
Қазақстан Республикасы Парламент Сенатының Аграрлық мәселелер, 
табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің 

Аграрлық ғылымды дамыту, кадрлар даярлау және Қазақстан 
республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мәселелері 
жөніндегі 2019 жылдың 19-20 қыркүйегінде  Алматы қаласы мен Алматы 

облысында өткен көшпелі отырысының қорытындысы бойынша 
ҰСЫНЫМДАР 

Аграрлық ғылымды дамытудың, кадрлар даярлаудың және 
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 – 
2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың өзекті 
мәселелерін қарастырып және талқылай отырып, көшпелі отырысқа 
қатысушылар ҰСЫНАДЫ:

Қазақстан Республикасының Үкіметіне:

1. Қазақстан Республикасының аграрлық ғылым мен білім беруді 
дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұзақ мерзімді бағдарламасын әзірлеу 
және бекіту мәселесін қарау.

2. Мамандарды (магистрлер, PhD докторлар) даярлауды күшейту және 
ғалымдарды жетекші шетелдік университеттер мен ғылыми-зерттеу 
мекемелерінде тағылымдамадан өтукізу, ғылыми зерттеу және оқу процестеріне 
тарту үшін «тәжірибелі ғалымдар» - жетекші мамандарды шақыру, сондай-ақ 
мемлекеттік тапсырыс бойынша ауылшаруашылық және ветеринария 
мамандықтарына түсетін талапкерлерді қабылдау жүйесін жетілдіру арқылы 
елдің аграралық ғылымы үшін кадрлар даярлау жүйесінің механизмі мен 
тәсілдерін қайта қарау.

3. Ауылшаруашылық және ветеринария мамандықтары үшін 
мемлекеттік білім беру грантының құнын бір білім алушыға кемінде 1 млн. 
теңгеге ұлғайту мүмкіндігін қарастыру.

4. Бизнестің агроөнеркәсіптік кешен саласында ҒЗТКЖ жүргізуге және 
олардың нәтижелерін өндіріске енгізуге қатысуының оңтайлы механизмін 
әзірлеу.

5. Әлемнің және ТМД жетекші елдерінің үлгісінде «Өсімдіктер мен 
жануарлардың генетикалық ресурстарының ұлттық банкін» құру туралы 
мәселені қарастыру.

6. Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 
2017 – 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген 
жоспарланған индикаторларға қол жеткізу жөнінде шаралар қабылдау.
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Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіне

1. Мүмкіндікті қарастыру:
- даярлаудың үш деңгейі (бакалавриат, магистратура, докторантура) 

бойынша "Ауыл шаруашылығы және биоресурстар", "Ветеринария" білім беру 
бағдарламаларының тобына бөлінетін мемлекеттік білім беру тапсырысының 
80%-ын үш аграрлық жоғарғы оқу орындарына (ҚазҰАУ, ҚазАТУ, БҚАТУ) 
орналастыру;

- практикалық-бағдарлы бағдарламалардың деңгейін арттыру және 
сағаттарын ұлғайту, сондай-ақ аграрлық мамандықтар бойынша кадрлар 
даярлайтын ТжКБ мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту.

2.    Бірлесе отырып:
-  ҚР ҰЭМ-мен, ҚР ҚМ-мен бірлесіп, тиісті қаржы қаражатын бөле отырып 

«Өсімдіктер туралы ғылым», «Тамақ қауіпсіздігі», «Ауыл шаруашылығы және 
биоресурстар» және «Ветеринария» білім беру бағдарламаларының әрбір тобы 
бойынша әлемнің танымал университеттерінің білім беру бағдарламалары 
бойынша кемінде 100 орын болатын жоғары білімі бар кадрларды даярлауға 
арналған мақсатты мемлекеттік білім беру тапсырысын жасау;

- ҚР АШМ бірігіп АӨК үшін кәсіптік тәжірибе, жұмысқа орналастыру 
және түлектерді ауылда одан әрі бекіту мәселелерін де қоса ауылшаруашылық, 
ветеринарлық және техникалық мамандықтар бойынша кадрларды сапалы 
даярлауға мониторинг жүргізу.

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігіне

1. Бірлесе отырып:
- ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен біріге 

отырып Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы машиналарын 
жасауды дамытудың 2021-2024 жылдарға арналған орта мерзімді 
бағдарламасын әзірлеу және қабылдау мүмкіндігін қарастыру;

- «Атамекен» ҰКП-мен, қоғамдық бірлестіктермен және Одақтармен 
бірлесіп бағдарламалық - нысаналы қаржыландыру (бұдан әрі-БНҚ) 
шеңберінде 2021-2024 жылдар кезеңіне агроөнеркәсіптік кешен саласындағы 
ғылыми зерттеулердің басым бағыттарын айқындау және қалыптастыру.

2. Шаралар қабылдау:
- топырақ ресурстары мен ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді 

ұтымды пайдалану үшін жедел шешімдер қабылдауға, әлемдік практикада 
пайдаланылатын бақылаудың неғұрлым қазіргі заманғы әдістерін қолдана 
отырып, ел өңірлерінде агрохимиялық қызмет желісін кеңейтуге мүмкіндік 
беретін топырақтық және агрохимиялық ақпараттық жүйені құру жөнінде; 
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- ғылыми зерттеулерді бағдарламалық-мақсатты қаржыландырылуын 
арттыруға, мал және өсімдік тектес ауыл шаруашылығы шикізатын терең қайта 
өңдеу саласындағы технологиялардың бейімделуін мен трансфертін арттыру 
бойынша.

3. Мүмкіндікті қарастыру:
- агробизнес субъектілерінде,  сонымен қатар  «ҰАҒБО» КЕАҚ бейінді 

ұйымдардың базасында ветеринарлық биоқауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мақсатында отандық биологиялық және фармацевтикалық препараттар өндіру; 

- ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің ауыл шаруашылығы мақсатында 
қолданылатын жерлердің құнарлылығын мониторингілеу бойынша іздестіру 
жұмыстарына «Ө. Оспанов атындағы топырақтану және агрохимия ҚазҒЗИ» 
тарту;

- бал ара шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтын құру, сондай-ақ 
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде Қазақстанның оңтүстігі мен 
солтүстігінде асыл тұқымды аналықтарын репродукциялау жөніндегі 
селекциялық - асыл тұқымдық орталықтар ашу; 

- ғылым жетістіктерін бекіту және өндіріске енгізу, сондай-ақ жоғары оқу 
орындарының мүмкіндіктерін және олардың ғылыми потенциалын  пайдалану 
мақсатында кейбір жоғары оқу орындары мен ауыл шаруашылығы жөніндегі 
ҒЗИ қосу жолымен «ЖОО – ҒЗИ – тәжірибе шаруашылығы- өндіріс» пилоттық 
жобасын іске асыру.

4. Әзірлеу және енгізу:
- АШМ қосылған құны жоғары мал және өсімдік тектес ауыл 

шаруашылығы шикізатын терең өңдеудің салалық бағдарламасын;
- ауылшаруашылық тауар өндірушілерін инновацияларды енгізуге тартуды 

арттыру мақсатында ынталандыру механизмін;
- шаруашылық көлеміне, сондай-ақ машина-трактор станциялары мен 

агроқұралымдар арасындағы өзара іс-қимыл механизміне байланысты машина-
трактор станцияларының тиімді модельдерін;

5. «Оңтүстік «Аграрлық паркі» жұмысының оң тәжірибесін 
Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлеріне (Жамбыл, Қызылорда, 
Түркістан және Шығыс Қазақстан облыстары) тарату.

6. Мәселелерді пысықтау:
- ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқым шаруашылығын субсидиялау 

механизмін мынадай схема бойынша қайта қарау: оригинатор – элиталық 
тұқым өсіру шаруашылығы-тұқым өсіру шаруашылығы – ауыл шаруашылығы 
тауарын өндірушілер;

- жоғары технологиялық ғылымды қажетсінетін - сандық технологиялар, 
гендік және молекулалық биология, жануарлар мен өсімдіктерді биологиялық 
қорғау, нанотехнологиялар, робототехника және т. б. мамандықтарға сүйене 
отырып, АӨК үшін кадрлар даярлаудың тәсілдерін қайта қарау;

- ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін ақпараттық-біліммен 
қамтамасыз ету, ғылым жетістіктерімен таныстыру, қызмет көрсету және 
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агробизнесті дамытуда ғылыми сүйемелдеу мақсатында  «ҰАҒБО» КЕАҚ 
ақпараттық-консультациялық қызметінің бірыңғай жүйесін құру;

- мемлекеттік қолдау алатын АӨК кәсіпорындарының басшылары мен 
мамандарының біліктілігін арттыру және қайта даярлау жүйесін жетілдіру және 
олардың 3 жылда кемінде бір рет біліктілігін арттыру;

- өндіріске отандық аграрлық ғылымның жетістіктерін енгізу мақсатында 
ауыл шаруашылығы дақылдары мен мал тұқымдарының элиталық тұқымдарын 
өсіру үшін тұқым шаруашылығы мен асыл тұқымды мал шаруашылықтардың 
іргелі базасын құру;

- халықаралық тәжірибені ескере отырып ҚазҰАУ мен С. Сейфуллин 
атындағы ҚазАТУ зерттеу университеттеріне трансформациялау жұмыстарын 
жандандыру. 

ҚР экология, геология және табиғи ресурстар министрлігіне

1. Мәселелерді пысықтау:
- Халықтың және қоршаған ортаның өмір сүру жағдайларын сақтау және 

жақсарту үшін су пайдалану мен су қорын қорғау, сумен жабдықтау және су 
бұрудың экологиялық қауіпсіздігіне және экономикалық оңтайлы деңгейіне қол 
жеткізуге және қолдауға бағытталған ҚР Су кодексіне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізуді және  жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану 
туралы кодексінің жер асты суларын барлау, бағалау, пайдалану және қорғау 
бөлімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді;

- 2020-2030 жылдарға арналған су ресурстарын ұтымды пайдалану 
жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және орман шаруашылығы мен жануарлар 
дүниесін сақтау мен дамытудың 2021-2024 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын әзірлеуді;

2. Инновациялық қызметтің тиімділігін арттыру, ғылымның жаңа 
жетістіктерін өндіріске енгізу, сандық дамыту және мемлекеттік және өңірлік 
бағдарламаларды іске асыру кезінде экология, геология және табиғи ресурстар 
саласындағы басым проблемаларды шешу үшін ҚР БҒМ жоғарғы оқу орындары 
мен ҒЗИ, ҚР ИИДМ және ҚР АШМ әлеуетін тарту мүмкіндігін қарастыру.

Қазақстан Республикасының индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігіне

1. Шетелдік инвесторларды тарта отырып, Қазақстан 
Республикасында органикалық жолмен өндірілетін пестицидтер мен 
препараттар шығару жөніндегі лицензиялық зауыттарды салу мүмкіндігін 
қарастыру.
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2. Органикалық өндірісті дамыту саласында стандарттар мен 
техникалық шарттарды әзірлеу, үйлестіру және енгізу жөніндегі жұмысты 
жандандыру.

Облыс әкімдіктеріне

1. Инновацияларды және ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін өндіріске енгізуді жеделдетуге 
бағытталған жергілікті атқарушы органдардың 019 бюджеттік бағдарламасы 
бойынша қаржыландыру көлемін ұлғайту.

2. Ауылда әлеуметтік және инфрақұрылымдық мәселелерді шешу 
арқылы ауылда жас кадрларды жұмысқа орналастыру және бекіту жөніндегі; мал 
азығын өндіруді дамыту және ветеринариялық салауаттылықты қамтамасыз ету 
жөніндегі; қайта өңдеу және құрама жем өнеркәсібінің инфрақұрылымын 
дамыту жөніндегі өңірлік бағдарламаларды әзірлеу және енгізу.


