
ПРОЕКТЫ КАЗНАУ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГРОДАМУ 

                            ФАКУЛЬТЕТ: IT - ТЕХНОЛОГИЙ, АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ 

                                                          АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

  

ФИО руководителя 

проекта 

 

Гасанов Халит Мамедович 

Наименование 

проекта  

Внедрение ресурсосберегающей инновационной технологии производства и 

переработки молока в условиях крестьянских (фермерских) хозяйств 

Цель проекта Усовершенствование технологии производства и переработки молока, 

повышающую продуктивность коров и качество нетрадиционных 

кисломолочных продуктов в условиях крестьянских (фермерских)  хозяйств 

Описание проекта - Внедрение инновационных процессов заготовки, приготовления и раздачи 

кормов животным в крестьянских хозяйствах РК;  

- Обоснование и внедрение в хозяйствах ресурсосберегающих технологии норм и 

рационов кормления, приготовления и раздачи кормов; 

- Внедрение ресурсосберегющих инновационных процессов доения коров и 

первичной обработки и нетрадиционной технологии переработки молока в 

условиях хозяйства; 

- Внедрение усовершенствованной ресурсосберегающей технологии 

производства, обработки и переработки молока с целью повышения 

продуктивности животных, улучшения качества  и увеличению количества 

производимой продукции, с последующим ее разливом, фасовкой и упаковкой 



для реализации в торговых сетях; 

Результат/ожидаемые результаты 

 проекта 

Будет внедрена ресурсосберегающая инновационная технология производства, 

первичной обработки и переработки молока в условиях крестьянских 

(фермерских) хозяйств, повышающее продуктивность на 45-80% и улучшающее 

качество получаемой продукции, ее разлива, фасовки и упаковки, в зависимости 

от уровня выполнения разработанной технологии. 

Полное ФИО участников проекта  Бекбосынов Серик, 1954 года рождения, Заведующий кафедрой «Аграрная 

техника и технология» КазНАУ, к.т.н., профессор. 

Верещагин Олег Степанович, 1987 года рождения, магистр с/х. наук., 

заведующий кафедрой «Машин, тракторов и автомобилей», Костанайского ГУ  

Сауытов Олжас Алтынбекулы,1992 года рождения, докторант кафедры АТТ 

КазНАУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ 
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ  

                                     ФАКУЛЬТЕТ: IT - ТЕХНОЛОГИЯЛАР, АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ   

                                                                    АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІН МЕХАНИЗАЦИЯЛАУ 

  

Жоба жетекшісінің 

аты-жөні 

 

       Гасанов Халит Мамедович 

 

Жобаның атауы 

Шаруа (фермер) қожалықтары жағдайында сүт өндіру мен қайта өңдеудің ресурс 

үнемдейтін инновациялық технологиясын енгізу 

Жобаның мақсаты Шаруа (фермерлік) қожалықтарың жағдайында сиырдың сұттік өнімділігін және 

дәстүрлі емес ашыған сүт өнімдерінің сапасын арттыратын сүт өндіру және қайта 

өңдеу технологиясын жетілдіру 

Жобаның сипаттамасы - ҚР шаруа қожалықтарына мал азығын даярлау, дайындау және үлестірудің 

инновациялық процестерін енгізу; 

 - Шаруашылықта азықтандырудың ресурс үнемдеуіш азықтары дайындау және 

тарату технологияларын негіздеу, нормалары мен рациондарын енгізу;  

- Шаруашылық жағдайында сиыр сауу мен ресурс үнемдеуіш инновациялық 

процестерін және алғашқы өңдеуді және сүтті қайта өңдеудің дәстүрлі емес 

технологиясын енгізу;  

- Малдың өнімділігін, өндірілетін өнімнің сапасын және кеіннен сауда 

желілерінде сату мақсатында ыдысқа қүю буып-түю ді іске асыра отырып, оның 

көлемің арттыру мен сүтті өндіру, өңдеу және қайта өңдеудің жетілдірілген 

ресурс үнемдеу технологиясын енгізу. 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер Шаруа (фермерлік) шарушылықтар жағдайінда, әзірленген технологиясы орындау 



деңгейіне байланысты, мал өнімінің 45...80% және алынатын өнімінің сапасың 

арттыратын сүтті өндіру, алғашқы өңдеу және қайта өңдеу ресурс үнемдеуіш 

инновациялық технологиясы енгізілетін болады 

Жобаға қатысушылардың аты-жөні Бекбосынов Серік, 1954 жылы туған, ҚазҰАУ "Аграрлық техника және 

технология" кафедрасының меңгерушісі, т.ғ. к., профессор.  

Верещагин Олег Степанович, 1987 жылы туған, а/ш ғылымдарының магистрі., 

"Машиналар, Тракторлар және автомобильдер" кафедрасының меңгерушісі, 

Қостанай  

Сауытов Олжас Алтынбекұлы, 1992 жылы туған, ҚазҰАУ АТТ кафедрасының 

докторанты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAZNAU PROJECTS 
INFORMATION FOR AGRODAMU  

                                                    FACULTY: IT - TECHNOLOGY, AUTOMATION AND MECHANIZATION OF AGRO-

INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Name of the project 

manager 
Hasanov Halit Mamedovich 

Project name  Introduction of resource-saving innovative technology for milk production and processing 

in the conditions of peasant (farm) farms 

Objective of the project proving the technology of milk production and processing, which increases the 

productivity of cows and the quality of non-traditional fermented milk products in the 

conditions of a peasant (farm) economy 

Project Description - Introduction of innovative processes of preparation, preparation and distribution of 

animal feed in farms of the Republic of Kazakhstan; 

 - Justification and implementation of resource-saving norms and feeding rations, 

technologies for preparing and distributing feed;  

- Introduction of resource-saving innovative processes for milking cows and primary 

processing and non-traditional technology for processing milk in farm conditions; 

 - Introduction of improved resource-saving technologies for production, processing and 

processing of milk in order to increase the productivity of animals and improve the quality 

and quantity of products produced, followed by its bottling, packaging and packaging for 

sale in retail chains; 

Result / expected results 

 the project 

Resource-saving innovative production technology will be introduced, primary processing 

and processing of milk using non-traditional methods in the conditions of a peasant (farm) 

economy, which increases productivity by 45-80% and improves the quality of the product, 



its bottling, packaging and packaging, depending on the exact implementation of the 

developed technology. 

Full name of the project participants  Serik Bekbosynov, born in 1954, Head of the Department "agricultural machinery and 

technology" of KazNAU, Ph. D., Professor. 

 Oleg Vereshchagin, born in 1987, master of agricultural Sciences, head of the Department 

of "Machines, tractors and automobiles", Kostanay state University  

Sauytov Olzhas Altynbekuly,born in 1992, doctoral student of the Department of ATT 

KazNAU 
 


