы гуманитарлық пәндер.
Жалпы гуманитарлық пәндерді зерделеу мамандығы бойынша терминологияны игеруді, өз кәсіптік қызметінің саласында жұмыс істеу үшін мемлекеттік тілде сөйлеуді қамтамасыз етеді.
Жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарларын әзірлеген кезде, техникалық
және кәсіптік білім беру ұйымдарына саладағы құқық негіздері, қатынасу
психологиясы, мемлекеттік тілде іс жүргізу модульін зерделеуге көзделген
оқу уақытын қайта бөлу құқығы ұсынылады.
Базалық жалпы кәсіптік модульдер білікті кадрларды даярлау бойынша кәсіптік оқытудың білім беру бағдарламаларының жалпы құрылымында
маңызды орын алады. Білім алушылардың базалық модульдерді игеру процесінде алатын базалық білімдері мен машықтарынан барлық процестер мен
құбылыстардың тұтастығын толық мойындаумен кәсіптік мәселелерді шешудің, мамандығы бойынша курстық, дипломдық және практикалық жұмыстарды сауатты орындаудың келешек құзыреттілігінен тәуелді.
Кәсіптік модульдерді зерделеу білім алушылардың кәсіптік дайындығының негізін құрайды.
Білім беру бағдарламасы модульдік-компетенттiлiк тәсілдің негізінде жобаланды және 3 бағыт бойынша ферма шаруашылығы мамандарының қалыптастыратын білімдері, машықтары, базалық және кәсіптік құзыреттері түрінде сипатталды:
жыл

«Жалпы ауыл шаруашылығы» бейіні

«Өсімдік шаруашылығы
өнімінің өндірісі» бейіні

«Мал шаруашылығы
өнімінің өндірісі» бейіні

1-2
(1)

Міндетті модульдер:
БММ модулі 0.1
БММ модулі 02
БММ модулі 03
БММ модулі 04
Таңдау бойыншаі модульдер:
БММ модулі 05

Міндетті модульдер:
БММ модулі 0.1
БММ модулі 02
БММ модулі 03
БММ модулі 04
Таңдау бойыншаі модульдер:
БММ модулі 05

Міндетті модульдер:
БММ модулі 0.1
БММ модулі 02
БММ модулі 03
БММ модулі 04
Таңдау бойыншаі модульдер:
БММ модулі 05

Міндетті модульдер:
КМ модулі 01
4 КМ модульдері 03 (1-4)

Міндетті модульдер:
КМ модулі 01
КМ модулі 05.1
КМ модулі 05.2
Таңдау бойыншаі модульдер:
1 КМ модулі 06 (1-3)
1 КМ модулі 07 (1-2)

2-3
(1-2)
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Міндетті модульдер:
КМ модулі 01
Таңдау бойыншаі модульдер:
1 КМ модулі 03 (1-4)
1 КМ модулі 05 (1-4)
1 КМ модулі 06 (1-3)
1 КМ модулі 07 (1-5)

3-4
(2-3)

Міндетті модульдер:
КМ модулі 02
Таңдау бойыншаі модульдер:
2 КМ модульдері 04 (1-5)
немесе
2 КМ модульдері 05.2КМ 05.4

Міндетті модульдер:
КМ модулі 02
Таңдау бойыншаі модульдер:
2 КМ модульдері 04 (1-5)

Міндетті модульдер:
КМ модулі 02
КМ модулі 04.1
Таңдау бойыншаі модульдер:
1 КМ модулі 05 (3-4)

4
(2-3)

КМ08- КМ13

КМ08- КМ13

КМ08- КМ13

Осы оқу жоспары білім алушылардың біліктілігі деңгейінің есебімен модульдер, бақылау нысандары және аралық және қорытынды атестаттау бойынша сағаттарды бөлуді көздейді.
*Ұсынылған оқы жоспары өндірістік оқытудың кәсіптік модульдермен үйлесуін ұсынады, яғни өндірістік оқыту мазмұнының сәйкестігі кәсіптік модульдер бойынша бөлінеді.
Өндірістік оқытуды және кәсіптік практиканы ұйымдастыру көздейді:
- оықту және дағдылары дарыту бойынша өндірістік жұмыс (зертханаларда
және шеберханаларда өндірістік оқыту);
- оқыту және оқу зертханалары мен шеберханаларында өндірістік оқыту
дағдыларын дамыту бойынша өндірістік жұмыс, өндірістік практика және өндірісте оқыту;
- кәсіптік практика өту (өндірістік, технологиялық, диплом алды).
Әр практика түрінің ұзақтығы таңдап алынған және көзделген бейініне және
біліктілігі деңгейіне сәйкес жұмыс оқу бағдарламаларымен және жоспарларымен белгіленеді.
Өндірістік оқыту өндірістік оқыту шеберінің басшылығымен оқу-өндірістік шеберханаларда, оқу шаруашылықтары мен оқу полигодарында өткізіледі. Білім алушылар практика өту барысынды тиісті деңгейдегі түрлері
бойынша өзара байланысты құзыреттердің белгілі мөлшерінн игереді.
Кәсіптік практика тиісті ұйымдарда жұмыс орындарында өткізіледі және
оқыған кезде алынған білімдерді, практикалық дағдыларды және кәсіптік
құзыреттерді шоғырландыруға мақсатталған. Жоғары деңгейдегі біліктілік
үшін, ол онда талаптар белгіленген және жұмысқа рұқсат берілген жерлерде
өтуі жақсырақ болады. Өндірістік және технологиялық практиканы бастар алдында оқу бағдарламасына сәйкес білім алушылар міндетті түрде нұсқау алады. кәсіптік практиканы ұйымдастырудың егжей-тегжейі компанияның, оқу
орны мен білім алушының арасындағы келісім-шарттың бөлігі болып табылады. Жұмыс беруші компаниялар негізгі модульдер бойынша оқыту нәтижелерінің есебімен кәсіптік практикаға білім алушыларды қабылдау бойынша
талаптарды өз бетімен белгілейді.
Ең жоғары деңгейге өту өлшемі құзыретке біліктілік емтиханды (аралық
және қорытынды) табысты тапсыру болып табылады.
Аралық атестаттау оқу жылының аяғында жүргізіледі.Аралық емтихандардың саны біліктілігі деңгейінен тәуелді.
115

Аралық біліктілік емтихандардың ұзақтығы жұмыс оқу жоспарлары жасалған және практикалық жұмысты орындаған кезде белгіленеді және жазбаша түрде тест өткізілуі мүмкін. Аралық біліктілік емтихандардың нысаны
мен түрлерін жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарларын әзірлеген кезде
білім беру ұйымы белгілейді.
Аралық емтихан (-дар) екі бөлікке бөлінуі мүмкін. Бірінші бөлігі тиісті
оқыту жылы модульдерінің мазмұнын көрсетеді. Басқа бөлігі тиісді даярлау
деңгейімен байланысты, міндеттер мен тапсырмаларды көрсетеді (ҰБШ 3, 4
немесе 5 деңгейі)
Аралық емтиханның тиісті мазмұны білім алушылармен осы оқу жылы
зерделенген модульдердің мазмұынмен белгіленеді. Бұдан басқа, міндеттер
мен тапсырмалар кәсіптік дайындықтың тиісті деңгейін (3, 4 немесе 5 деңгейі) көрсету үшін, сөйтіп белгіленуге тиіс.
Модулдік оқу бағдарламалары бойынша аралық аттестаттау және жұмысшы мамандығын алу үшін біліктілік емтиханын тапсыру, оның ішінде кәсіби
дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті беру қорытындылары бойынша
білім алушыларға кәсіби біліктіліктің қол жеткізген деңгейі (разряд, класс,
санат) беріледі.
Қорытынды аттестаттау
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының білім алушыларын қорытынды аттестаттауға:
−
білім алушыларды білім беру ұйымдарында аттестаттау;
−
кәсіптік дайындығының деңгейін бағалау және біліктілік беру (біліктіліктің белгіленген және жоғары деңгейлері үшін) кіреді.
Білім беру ұйымдарында білім алушыларды қорытынды аттестаттау толық
оқыту курсының қорытындылары бойынша білім алушылармен білім беру
бағдарламаларын игеру деңгейін белгілеу мақсатында жүргізіледі.
Білім беру бағдарламаларын оқытуды аяқтау қорытындылары бойынша
білім беру ұйымдарында қорытынды аттестаттаудың мүмкін нысандары: базалық кәсіптік модульдер және кәсіптік (арнаулы) модульдер бойынша емтихандар тапсыру немесе кәсіптік модульдерінің бірі бойынша қорытынды
аттестаттаудың емтиханын тапсырумен дипломдық жұмысты орындау және
қорғау.
Кәсіптік дайындығының деңгейін бағалау (бұдан әрі – ОУПКҚ) және мамандығы бойынша жоғары деңгейлі біліктілігі бойынша біліктілік беру:
1) кәсіптік дайындығын белгілейтін пәндер (модульдер) бойынша теориялық тестілеу;
2) біліктілігі деңгейлері бойынша практикалық тапсырмаларды орындау
екі кезеңнен тұрады.
Қорытынды аттестаттауды жүргізуге оқу уақытының көлемі 2 аптадан артық емес белгіленеді. Олардың ішінен ОУПКҚ ұйымдастыруға және жүргізуге бір топқа кем дегенде 12 сағат бөлінеді (мамандықтың ерекшелігінен және
оқу процесін ұйымдастырудан тәуелді көбею жағына өзгеруі мүмкін).
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Консультациялар мен факультативтік сабақтар білім алушылардың дербес
қабілеттері мен сұраныстарын қамтамасыз етуге бағытталды.
Консультациялық сабақтар негізінде олар бойынша оқу процесінің жоспарымен білім алушыларға аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізу көзделген пәндер және модульдер жүргізіледі.
Пәндердің тізбесі және оқу материалдарының мазмұны, консультация үшін
оқу уақытының көлемдері, консультация жүргізу уақыты мен нысаны (топтық, дербес ж.т.б.) білім беру ұйымдарымен белгіленеді.
Факультативтік сабақтардың мазмұны білім алушылардың дербес қабілеттері мен сұраныстарының дамуын қамтамасыз етуге бағытталды. Бұндай
факультативтік сабақтарға келешек біліктілігмен байланысты, техникалық
шығармашылықтың үйірме сабақтары, сондай-ақ спорт және дене шынықтыру түрлеру бойынша үйірме сабақтары жатқызылады.
Факультативтік сабақтар оқу орнының жұмыс оқу жоспарымен аптасына
4 сағаттан артық емес есебінен көзделеді және зерделеу үшін міндетті болып
табылмайды.
Консультацияларды өткізу уақытының көлемі және нысаны (топтық, дербес, жазбаша ж.т.б.) жұмыс оқу жоспарын жасаған кезде білім беру ұйымдарымен белгіленеді.
«Фермер-менеджер» біліктілігі бойынша білімді аяқтау нысаны дипломдық жобаны орындау және қорғау болып табылады.
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Атауы

«Электр техникалық
материалдар» оқу
жабдықтарының
тұрпатты жиынтығы,
стендтік нұсқасы,
ЭТМ-СК компьютерлік
нұсқасы

№

1

Минимодульдердің жиынтығы.
«Электр ӛткізгіштік» тақырыбы
бойынша ӛткізгіштердің
жинағы.
Холл тетігі.
Оқшаулаудың кедергілерін
ӛлшеуге арналған құрал.
Қаңқасы 2×4.
Екі секциялы жәшігі бар
зертханалық үстел.
Қосу ӛткізгіштердің жиынтығы.
Әдістемелік нұсқаулар,
Техникалық сипаттама,
Бағдарламалық қамтамасыз ету
USB-осциллографы

Техникалық ерекшелігі

Ӛткізгіштер және жартылай
ӛткізгіштер.
Ӛткізгіштер кедергілерінің
температуралық тәуелділігін
зерделеу.
Жартылай ӛткізгіштер
кедергілерінің
температуралық тәуелділігін
зерделеу (белсендіру
энергиясын белгілеу.)
Ӛткізгіштің жалпы кедергісін
белгілеу.
Ӛткізгіштердегі байланыс
құбылыстар және
термоэлектрқозғалтқыш күш
(жалпы термоЭҚК).
Фотоӛткізгіштігі.
Жартылай ӛткізгіштердегі
байланыс құбылыстар және
тосқауыл фотоэффекті
(фотодиодтың ВАХ, фототоқ,
фотоЭҚК)
Бейӛткізгіштер
Қатты бейӛткізгіштердің
диэлектр ӛткізгіштігін ӛлшеу

Жабдықтардың маңызы

9. Ҧсынылатын жабдықтардың тізбесі
Жабдықтар
пайдаланыла
тын модуль
(-дер)
БММ 01,
КМ 01,
КМ 02,
КМ 03

Ескертпе

119

132

Қатты бейӛткізгіштердің
диэлектр шығындарының
бұрышын ӛлшеу
Температурадан диэлектр
ӛткізгіштігінің және диэлектр
шығындары бұрышының
тәуелділігін ӛлшеу
Белсенді диэлектриктердің
диэлектр ӛткізгіштігін және
диэлектр шығындарының
бұрышын ӛлшеу.
Тура дәне кері пьезоэффектті
зерделеу (тура пьезоэффек
кезінде заряд, пьезомодуль,
пьезоэлектриктің
резонанстық жиілігі)
Диэлектрикті электрмен тесіп
ӛту (ауаның электр беріктігін
есептеу)
Магниттік материалдар
Ферромагнетикті
магниттаудың негізгі
сызығын алу
Гистерезис ілмегінің
кӛмегімен ферромагнетиктің
қасиеттерін зерделеу
(қалдық индукция,
коэрцитивтік күш, жалпы
шығындар)
Кюри нүктесін белгілеу
(атомның магниттік сәті)
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2 ҚАТАРЛЫ
АСПАЛЫ КАРТОП
ОТЫРҒЫЗҒЫШЫ,
Л-201

КФ-2,8(4,2)
ФРЕЗЕРЛІК
ҚОПСЫТҚЫШ

2

3

Ӛнімділігі га/сағ 1.8-2.7
Жұмыс жылдамдығы км/сағ 6-9
Ӛңделетін қатарлардың саны 4
Қатарлардың арасындағы ені см
70-75
Ӛңдеу тереңдігі 2-12
Жұмыс қармау ені м 2.8-3

Қатаралардың арасындағы
топырақты ӛңдеуге және
ауылшаруашылық
дақылдардың кез келген
типтері үшін
тыңайтқыштарды енгізуге
арналған: жүгері, қант
қызылшасы, күнбағыс,
темекі, соя бұршағы, кӛкӛніс
дақылдары.

Магнит қатты материалдарды
зерделеу (коэрцитивтік күш,
жалпы магниттік энергия)
Ӛнбеген картоп түйіндерін
Машинаның типі
Қатарлардың арасындағы ені, см қатар салуға арналған
Салу тәсілі
Салу биіктігі, мм, артық емес
Бункердің сыйымдылығы, кг
Агротехникалық жылдамдық,
км/сағ, дейін
Негізгі уақыттың 1 сағ.
ӛнімділігі, га
Отырғызу аралықтары, мм
Сым
Кӛлемдік мӛлшерлері, мм
Машинаның салмағы, кг
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Картоп сақтайтын жер
және жеміс-кӛкніс
ӛнімі (сэндвичпанельдерден жасалған
ангарлар)

ТЫРМАЛАУ
АГРЕГАТЫ, АБ-24

5

6

134

КАРТОФЕЛЕУБОРО
ЧНЫЙ КОМБАЙН
BOLKO

4

Салқындатқаннан кейін,
картопты және басқа да жеміскӛкӛніс ӛнімді сақтау кезіндегі
қолайлы температура және
салыстырмалы ылғалдылығы,
сондай-ақ оларды мүмкін
сақтаудың шамалы мерзімдері.
АБ-24 және оның
модификациялары 16 МПа (160
атм) дейін артқы аспалы
құрылғының гидрожүйесінде
қысыммен 1,4...4,0 т сүйрегіш
сыныпты тракторлармен
агрегаттанады. Серіппе-тісті
тырманы қолдану: топырақтың
құнарлы қабатын сапалы
ӛңдеуді, арамшӛптерді тиімді
жоюды, егіс жердің бетінде
жұмсақ жабындау қабатын
жасауды, ылғалдың жиналуын
және булануды болдырмауды
қамтамасыз етеді.

Жұмы ені м 0.625-0.750
Жұмыс жылдамдығы км/час
1.5-5
Ӛнімділігі га/сағ 0.15
Бункер кг 1250
Салмағы кг 1800

Егу алдында тырмалау
кезеңінде ылғалды жабу,
ӛнгеннен кейін тырмалау,
орылған егістікті ӛңдеу
(сабанды дестелерге жинау)

Картоп және басқа да тамыр
жемістердің ӛнімін жинауға
арналған. Машина түйіндерді
қазуды, топырақтан және
сабақтарынан тазалауды
және бұдан әрі қайта салуды
жүзеге асырады.
Кӛкӛніс ӛнімдерін сақтау 12
айға дейін
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‒ 4-8 см тереңдікте шіріген
Дәнді дақылдарды тура жолтамырдың қалдықтарын сақтап, жол егу
топырақты аудармай қопсыту;
‒ оның агрофизикалық жайкүйі тең салмақты
тығыздылыққа жақын дән
арнасын қалыптастыру;
‒ дәнді және дәнді бұршақты
дақылдарды тура кең жолды егу
(20-25 см);
‒ бетінің астына тегістеу –
оның үстінде
қалыптастырылған жабындау
қабаттың астында дән
арнасының аймағында қатқыл
қабатты жасау; осылайша
жасалатын ―гидроқұлып‖
топырақтың тӛменгі
қабаттарынан ылғалдың
булануына кедергі жасайды,
сондай-ақ жауатын жауыншашынды тиімді жинауға
таңғы және кешкі шықты
пайдалануға мүмкіндік береді;
‒ 98% дейін арамшӛпті кесу
және бетіне тарап шығару

«ОБЬ» ТОПЫРАҚ
ӚҢДЕЙТІН ЕГУ
МАШИНАСЫ

8

Жоғары тиімді ылғалды
сақтау, арамшӛптерді
тырмалау, егіс жерді тегістеу.

Модульдік конструкция 1.4-тен
6.0 тс дейін тракторлармен
агрегаттауды қамтамасыз етеді

ДИСКТІК ТІРКЕМЕ
ТЫРМА, Лидер-4Н

7
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ШТАНГТІК
БҤРІККІШ,
Патриот ОП-2000.21

10
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ӘМБЕБАП ДӘНДІК
СЕПКІШ, СЗУ-21

9

(химотауға балама);
‒ топырақты ұсату;
‒ кері бағытта егіс жерінің
бетін сапалы тегістеу;
‒ минералдық
тыңайтқыштардың бастапқы
мӛлшерін енгізу.
Жұмыс жылдамдығы км/сағ 10
дейін
Қармау ені см 205
Қатарлардың арасындағы ені см
23
Дәнді салу тереңдігі см 4-8
Секциядағы сепкіш
аппараттарының саны 9 дана
Ұзындығы мм 3920
Ені мм 2230
Биіктігі мм 1800
Салмағы кг 1250
Қармау ені м 18/21
Сыймдылығы л 2000
Жұмыс ерітіндісінің шығысы
л/га 10-80
Ӛнімділігі га/күн 50-120
Жұмыс жылдамдығы км/сағ 612
Егіс жерлерде дала
дақылдарын ӛңдеу жолымен
арамшӛптерден,
зиянкестерден және
аурулардан ӛсімдіктерді
химиялық қорғауға арналған.

Бір уақытта арамшӛптерді
кесіп, орылған егістіктің аясы
бойынша дәнді және дәнді
бұршаты дақылдардың ләнін
егу, тыңайтқыштарды енгізу
және тегістеу.
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Ӛзі жүретін, 90 т/с дейін
ӛнімділігімен астықты ырғытып
тастаушы, мына технологиялық
операцияларда тиеу-түсіру
жұмыстарын
механикаландыруға арналған:
‒ астық қоймаларына салу
және шығару;
‒ кӛлік құралдарына астықты
тиеу;
‒ комбайннан астықты әкелген
кезде, ашық алаңдарда астықты
механикалық лақтыру (қайта

АСТЫҚ
ЖИНАЙТЫН
КОМБАЙН,
ESSIL КЗС-760

АСТЫҚТЫ
ЫРҒЫТЫП
ТАСТАУШЫ,
МЗС-90-20-01М

12

13

Тиеу-түсіру жұмыстарын,
астықтың үйінділерінен
бурттарды қалыптастыруды
механикаландыруға арналған
ӛзі жүретін астық ырғытып
тастаушысы

Бір сағ ӛнімділігі 8га
Дәнді дақылдарды кейін
Қармау ені м 10.7
дестеге салумен шабу
Биіктігі среза в мм от 70 до 250
Жұмыс жылдамдығы км/час до
8
Салмағы кг 2650
Ұзындығы мм 4400
Ені мм 12500
Биіктігі мм 1900
Масақты дақылдарды тура
Ӛнімділігі, 18т/с
және бӛлек жинауға арналған
Ӛткізу қабілеті, 12кг/с
Ұзындығы, 10850 мм
Дестелегіш бойынша ені, 7600
мм
Биіктігі, 4500 мм
Дестелегішпен салмағы, 16600 кг
Түсіру биіктігі, 4400 мм

ДЕСТЕ
ДЕСТЕЛЕГІШІ,
ЖВЗ-10.7

11
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АСТЫҚ
КЕПТІРГІШ, С3-16

15

138

САД АСТЫҚ
ТАЗАРТҚЫШ
ТЕХНИКА

14

Ӛнімділігі:
Алдын ала тазартуда − 6 т/с
дейін
Алғашқы тазартуда − 4 т/с дейін
калибрлеуде (сұрытауда) − 2 т/с
дейін
Тҧтынушылық қуаты:
2,5 кВт
Кӛлемдері:
Ұзындығы − 2565 мм.
Ені − 700 мм.
Биіктігі − 1850 мм.
Салмағы - 313 кг.
‒ бидай, сұлы, арпа ылғал. алу
19%-дан 15%-ға дейін
(шетелдік әдістемелер
бойынша);
‒ бидай, сұлы, арпа ылғал. алу
20%-дан 14%-ға дейін (5886-84
МЕМСТ бойынша);
‒ қарабидай ылғал. алу 20%дан 14%-ға дейін;

бурттау);
‒ комбайннан астықты әкелген
кезде, алаңдарда кӛлік
құралдарымен жеткізілетін
астықтың үйінділерінен
бурттарды қалыптастыру;
‒ жеңіл фракцияны бӛліп,
астықты сепарациялау.

Ығалдылығының деңгейі Кез
келген масақты, бұрышты,
майлы дақылдардың
дәндерін кептіруге арналған

САД айырғышы- дәнді
дақылдардың дәндерін
тазалауға арналған машина
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16

КАМАЗ, МАЗ

‒ күнбағыс ылғал. алу 19%-дан
9%-ға дейін;
Ӛнімділікті реттеу шектері,
т/с...5-25.
20%-дан 14%-ға дейін астықты
кептіруге отынның жалпы
шығысы 6 т. артық емес
Дӛңгелек формула сы 4x2.
Астық тасымалдау
Авто толық салмағы, кг 18650.
Автопойыздың толық салмағы,
кг 44000. Алдыңғы білігіне
рұқсат етілген жүктеме, кг 7150.
Артқы білігіне рұқсат етілген
жүктеме, кг 11500.
Ерге рұқсат етілген жүктеме , кг
10600. Жүк кӛтергіштігі, кг
Платформаның ауданы, м2
Платформаның кӛлемі, м3
Жабдықталған авто салмағы, кг
Максималды жылдамдығы
(км/с)
Қозғалтқыш ЯМЗ-6582.10
Қозғалтқыштың қуаты (а.к.) 330
Беріліс қорабы ЯМЗ-239 немесе
9JS135А Беру саны 9.
Жетекші кӛпірлердің беру саны
Пневматикалық немесе
рессорлық аспа
Шиналардың мӛлшері
315/80R22,5 315/70R22,5. Отын
багі 500.
139
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Прицепная косилка,
BERKUT 3200

18
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КПШ-9
ТЕГІСКЕСКІШТЕР

17

Салқындатқышы бар
шӛп машинасы 1530

Салмағы, кг, артық емес:

Кӛліктік жылдамдығы, км/сағ,
до20

Жұмыс жалдамдығы, км/сағ,
до18

Қармау ені, м 3,2

1 сағ пайдаланушылық уақыты
үшін, ӛнімділігі, г/сағ, до 3,38

Тӛбесі тӛмен үлкен кабина
Экологилық типі Euro-3.
1. Қармау ені, м
- 9
2. Жұмыс жылдамдығы, км/ч 8...10
3. Ӛнімділігі, га/сағ - 7,2...9
4. Кӛлік жылдамдығы, км/с - 15
5. Ӛңдеу тереңдігі, см
7...18
6. Кӛлемдік мӛлшерлері, мм:
ұзындығы - 4770; жұмыс ені 9580; кӛліктік ені - 4270;
7. Салмағы, кг - 3000
8. Трактордың сүйрегіш
сыныбы - 5
1 сағ негізгі уақыты үшін,
ӛнімділігі, га/сағ, 4,5 дейін
Табиғи және егілген шӛпті
пішенге шабу

Топырақты негізгі ӛңдеуге
арналған
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Аспалы майдалағыш
шӛп машинасы,
КИН-Ф-1500

3100

биіктігі
1490
Негізгі уақыттың бір сағаты
үшін ӛнімділігі, т/с . 18
Жұмыс қармау ені, мм .. 1500
Ӛткізу қабілеті кг/с, кем
дегенде (ӛнімділігі кем дегенде
20 т/га және ылғалдылығы кем
дегенде 80% кӛк Салмағыны
жинаған кезде) . 5
Кесу ұзындығы, мм.200 дейін
Қозғалыстың жұмыс
жылдамдығы, км/с . 8
Қозғалыстың кӛлік
жылдамдығы, км/с. 20

ені

Кӛліктік саңылау, кем дегенде
мм 280
Кӛлемдік мӛлшерлері, мм
ұзындығы
6730

Трактор жолтабанының ені,
мм 1600

ротордың айналымдарының
саны, мин/айн,
3000 дейін

Айналымдары саны
ҚІБ мин/айн 1000

Салқындатқышсыз1360

Бір уақытты майдалаумен
және кӛлік құралдарына
тиеумен кӛк шӛпті, жүгеріні
шабуға арналған
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Ӛзі жүретін жемшӛп
жинайтын комбайн,
КСК-600

21
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Рулондық жинағышбаспа, ПР-Ф-145

20

Қозғалыстың кӛлік
жылдамдығы, км/с 20 артық
емес.

Қозғалыстың жұмыс
жылдамдығы, км/с 12артық
емес.

Дӛңгелектерінің саны:
жүргізетін /жетекшілік ететін
дана2/2

База/жол саңылауы
мм2025/250

Дӛңгелектердің
жолтабаны: жүргізетін
/жетекшілік ететін мм
2710/2600

Адаптерлерсіз ӛзі
жүретін майдалағыштың
кӛлемдік мӛлшерлері мен



Жұмыс қалпындағы кӛлемдік
мӛлшерлері, мм:
- ұзындығы / ені / биіктігі . 7650
/ 3800 / 4000
Салмағы, кг .. 900

Жалпы салмағы, кг:2200

Қармау ені, м: 1.4

Ӛнімділігі, га/сағ:0.6-1.3

Ұзындығы:2700

Ені:2400

Биіктігі:2300
Бір уақытты майдалаумен
және кӛлік құралдарына
тиеумен жүгеріні,
күнбағысты және басқа да
биік сабақты дақылдарды,
дәндерінің пісуінің кез
келген фазасында шабуға
арналған

Шӛптің, сабанның дестелерін
қайыруға, оларды кейін
кендіржіппен байлап,
рулондарға басуға арналған
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kolibri ЗИС-2.0
Роторлық аспалы
тырнауыш

Тракторлық әмбебап
жемшӛп таратқыш,
КТУ-10

22

23
тіркемелі

Шанақтың сыйымдылығы, м3 10

Жүк кӛтергіштігі,кг 4000

Типі

салмағы

Ұзындығы мм 6400

Ені мм 3640

Биіктігі мм 3640

Майдалағыштың салмағы
кг 7800

Жинағышпен кӛліктік
қалпында ӛзі жүретін
майдалағыштың кӛлемдік
мӛлшерлері мен салмағы

Ұзындығы мм 8400

Ені мм 3700

Биіктігі мм 3700
Ӛнімділігі, га/с, 5,4 дейін
Қармау ені, м, 4,7 дейін
Ротордың диаметрі, м 3,6
Дестенің ені, м, 1,4 дейін
Жұмыс жылдамдығы, км/с, 12
дейін
Салмағы, кг, 600 артық емес
Кӛлемдік мӛлшерлері, мм
4500х4000х 1200
ҚІБ айналу жиілігі, мин/айн,
540
Тракторлармен агрегатталады
т/с 1,4
РКТ-10 маркалы
()
Тасымалдау және
майдаланған жемшӛпті
тарату

Шалғы жолдардан тегіс
дестелерге шӛпті әбден
жинауды жүргізеді
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Сиырларға арналған
суарғыш
Моделі-60

25

144

Астық ҧнтақтағышы,
БДК-10П

24

Ӛнімділігі, т/с
10
15
Белгіленген қуаты, кВт/с
38,75
75
Кӛлемдік
мӛлшерлері, мм:
ұзындығы
3020
1500
ені
1500
1500
биіктігі
3170
3200
Салмағы, кг
1900
1000
Шойын эмальдалған тостаған.
Жезден жасалған жеңіл
қозғалмалы құбырлы қақпақ.
Су құбырына қому в.р. ½"
үстінен және астынан.
Суды қақпақ арқылы
шашыратпай беру,
бекітуге арналған 4 тесігімен

Коллея, мм
1600/1800

Салмағы, кг
2000

Кӛлемдік мӛлшерлері, мм
-ұзындығы
6700
-ені
2300
-биіктігі
2470

3020
1500
3170
1900
Малды автоматты түрде
суаруға арналған

Бидай,
10 арпа ж.т.б. дәнін
ұнтақтауға арналған
75,5
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ТСН-3,0Б Сүргілеуші
транспортер кӛңді жинауға ғана
мүмкіндік бермейді, бірақ және
оны кӛлік құралына тиейді.
ТСН-2,0Б ӛзгеше, оның
кӛлденең және кӛлбеу
транспортерлерінің жеке
сымдары, сондай-ақ сүйрегіш
тізбектің ӛзге конструкциясы
бар.

Модульдік қасапхана
металлоконструкциялары мен
сэндвич-панельдерден
жиналған, технологиялық
желімен және арнаулы
құралдармен жабдықталған
контейнерді ӛзімен білдіреді .
Қасапхананың ӛнімділігі бір
сағатта 10 басқа дейін.
МКУ-1 қондырғысы (87 сурет)
1 қашадан, 2 итеретін арбадан
және 3 рельс жолынан, 11
шомылдыруға арналған
ваннадан, 4 платформаның
рамасынан, 8 шомылған
қойларға арналған алаңнан, 10
ваннаның кӛтергіш
қабырғасынан, 12 сорғыдан
және 13 жетектен тұрады.
Эмульсияны даярлау үшін,

Сҥргілеуші кӛң
жинайтын
транспортер, ТСН-3Б

Модульдік қасапхана,
М1

Қойларды
шомылдыруға
арналған қондырғы

26

27

28

Қойларды дезинфекциялау
ерітінділерімен
профилактикалық ӛңдеуге
(шомылдыруға) арналған

Қойларды союға арналған

Малды байлап ұстаған кезде
кӛңді шығаруға және бір
уақытта кӛлік құралына
тиеуге арналған
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Қойларға арналған
қашалар

Қашадағы қоршаудың биіктігі
минимум 1 метр болуға тиіс,
дегенмен 1,4-1,5 метрден биік
істеу дұрыс. Қоршауды бекітуге
арналған діңгектер бір бірінен
екі метр қашықтықта қағылады
және сенімділігі үшін, цемент
ерітіндісі немесе бетон
құйылады. Қырлы бӛренеден
жасалған қаңқаға қағылатын
қоршайтын материал ретінде
тақтайды, Рабица торын немесе
профилирленген табақтарды
пайдалануға болады. Сонымен
қатар, қойлар кӛп уақыт қашада
болатынын ұмытпау керек, ал
ендеше оларды жаңбардан,
қардан және шыжыған күннен
қорғау керек. Тӛбе қалқаны
жабу үшін, әдетте шифер
немесе профнастилды не басқа

Қорада немесе қорадажайылымда ұстау тәсілі
кезінде қажет, қойларға
арналған қашалар.

қондырғы 6 қазанмен және 5
араластырғышпен қамтылған.
Қармау ені: 2,1 м
Жазық жерлерде жабайы
Сегменттік-бармақты 
Кесілген жерінің биіктігі: ӛсетін және егісті шӛптерді
шӛп машинасы, КСП 
40-80 мм
шабуға арналаған.
2.1

Жетектегі қуат; до 7,5
кВт

Жұмыс жылдамдығы: 12
км/с дейін
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МСУ-200 ҦМ
қырқуға арналған
шағын машинка

Жемшӛптерге
арналған арба

31

32

да шатыр материалдарын
пайдаланады.
МСУ-200 жиілігі жоғары электр
қырыққыш машинкалары
ӛңдегіштерден жұмыс істейді.
Ӛңдегіштер алғашқы кернеуі
220 В және жиілігі 50 Гц
ауыспалы тоқты
машинакалардың
қозғалтқыштарын қуаттандыру
үшін жиілігі 200 Гц және
қауіпсіз 36 В ӛңдейді. 200 Гц
қалған машинкалармен
салыстыру бойынша 10600 мин/
айналым беруге машинкаға
мүмкіндік береді, пышағы
тезірек қозғалады, ол тез
қырқуға мүмкіндік береді.
Олар нысаны, мӛлшері
(сыйымдылығы 100-ден 600 л
дейін), салмағы (20-даг 250 кг
дейін) және олар санитариялықгигиеналық нормаларға сәйкес
келуге тиіс дайындау
материалдары бойынша
ӛзгешеленеді. Атқораға
арналған жемшӛптерге
арналған арба қақапақтармен
және олар ыңғайлы тәртіпте
әртүрлі құрауыштарды
орналастыруға және орнында
Жылқыларға жемшӛпті тез
және ыңғайлы жеткізуге
арналған атқораларда
пайдаланылады.

ҰМ тез қырқуға арналған
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Атқораға арналған
жемшӛп дайындағыш
техника

34

148

Атқораға арналған
оттықтар

33

жылқыларға арналған талап
етілетін жемшӛп қоспаларды
жасауға мүмкіндік беретін
қосымша бӛлгіш бӛгеттермен
жарақтандырылады.
Әртүрлі нысанындағы торлар
түріндегі мырышталған және
тот баспайын болаттан немесе
пластиктен ӛндіріледі. Кӛлемі –
50-ден 300 л дейін. Жемшӛп
сүтелі бір түрі болып табылады,
яғни 2 түрлі оттықтарды
біріктіретін құрамдастырлған
нұсқасы – дәнді қоспалар мен
шӛпке арналған.
Салмағы (40-тан 500 кг дейін),
бірақ дайындау материалы,
дестелердің жұмыс бетінің
нысаны, электр
қозғалтықшытың қуаты (0,5511,0 кВт) және техникалық
ӛнімділігі (40-2000 кг/сағ)
бойынша
Сұлыны, асбұршақты,
бұршақтарды, жүгеріні және
жемшӛп бидайларының басқа
да түрлерін жылқылар үшін
олардың қоректілік
ӛқұндылығын сақтау және
жемшӛп қасиеттерін
жақсарту мақсатымен ұнтақ
болғанға дейін жалпайтуға
арналған.

Астау-оттықтар қаттты
жемшӛптерді ұзақ емес
сақтауға және жылқыларды
үнемді азықтандыруға
арналған.
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Жылқыларға
арналған суарғыш

АД-02СК "Фермер"

Жылқыларға
арналған
қасапханалар

"Буренка"
жылқыларға,
ешкілерге, тҥйелерге
арналған сауу
аппараты
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36

37

38

Жылқыларға арналған
суарғышты даярлау үшін, олар
гигиена мен қауіпсіздіктің
қажетті деңгейін қамтамасыз
еетін пластик, эмальданған
шойын, тот баспайтын болат
және алюминий дәстүрлі
пайдаланылады.
Сауатын шелектің
сыйымдылығы, (л) 20
Электр қозғалтқыштың
пайдалы қуаты, (кВт) 0.75
Ұзындығы, мм 750
Ені мм 440
Биіктігі мм 650
Салмағы кг 34
Еттің максималды салмағы, кг
500
Максималды ӛнімділігі,
г/ауысым 40
1 мал етіне суды тұтыну, л 80
Желіні жинауға суды тұтыну,
м3 2
6 адамға дейін жұмыс
орындары
Бұл сауу қондырғысы ӛте
сенімді және пайдалануда
жеткілікті оңай болып
табылады. Кез келген адам
жылқыларды, ешкілерді,
түйелерді сауу техникасын
Түйелерді саууға аранлған

Жылқыларды союға арналған

Жылқыларға арналған сауу
аппараты

Жылқыларды қорада суаруға
арналған
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Рулондық жинағышбаспа, ПР-Ф-145

Тіркеме шӛп
машинасы, BERKUT
3200

40

41
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МСУ-200 тҥйелерді
қырқуға арналған
машинка

39

Негізгі уақыттың бір сағаты
үшін ӛнімділігі, га/сағ, 4,5

игеруі мүмкін. Осы сауу
аппаратының кӛмегімен желін
толық босайды және қолмен
қосымша сауу талап етілмейді.
МСУ-200 Жоғары жиілік электр
қырыққыш машинкалар
ӛңдегіштерден жұмыс істейді.
Ӛңдегіштер алғашқы кернеуі
220 В және жиілігі 50 Гц
ауыспалы тоқты
машинакалардың
қозғалтқыштарын қуаттандыру
үшін жиілігі 200 Гц және
қауіпсіз 36 В ӛңдейді. 200 Гц
қалған машинкалармен
салыстыру бойынша 10600 мин/
айналым беруге машинкаға
мүмкіндік береді, пышағы
тезірек қозғалады, ол тез
қырқуға мүмкіндік береді.

Жалпы салмағы, кг:2200

Қармау ені, м: 1.4

Ӛнімділігі, га/сағ:0.6-1.3

Ұзындығы:2700

Ені:2400

Биіктігі:2300
Табиғи және егілген шӛпті
пішенге шабу

Шӛптің, сабанның дестелерін
қайыруға, оларды кейін
кендіржіппен байлап,
рулондарға басуға арналған

Түйелерді тез қырқуға
арналған

138

42

Астық ҧнтақтағышы,
БДК-10П

Ӛнімділігі, т/с
10
Белгіленген қуаты, кВт/с 75
Кӛлемдік мӛлшерлері,
мм:
Ұзындығы
3020
Ені 1500

дейін
Пайдаланушылық уақыттың 1
сағ үшін ӛнімділігі, га/сағ, 3,38
дейін
Қармау ені, м 3,2
Жұмыс жылдамдығы, км/с, 18
дейін
Кӛліктік жылдамдығы, км/с,
до 20
Салмағы, кг, артық емес:
Салқындатқышы бар шӛп
машинасы 1530
Салқындатқышсыз 1360
ҚІБ айналымдар саны мин/айн
1000
Рротор айналымдарының
саны, мин/айн, 3000 дейін
Трактор жолтаңбасының ені,
мм 1600 кӛліктік саңылау, кем
дегенде, мм 280
Кӛлемдік мӛлшерлері, мм
Ұзындығы 6730
Ені 3100
Биіктігі 1490

1500
1500

3020
1500

Бидай,
арпа
15
10 ж.т.б. дәнін
ұнтақтауға
арналған
38,75 75,5
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Мегежіндерге
арналған 1/2 х 3/4
емізігі бар
автосуарғыш

Жемшӛп ҧнтақтағыщ, LH 2000 маркалы Қуаты кВт 2
Кернеуі В 220 қозғалтқыштың
LH 2000
типі ассинхрондық Ӛнімділігі
кг/сағ 360 Кӛлемдік мӛлшерлері
мм 325285215 Салмағы Кг 19

44

45
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ШОШҚАЛАРҒА
АРНАЛҒАН АСТАУ,
КА-10

43

Биіктігі 3170
Салмағы, кг 1900
Осы астау:
 полиэтилен, жұмсақ
бункерден (қатты басқан және
соққан кезде майысатын),
сыйымдылығы 65 литр, онда
азықты беруді рететегіш бар;
 азықты тегіс берумен және
реттеумен тот баспайтын
болаттан жасалған
мӛлшерлегіштен;
 - тот баспайьын болаттан
жасалған астаудан және оған
азықты әкеліп қосатын
құлақарықтан тұрады;
Құбырмен қосу - бұрандасы 1/2
"; Корпусы - 3/4" Ұзындығы 80 мм
• Салмағы 120 кг-нан бастап
шошқаларға ұсынылды
Үй жануарларын жемшқп
даярлаған кезде бидайды,
арпаны, қарабидайды,
асбұршағын, жүгері дәндерін
ұнтақтағанға арналаған

Шошқаларды суаруға
арналған

3200
3170
1000
1900
Торайларды бордақылау
кезінде жетілдіруге
арналаған
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Модульдік қасапхана,
М1

Торайларды ӛсіруге
арналған қора,
Agrivan

Қояндарға арналған
ӛнеркәсіптік торлар

«Практика» сериялы
торларға арналған
автоматты

46

47

48

49

Модульдік қасапхана
металлоконструкциялары мен
сэндвич-панельдерден
жиналған, технологиялық
желімен және арнаулы
құралдармен жабдықталған
контейнерді ӛзімен білдіреді.
Қасапхананың ӛнімділігі бір
сағатта 10 басқа дейін
Қоршауының биіктігі
800 мм(3 пластмас
бӛгеттері DUR 200/30 + 2x ¾―
ZN трупка) құрайды. Тӛменгі
құрылыс және де ыстықтай
мырышталған болаттан
жасалған. Қораның құрамында
тиегімен кӛң садырасын әкету
үшін, ПВХ 125 тұрба құбыры
да бар.
Торлың ені 2,05 м ұзындығы
2,45 м. Торларды
автоматтандырылған
жүйелерісіз пайдалануға
болады, бірақ олар жылы үйжайларға орналастырылуы
міндетті, яғни қыста
температурасы 10-12 градустан
тӛмен болмауға тиіс.
Беру эектр сымдары ұзындығы
80м дейін ӛндірістік желілер
есептелді, бірақ 40-45м тор
Қояндарды автоматты түрде
азықтандыруға арналған

Қояндарды ӛсіруге арналған

Торайларды ӛсіруге арналған

Шошқаларды союға арналған
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Қос белдікті қалақты
араластырғыш, СГ-1

51
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«Практика» сериялы
торларға арналған
автоматты суару
жҥйесі

50

азықтандыру жҥйесі

батареяларының ұзындығы ең
тиімді болып табылады. Жүйе
құрамдастырылған жемшӛптің
бір немесе бірнеше түрін
пайдалнуға мүмкіндік береді.
Жуйе әр тұрба құбырының
аяғында орналасқан электр
моторлармен әрекетке
келтіріледі.
Жүйе дәрумендер мен дәрілік
заттарды беруді орындауға
мүмкіндік береді, мӛлшерлеуіш
тікелей тұрба құбырында
орнатылады және қажетті
препараттардың суға берілуін
жүзеге асырады.
Ӛнімділігі сағатына 5 тоннаға
дейін
Қозғалтқыштың қуаты, кВт:
арластырғыштың/қопсытқышты
ң/ысырманың
7,5 / 1,5 / 1,5
Араласудың біркелкілілігі 98 %
Араластырудың ұзақтығы
1 - 2 мин
10% дейін сұйық
құрауыштарды енгізу
Бнкердің сыйымдылығы 1 м3
Кӛлемдері, мм 2016 x 1560 x
1623
Салмағы 2000 кг
Құрамдастырылған
жемшӛптерді даярлауға
арналған

Қояндарды автоматты түрде
суаруға арналған
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Қояндарды союға
арналған жабдықтар

Қҧсты жидітуге
арналған "Спрут-12"
ванна
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Союды орындаған кездегі
операциялар:
1.
Қоянды талдырып тастау
немесе анестезия.
2.
Сою және қанын ағызу.
3.
Терісін сыдыру және
алдыңғы аяқтарын кесу.
4.
Ішін тазалау.
5.
Арты аяқтарын кесу.
6.
Орау, таңбалау.
7.
Салқындату.
Қуаты: 12 кВт
Кернеуі: 380В
Кӛлемі: 250 л
Температураны ретту
диапазоны: 30 - 90 °C
Кӛлемдік
мӛлшерлері: 900х800х600 мм
Ыдыстың пайдалы
мӛлшері: 700х700х500 мм
Салмағы - 16кг
Корпустың
материалы: тағамдық
полипропилен
Пайдалану температурасы: 0ден +85 °С дейін.
Қызмет кӛрсетуші персонал: 1
адам.
Ӛтелімділігі: 1ай.
Бӛденелерді, балапандарды,
тауықтарды, үйректерді,
қаздарды және басқа да
ауылшаруашылық құсты
және жабайы құсты
термиялық ӛңдеуге арналған.

Қояндарды ӛнеркәсіптік
союға арналған
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Суарғыш

55
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Бункерлік астау 3л

54

Кӛлемі: 3л
Құстарды азықтандыруға
Биіктігі: 230мм
арналған
Түбінің сыртқы
диаметрі: 230мм
Стақанның сыртқы
диаметрі: 150мм
Түбінің биіктігі : 30мм
Стақанның түсі: жартылай
мӛлдір
Түбінің түсі: қазыл
Пайдалану температурасы: 0ден +50С дейін.
Белгілеуіш апараметрлері:
Құстарды сауаруға арналған
шлангты қосу бұрандамасы 1/2"
Тостағанның
сыйымдылығы: 20мл
Тостағанның биіктігі: 30мм
Судың жұмыс қысымы: су
бағанының 150 - 400 мм
Итергішке әсер ету бағыты: кез
келген (мүмкін шеткі) Қызмет
кӛрсетілетін құстардың
саны: жерде ұстаған кезде 10
басқа дейін
Рұқсат етілген су шығындары:
2 минутта 1 тамшыдан артық
емес
Салмағы : 2 кг.
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Қҧсты ҧстауға
арналған торлар

Мини-қасапхана,
"Спрут Prof-200 "

SANOVO SW6
Compact
Жҧмыртқа жуатын
машина

56

57

58

Жуу уақыты 48 с
Ӛнімділігі 10800 жұмыртқаға
дейін/с
Судың шығысы 20 л/с
Будың шығысы 35 кг/с 4 бар
кезінде
Электрика 3х380 В АС, 50-60
Гц
Белгіленген қуаттылығы 3,75
кВт

Материалы : пластик
Ӛндіруші : Ресей
Тордың мӛлшері : 25х25
Секцияның мӛлшері : 25х25
Секциялардың саны : 1
Қабаттардың саны : 1
Сауару : ниппельдік
Азықтандыру: бункермен науа
Ӛнімділігі:
сағ/ 200 мал
еті
Қуаттылығы:
14,55 кВТ
Алып жатқан алаңы:
30м2
Салмағы:
200кг
Суық судың шығысы:
1м3ч
Қолданылуы: тауық, үйрек, қаз,
күркетауық
Жұмыртқаларды жууға
арналған

Құстарды союға арналған

Құстарды ұстауға арналған
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