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  «6М070100-Биотехнология» мамандығының «Өнеркәсіп 

биотехнологиясы» модульдік білім беру бағдарламасы және модульдер 

каталогы ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен 

бекітілген (өзгертулерімен және толықтыруларымен ҚР Үкіметінің 2016 

жылдың 13 мамырындағы №292 қаулысы) Жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына (ЖООКББМЖМС), 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 

сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген (2014 жылғы 02 маусымындағы 

өзгертулерімен және толықтыруларымен) Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ЕРЕЖЕСІНЕ және 2016 жылғы 05 

тамызындағы №425 ҚР БжҒМ бұйрығымен бекітілген «6М070100-

Биотехнология»  мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес дайындалған. 
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Бақыла
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түрі 

БП Базалық пәндер 10   

МК Міндетті компонент 5   

 ShT5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 1 емтихан 
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4-кем емес есеп  
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бөлінетін кредиттердің санын көбейте алады. 



 

 

1. Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

1.1 Академиялық дәрежесі 

Магистратурада «6М070100-Биотехнология» мамандығының 

«Өнеркәсіп биотехнологиясы» модульдік білім беру бағдарламасы бойынша 

кадрлар бейіндік бағытта (оқу мерзімі 1,5 жыл) дайындалады.  

Магистратураны бейіндік бағытпен оқыған бітірушіге «6М070100-

Биотехнология» мамандығы бойынша техника және технологиялар 

магистрі академиялық дәрежесі беріледі.  

 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

 

1.2.1  Кәсіби қызметтің түрлері және саласы 

«6М070100-Биотехнология» мамандығының «Өнеркәсіп 

биотехнологиясы» модульдік білім беру бағдарламалары бағытындағы 

магистрлер:  

- биотехнологияның әртүрлі салаларының өндірістік мекемелерінде 

ұйымдастырушылық-технологиялық қызметтер, басқарушылық, инженерлік 

қызмет және менеджмент міндетін атқару, биотехнологиялық өнімдерді, 

тамақ өнеркәсібі, өңдеу, медициналық және микробиологиялық өнеркәсібі 

өнімдерін сараптау және стандарттау; ғылыми-зерттеу және инженерлік-

технологиялық жұмыстарын жүргізу, жобалау-ізденістік жұмыстарды 

орындау, биотехнологияның әртүрлі салаларында ғылыми-

ұйымдастырушылық қызметтерін атқаруды жүзеге асыра алады. 

 

1.2.2  Кәсіби қызметтің обьектілері  

Бітірушілердің кәсіби қызметтерінің обьектілеріне:  

- биотехнологиялық кәсіпорындар, тамақ және өңдеу өнеркәсіптері, 

селекциялық және өсімдіктерді сынақтан өткізетін станциялар, өсімдіктерді 

қорғау станциялары, ғылыми-өндірістік, медициналық, фармацевтік, 

ауылшаруашылық, табиғатты қорғау, жобалау, сараптау, басқарушылық 

мекемелер, ботаникалық бақтар, хайуанаттар паркі, қорықтар, табиғат 

мұражайлары және басқа да табиғатты қорғау мекемелері, салалық 

зертханалар, жергілікті, облыстық және республикалық басқару 

құрылымдарындағы экологиялық бөлімшелер, секциялар, секторлар, 

департаменттер, бөлімдер; бақылау-талдау жұмысымен айналысатын 

мекемелер, стандарттау және сертификаттау орталықтары; оқу орындары 

және т.б. 

 

2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы  

 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің даму Концепциясына 

сәйкес, негізгі жалпыұлттық білімнің мақсаты қоғамның, мемлекеттің және 

тұлғаның сапалы жоғары білім алу мүддесін қанағаттандыру, әр адамға 



 

 

оқудың мазмұнын, формасын және мерзімін таңдап алуға ауқымды 

мүмкіндіктер ұсыну болып табылады. Жаңа формациядағы кең ауқымды 

фундаменталді білімі бар, инициативті, күн сайын өзгеріп тұратын еңбек 

нарығы және технологиялар талаптарына бейімделген, командамен жұмыс 

істей алатын, биотехнология саласында керекті білімі бар маман дайындау.  

«6М070100-Биотехнология» мамандығының «Өнеркәсіп 

биотехнологиясы» модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты 

биотехнология саласы бойынша мемлекеттік, жергілікті, аймақтық, шетел 

мекемелеріне, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау.   

  

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

«6М070100-Биотехнология» мамандығының «Өнеркәсіп 

биотехнологиясы» модульдік білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

- мемлекет пен еңбек нарығының қажеттілігіне байланысты 

биотехнологияның әр түрлі бағытындағы теориялық және практикалық 

дербес дайындықты тереңдету; 

- нарықтық экономика жағдайында озық тәжірибе мен ғылыми 

жетістіктерді пайдалану негізінде биотехнологиялық қызметті ұйымдастыру;  

- биотехнологиялық өндірісті басқаруға қабілетті мамандар даярлау. 

 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері  

«6М070100-Биотехнология» мамандығының «Өнеркәсіп 

биотехнологиясы» модульдік білім беру бағдарламасы 3 (үш) білім беру 

траекториясынан  тұрады.  

Магистранттар жалпы барлық білім беру траекториялары үшін 

шет тілі (кәсіби), менеджмент, психология, кәсіпкерлік қызметті басқару, 

бизнес шешімдерді модельдеу, биотехнология салаларының заманауи 

мәселелері және селекция, биотехнологиядағы зерттеулердің әдістемелік 

негіздері, молекулярлы биология, тағам өндірістерін микробиологиялық 

бақылау, қаптама технологиясы (тереңдетілген курс) пәндерін оқиды. 

Білім беру траекторияларының оқу пәндері: 

№1 «Тағам өнеркәсібіндегі микробтық биотехнология». 
Магистранттар тағам өнеркәсібіндегі микробиологиялық прoцестер, 

пробиотикалық препараттар биотехнологиясы, тұтас сүт өнімдері үшін 

ашытқы биотехнологиясы пәндерін оқиды. 

№2 «Тағам өнеркәсібіндегі биотехнология». Магистранттар 

ферменттік препараттарды өндіру және оларды өнеркәсіпте қолдану, 

пробиотиктер және пробиотикалық өнімдер биотехнологиясы, тағам 

өнеркәсібіндегі биотехнология пәндерін оқиды. 

№3 «Мал шаруашылығындағы биотехнология». Магистранттар 

молекулалық биотехнология, мал шаруашылығындағы эмбриокультура, ауыл 

шаруашылығы малдарының эмбриондарын трансплантациялау пәндерін 

оқиды. 

 

  



 

 

3 Түйінді құзіреттіліктер 

  

Бейіндік магистратураны бітірушілердің 

 

1) түсінігі болуы керек: 

- қазіргі биотехнологияның дамуы мен жетістіктері бойынша; 

- биотехнологиялық өндірісте, тамақ, өңдеу, медициналық 

кәсіпорындарында және микробиологиялық өнеркәсібінде кәсіби 

жұмысының негізгі міндеттері туралы; 

- биотехнологиялық, микробиологиялық және басқа да өнімдерді бөлу 

және оның өтімімен айналысатын қызмет орындары, мекемелер және 

жүйелер туралы; 

- биотехнология саласындағы нарықтық экономика мен менеджменттің 

қозғаушы заңдары туралы; 

- қазақстандық экономика жағдайындағы биотехнологияның 

инновациялық дамуының міндеттері мен іске асыру жолдары туралы; 

- жоғарыда келтірілген міндеттерді шешу үшін жаңару және 

жұмылдыру принциптері туралы; 

- биотехнолог-маманның жеке жауапкершілігі мен кәсіптік миссиясы 

туралы. 

 

2) білуі керек: 

- мамандану мен мамандандыруға сәйкес қазіргі биотехнологияға арқа 

сүйеу болып табылатын іргелі пәндердің негіздерін; 

- биотехнологияның қолданбалы міндеттерін шешу жолындағы 

тіршілік процестерінің жүзеге асуының негізгі механизмдері мен 

заңдылықтарын; 

- өнімнің менеджменті, оны өндіру, бөлу және өтімі сферасындағы 

биотехнолог-практиктің кәсіби қызметіне қатысты прогресшіл 

технологияларды; 

- микробиологиялық, өсімдік және жануарлар шикізаттарын, тамақ 

өнімдерін өндіру және өңдеудің маңызды технологиялық процестерін; 

- қазіргі биотехнологиялық жабдықтардың құрылысы мен жұмыс істеу 

принциптерін. 

 

3) қабілеті болуы керек: 

- биотехнолог маманы немесе ұжымның жетекшісінің кәсіптік 

міндеттерін жоспарлау, регламентациялау және орындауды; 

- өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін жобалау; биотехнологиялық 

процестердің ағымын бақылау және оның нәтижелерін талдауды; 

- кәсіптік шешімдердің жауапкершілігін өзіне алуды; мамандар 

ұжымында жұмыс істей білуі; 

- алған білімін оқыс немесе жаңа жағдайлардың мәселелерін шешуге 

пайдалану; 



 

 

- кәсіби жоғарылауы үшін өзін өзі ынталандыруды; өзінің жеке 

қабілетін және өзін-өзі ақтай білу дағдыларын пайдалануды; 

- өнімнің менеджменті, оны өндірудің, бөлу, өткізудің кәсіптік 

тәжірибелерімен және өзінің қызметін талдаумен ой бөлісу. 

 

4) дағдысы болуы керек: 

- биотехнологиялық өндіріс пен менеджменттің стандартты міндеттерін 

шеше білуге; 

- логикалық ойлауға, дәлелдеуге және сендіре білуге; 

- ауызша және жазбаша түрде ережелер мен қорытындыларды нақты 

көрсете білу; 

- жаңа ақпараттық және білімдік технологиялар көмегімен кәсіби 

білімін тереңдету; 

- жеткілікті мөлшерге дейін ақпараттарды іздеу және тиімді шешімдер 

қабылдау; 

- біліктілігін жүйелі түрде жоғарылатып отыру. 

 

5) құзіретті болуы керек: 

- практикалық биотехнологияның қолданбалы міндеттерін шешуде; 

- кәсіптік, жеке және корпоративтік байланыстарды қалыптастыруда; 

- биотехнологиялық үндеулер мен өзінің кәсіби өсуіне бейімделуде. 
 

  



4. Білім беру бағдарламасының мазмұны  

 

4.1 Бейіндік бағыт  

 
Модульдің аталуы Компо

нент 

ж/е 

цикл 

Пән коды  Пәннің аталуы Бақыла

у 

формас

ы 

Семе

стр 

Кредит 

көлемі 

Құрастырылған құзіреттіліктер  

(оқудың нәтижелері) 

KZ 
EC

TS 

Экономикалық 

және 

коммуникативтік 

қатынастар 

 

 

БП/МК ShT5201 Шет тілі (кәсіби) емтихан 1 2 3 Құзіретті болуы керек:   
- шетел тілінде лексикографиялық 

дереккөздермен жұмыс істеу 

(дәстүрлі және on-line);  

- заманауи менеджменттің 

дамуындағы тенденцияны болжау 

және талдау, жинақтау;  

- жоғары-психолгиялық 

педагогикалық білім берудегі 

мәселелерді шешуге және оның 

болашақ дамуына. 

БП/МК Men5202 Менеджмент емтихан 1 1 1,5 

БП/МК Psi5203 Психология емтихан 1 2 3 

Барлығы модуль бойынша:   5 7,5  

Бизнес-менеджмент 

БП/ТК ККB5204 Кәсіпкерлік қызметті 

басқару 

Кешенді 

емтихан 
1 2 3 

Құзіретті болуы керек: 

- кәсіпкерлік қызметтегі дұрыс 

басқару шешімдерін қабылдауда; 

пәнді оқу барысында алған 

білімдерін өзінің жеке бизнесін 

ұйымдастыру кезінде 

пайдалануда; жаңа нарықтық 

мүмкіндіктерді табуда және 

оларды бағалауда, сондай-ақ 

бизнес-идеяларды ұсынуда;  

- математикалық модельдеудің 

қазіргі әдістерін қолдана отырып 

технологиялық жүйеге талдау 

жасауда, өз бетінше ұйымдастыру 

БП/ТК BShМ520

5 

Бизнес шешімдерді 

моделдеу 

1 

3 4,5 



 

 

және ғылыми зерттеулер 

жүргізуде. 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

Биотехнология 

салаларының 

заманауи әдістері 

мен әдістемелері 

КП/МК  BSZМS53

01 

Биотехнология 

салаларының заманауи 

мәселелері және 

селекция 

Кешенді 

емтихан 

1 3 4,5 Құзіретті болуы керек: 

- болашақ кәсіби қызметтерінде 

биотехнологиялық өндіріс пен 

селекциялық жұмыстарда 

микроорганизмдер туралы 

білімдерін пайдалану және 

қолдануда; 

- биотехнология саласында 

жоспарлау, ұйымдастыру және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізуде; 

- ағзаның жұмыс істеу 

механизмінде негізгі 

молекулярлы-генетикалық және 

жасушалық білімдерін қолдану 

және пайдалануда. 

КП/ТК  

BZAN5302 

Биотехнологиядағы 

зерттеулердің 

әдістемелік негіздері 

1 2 3 

КП/ТК  MB5303 Молекулярлы биология 1 3 4,5 

Модуль бойынша барлығы:  8 12  

Тағам өнімдерінің 

сапасы мен 

қауіпсіздігі 

КП/ТК  TOMB5304 Тағам өндірістерін 

микробиологиялық 

бақылау 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек: 

- тағам өнімдерін өндіруде 

микробиологиялық қатерді 

анықтау сұрақтарына; 

- азық-түлік өнімдерін қаптаудың 

жаңа технологияларын және 

оларды практикада жүзеге 

асыруда. 

КП/ТК  KT5305 Қаптама технологиясы 

(тереңдетілген курс) 
2 3 4,5 

Модуль бойынша барлығы:  6 9  

№1 «Тағам өнеркәсібіндегі микробтық биотехнология» білім беру траекториясы 

Тірі 

микроорганизмдер 

дақылдарының 

КП/ТК  TOMP5306 Тағам өнеркәсібіндегі 

микробиологиялық 

прoцестер 
Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болуы керек: 

- технологиялық процесстер 

бойынша пробиотикалық 
КП/ТК  PPB5307 Пробиотикалық 2 4 6 



 

 

негізінде 

препараттар өндіру 

технологиясы 

препараттар 

биотехнологиясы 
препараттарды өндіруді; шикі зат 

пен өнімнің сапасын бақылауды; 

- - сүт қышқылды бактериялардың 

белсенді түрлері мен 

пробиотиктердің биологиялық 

қасиеттерін анықтауды; 

- шикізаттың және өнімнің 

сапасын бақылаудың 

сұрақтарында; сүт өнімдерінің 

өндірісі бойынша технологиялық 

үрдістерді іске асыруда.. 

КП/ТК 

TSOAB530

8 
Тұтас сүт өнімдері үшін 

ашытқы биотехнологиясы 

2 4 6 

Модуль бойынша барлығы:  12 18  

№2 «Тағам өнеркәсібіндегі биотехнология» білім беру траекториясы 

Тағам 

биотехнологиясы 

КП/ТК  FPOOOK5

309 

Ферменттік 

препараттарды өндіру 

және оларды өнеркәсіпте 

қолдану 
Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болуы керек:  

- биотехнология саласында 

эксперименттік зерттеулер 

жүргізудің тәсілдері мен негізгі 

әдістерін;  

- биотехнологиялық өндірісте 

өнімдердің органолептикалық 

және физикалық-химиялық 

әдістерін талдау жасауды.  

КП/ТК  PPOB5310 Пробиотиктер және 

пробиотикалық өнімдер 

биотехнологиясы 

2 4 6 

КП/ТК  TOB5311 Тағам өнеркәсібіндегі 

биотехнология 
2 4 6 

Модуль бойынша барлығы:  12 18  

№3 «Мал шаруашылығындағы биотехнология» білім беру траекториясы 

Мал 

биотехнологиясын

ың әдістері 

 

КП/ТК  MB5312 Молекулалық 

биотехнология 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құізретті болуы керек:  
- теориялық білімді ғылыми және 

тәжірибе жұмыстарына қолданып, 

молекулалық биотехнологияның 

және мал шаруашылығындағы  

эмбриокултураның 

эксперименттерін білімді 

жоспарлауға; 

- қолдан ұрықтандыру, жыныс 

циклын сәйкестіру, 

КП/ТК  MShE Мал шаруашылығындағы 

эмбриокультура 
2 4 6 

КП/ТК  AShMET5

314 
Ауыл шаруашылығы 

малдарының 

эмбриондарын 

трансплантациялау 

2 4 6 



 

 

суперовуляциялау, хирургиялық 

және хирургиялық емес әдістерін 

толық игеруге;  

- транспланттардың келешектегі 

өнімділік көрсеткіштерін  

жобалап соған байланысты  күтіп-

бағу жолдарын анықтауға.  

Модуль бойынша барлығы:  12 18  

Барлығы теория бойынша:  36 54  

Өндірістік-эксперименттік жұмыс және қорытынды аттестация 

Өндірістік-

эксперименттік 

жұмыс 

ОҚТ 

 МЭЗЖ (Магистранттың 

эксперименталді-

зерттеу жұмысы)  

Есеп 1-3 4 16  

 Өндірістік  практика Есеп 2-3 4 10 

Барлығы модуль бойынша:  8 26  

Қорытынды 

аттестация 
ОҚТ 

 Кешенді емтихан КЕ 3 1 3,5  

 Магистрлік жобаны 

рәсімдеу және қорғау 

МЖРҚ 3 3 10,5 

Барлығы модуль бойынша:  4 14  

Барлығы ӨЭЖ ж ҚА:  12 40 

Барлығы бағдарлама бойынша:  48 94 
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5 Модульді сипаттау формуляры  

5.1 Бейіндік бағыт 

1 Модуль. Ғылыми коммуникация және менеджмент 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Экономикалық және коммуникативтік қатынастар 

(ShT5201 Шет тілі (кәсіби), Men5202 Менеджмент, 

Psi5203 Психология) 

2 Модульге жауапты Керимова У.К., э.ғ.д., «Менеджмент және агробизнесті 

ұйымдастыру» кафедрасының профессоры, Сиргебаева 

С.Т., п.ғ.к., қауым. профессор, «Шетел тілдері» 

кафедрасы,  Аманбаева Э.А., п.ғ.к., қауым. профессор, 

Кенбаева Г.К., п.ғ.к., қауым. профессор «Кәсіптік оқыту» 

кафедрасы 

3 Модуль типі БП/МК, БП/МК, БП/МК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5/(2/1/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Философия, әлеуметтану, экономикалық теорияның 

негіздер  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Шет тілі (кәсіби). Кіріспе. Оқыту принциптері. 

Оқытудың заманауи әдістері. Шетел тілін меңгеру 

деңгейіне қойылатын талаптар: оқу, жазу, тыңдау, 

сөйлеуТілдік оқу материалының сипаты: фонетика, 

лексика және сөзжасам, грамматика.  

Менеджмент. Кіріспе. Менеджмент қызмет түрі 

ретінде. Ұйым туралы түсінік және оның түрлері. 

Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Коммуникациялар 

және шешімдерді қабылдау. Ұйымды стратегиялық 

басқару. Инновациялық менеджмент. Дағдарысқа қарсы 

басқару. Басқару қызметтері: жоспарлау, ұйымдастыру, 

уәждеу және бақылау. Топтық менеджмент. Лидерлік, 

билік және ықпал ету теориялары. Персоналды басқару. 

Еңбек ақысын төлеу және еңбекке ынталандыру. 

Менеджер этикасы және ұйымдастырушылық мәдениеті. 

Компаниядағы жанжалдарды басқару. Өндіріс басқару 

объектісі ретінде. Өндірісті жедел басқару. Сапаны 

басқару. Өнімділікті басқару. Менеджмент тиімділігі: ішкі 

және сыртқы параметрлері.  

Психология. Кіріспе. Жоғары мектеп 

психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы. 

Оқыту процесіндегі студенттердің танымдық іс-әрекет 

психологиясы. Заманауи оқытудың психологиялық 

әдістері мен тиімділікті арттыру құралдары және сапасы. 

Тәрбие процесінің психологиялық негіздері. Кәсіби 

бағдарланған тұлғаның психодиагностикалық мәселелері. 

Болашақ мамандардың кәсіби іс-әрекетінің профилін 
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негізге ала отырып студенттер мен оқытушыларға 

психологиялық кеңес беру. Педагогикалық қарым-қатынас 

психологиясы. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- шетел тіліндегі сәйкес мамандығының жалпы ғылыми 

терминологиясын және терминологиялық астарын; 

халықаралық ынтымақтастық шеңберіндегі іскерлік хат 

жазысудың негіздерін;  

- менеджменттің теориялық және методологиялық 

негіздері; 

- педагогикалық іс-әрекеттің әлеуметтік психологиялық 

табиғаты туралы.  

Қабілеті болуы керек:  
- таңдаған мамандығы бойынша түпнұсқа әдебиетті 

еркін оқып, аударып, алынған ақпаратты өңдеуге, 

бағалауға;  

- компанияны тиімді басқару негізінде бәсекеге 

қабілеттілікті қамтамасыз етуге;  

- сабақты өткізуге және оған дайындалуға қажетті 

психологиялық әдістемелік қорларды пайдалана алу 

(лекция, семинарлар, СОӨЖ және емтихан). 

Дағдысы болу керек:  
- монолог, диалог/полилог түрлерінде (баяндама, 

хабарлама, пікірталас, дебат, жарыссөз, ғылыми 

пікірсайыс, «дөңгелек үстел» сұхбаттары) мамандығы 

бойынша ауызша қарым-қатынас жасау; 

- тәжірибелік қызметте басқару шешімдерін қабылдау 

біліктілігіне, басқару қызмет дағдысын және ғылыми 

ойлауын дамытуға; 

- кәсіби іс-әрекет саласындағы әртүрлі коммуникация 

аспектілері бойынша оқыту процесін басқаруға. 

Құзіретті болуы керек:  
- шетел тілінде лексикографиялық дереккөздермен жұмыс 

істеу (дәстүрлі және on-line);  

- заманауи менеджменттің дамуындағы тенденцияны 

болжау және талдау, жинақтау;  

- жоғары-психолгиялық педагогикалық білім берудегі 

мәселелерді шешуге және оның болашақ дамуына. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан (Шет тілі), Емтихан (Менеджмент), Емтихан 

(Психология)  

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Harding K. English for Specific Purposes. Oxford 

University Press, 2009. 

2. C Bahlmann, E. Breindl, H.-D.Draxler, K.Ende, G.Storch. 

Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

3. J.Girardet, J.-M.Cridlig. Panorama. CLE International, 

2001. 

4. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-М.:Банки 

и биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  
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5. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 

обучения. – Алматы, 2004.  

6. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

образования: от деятельности к личности. – М., 2005. 
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2 Модуль. Бизнес-менеджмент 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Бизнес-менеджмент. (ККB5204 Кәсіпкерлік қызметті 

басқару, BShМ5205 Бизнес шешімдерді моделдеу) 

2 Модульге жауапты Керимова У.К., э.ғ.д., профессор, Тажигулова Ж.Ж., к.э.н., 

қауым. профессор, «Менеджмент және агробизнесті 

ұйымдастыру» кафедрасы, Ахметов К.А., т.ғ.к., 

«Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар» 

кафедрасының профессоры  

3 Модуль типі БП/ТК, БП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5 (2/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Экономикалық теорияның негіздері, информатика  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 Модуль мазмұны Кәсіпкерлік қызметті басқару. Кәсіпкерлік қызметтің 

түсінігі және оның айырықша белгілері. Қазақстандағы 

кәсіпкерлік қызмет етудің шарттары мен ерекшеліктері. 

Кәсіпкерліктің негізгі ұйымдық-құқықтық сұрақтары. 

Кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері. Өндірістік 

кәсіпкерліктің мәні. Коммерциялық кәсіпкерліктің мәні. 

Консалтингтік қызметтің түрлері мен оларды жүзеге 

асырудың әдістері. Қаржылық кәсіпкерліктің 

сипаттамалары. Кәсіпкерлік тәуекелдерді басқару. 

Бәсекенің түрлері. Болжаудың түрлері мен әдістері. 

Стратегиялық жоспарлаудың негізгі кезеңдері. Тауар 

жылжытуды басқару. Кәсіпорынның ұйымдық 

құрылымын басқару. Инновациялық кәсіпкерліктің мәні 

және айырықша белгілері. Инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау. Қаржыларды басқару. Кәсіпкердің 

жауапкершілігі және оның түрлері. 

Бизнес шешімдерді моделдеу. Шешім қабылдау 

процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен 

қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау 

жүргізуге үлкен көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда 

өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің 

модельдері, шешімдер қабылдау теориясының 

элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді 

компьютерде шешу алгоритмдері қарастырылады. Өз 

бетінше шығаруға мысалдар мен есептер ұсынылады. 
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13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- кәсіпкерлік қызметті реттейтін Қазақстанның негізгі 

нормативті-құқықтық құжаттарды; кәсіпорынды құрудың 

экономикалық механизмдерін; кәсіпорынның әртүрлі 

өмірлік циклдері барысында туындайтын негізгі 

мәселелерді; бәсекелік ортада кәсіпорынның қызмет етуін 

қорғаудың негізгі амалдарын; кәсіпорындардың 

әлеуметтік жауапкершілігінің негізгі қағидаттарын; 

- әрекеттерді зерттеу модельдерін және әдістерін 

қолдану арқылы жобалау методологиясын, оның ішінде 

аграрлық өндірісті модельдеу, агринженерлік және 

экономикалық факторлар кешенін ескере отырып, 

агринженерлік қызметтердің өндірістік параметрлерін 

оңтайластыратын математикалық модельдер даярлау, 

сызықтық және бүтін сандық программалау есептерінің 

модельдерін даярлау, сонымен қатар кәсіпорындарды 

оңтайлы орналастыру және кішігірім ауыл шаруашылық 

кәсіпорындарында агротехникаларды оңтайлы қолдану 

әдіс-тәсілдерін. 

Қабілеті болуы керек:  
- кәсіпкерлік қызметтегі өзінің мүмкіншіліктерін 

анықтауда; кәсіпорынды ұйымдастыру үшін кәсіпкерлік 

негіздері бойынша білімдерін пайдалануда; бизнесте орын 

алған нақты жағдайларды талдауда; шешімдерді қабылдау 

үшін қажетті ақпараттарды жүйелеуде; жедел өзгеретін 

нарықтық ортада нақты бағытқа бағдарлануда; кәсіпкерлік 

қызметтің нәтижелерін талдау және бағалауда;  

-  кәсіптік іс-әрекеттерінде жаратылыстану пәндерінің 

негізгі заңдарын пайдалана алуға, математикалық талдау 

және модельдеу  әдістерін қолдана алуға, аграрлық 

жүйеде теориялық және эксперименталдық зерттеулер 

жүргізе алуға. 

Дағдысы болуы керек:  
- жоба талаптарын анықтауда; мақсаттарды белгілеуде; 

жобаны басқарудың бағдармалық жабдықтауында; 

- аграрлық жүйеде математикалық әдісттермен 

модельдеуді, жабықтарды оңтайлы жүктеуді, 

технологиялық процестерді оңтайлауды және жаппай 

қызмет көрсету теорисын, ақпараттарды сақтау, қайта 

өңдеу әдістерін, тәсілдерін және  жинапалу құралдарын,  

ақпараттарды басқару құралы ретінде компьютермен 

жұмыс жасауды. 

Құзіретті болуы керек:  
- кәсіпкерлік қызметтегі дұрыс басқару шешімдерін 

қабылдауда; пәнді оқу барысында алған білімдерін өзінің 

жеке бизнесін ұйымдастыру кезінде пайдалануда; жаңа 

нарықтық мүмкіндіктерді табуда және оларды бағалауда, 

сондай-ақ бизнес-идеяларды ұсынуда;  

- математикалық модельдеудің қазіргі әдістерін қолдана 

отырып технологиялық жүйеге талдау жасауда, өз бетінше 

ұйымдастыру және ғылыми зерттеулер жүргізуде. 
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14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Кәсіпкерлік қызметті басқару, Бизнес 

шешімдерді моделдеу) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Управление инновационными проектами. Под ред. 

проф. Попова В.Л. Издательство: ИНФРА-М. 2009. 

2. Project Management for Successful Product Innovation.. 

by Alan Webb. UK.Gower Pub Co; 2nd edition. 2007. 

3. AGILE PROJECT MANAGEMENT: CREATING INNOVATIVE 

PRODUCTS. BY JIM HIGHSMITH. USA. ADDISON-WESLEY 

PROFESSIONAL; 2 EDITION, 2009.-WESLEY PROFESSIONAL; 2 

EDITION, 2009. 

4. Ахметов К.А. Принятие бизнес-решений в MS Excel. 

Учебник//(2-е издание), – Алматы: изд. «Бастау», 2011, с 

грифом МОН РК,  – 320 с. 

5. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование 

элементов экономических систем. – М.: «Финансы и 

статистика», 2000. –206 с. 
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3 Модуль. Биотехнология салаларының заманауи әдістері мен 

әдістемелері 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Биотехнология салаларының заманауи әдістері мен 

әдістемелері (BSZMS5301 Биотехнология салаларының 

заманауи мәселелері және селекция, BZAN5302 

Биотехнологиядағы зерттеулердің әдістемелік негіздері, 

MB5303 Молекулярлы биология) 

2 Модульге жауапты Серикбаева А.Д., б.ғ.д., профессор, Жумашев Ж.Ж., х.ғ.д., 

профессор, Мырзабек К.А., а-ш.ғ.к., қауым. профессор 

«Азық-түлік өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі» 

кафедрасы 

3 Модуль типі КП/МК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 8 

6 Кредит саны 8 (3/2/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Биотехнология негіздері, Биотехнология нысандары. 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Биотехнология салаларының заманауи мәселелері 

және селекция. Кіріспе. Ашыту өндірісінің мәселелері.  

Спирт өндірісі. Субстрат таңдау мәселесі. Технологиялық 

процестердің негізгі кезеңдері және олардың 

оңтайландыру жолдары. Спирт өндірісінде 

пайдаланылатын микроорганизмдер. Сыра қайнату және 

шарап. Сыра қайнату мен шарап дайындауда 

пайдаланылатын ашытқылар. Технологиялық 

http://www.amazon.com/Alan-Webb/e/B001HMRVXY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jim+Highsmith&search-alias=books&text=Jim+Highsmith&sort=relevancerank
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процестердің негізгі кезеңдерінің мәні. Сыра 

ашытқысының ашыту процесін оңтайландыру. Ашыту 

өндірісіндегі ластану мәселесі және олармен күресу 

жолдары. Санитарлық-микробиологиялық және өндірістік 

бақылау. Ақуыз препараттарын, биологиялық белсенді 

қоспаларды және функционалдық тамақ өнімдерін өндіру. 

Ашытқыдан ақуыз өндіру. Фототрофты 

микроорганизмдерден ақуыздарды алу. Микробалдырлар 

мен цианобактериялардың культуралары. Тағамдық 

құндылығы және микробтық ақуыздың қолдану  

перспективалары. Фототрофты микроорганизмдер - 

тамаққа биологиялық белсенді қоспаларды (ББҚ) 

өндірушілер. Биологиялық белсенді қоспаларды алу. 

Тамақ өнеркәсібінде тағамдық қоспаларды пайдалану. 

Жеке органикалық қышқылдар микробиологиялық 

өндірісі (лимон, алма, аспарагин қышқылдары). 

Ферментті препараттардың микробиологиялық өндірісі. 

Тамақ өнеркәсібі үшін микробтық ферменттерді қолдану. 

Ағын суларды биологиялық тазарту. Ағын суларды 

биологиялық тазарту. Аэробты және анаэробты 

биологиялық ағынды сулардың әдістері мен 

құрылымдары, жұмыстардың негізгі принциптері және 

өнеркәсіптік қалдықтарды өңдеу.   Микроорганизмдер 

селекциясындағы мутагенез, жасушалық және гендік 

инженерия.   

    Биотехнологиядағы зерттеулердің әдістемелік 

негіздері. Кіріспе. Биотехнология ғылымы. ХХІ ғасыр -  

биотехнология ғасыры. Қазіргі заманғы  биотехнология, 

міндеттері,  келешегі  және оның жетістіктерін пайдалану.  

Биотехологияның  даму сатылары,  фундаменталдық 

ғылымдар - биохимия, генетика және микробиологиямен 

байланысы. Фундаменталдық ғылымдардың жетістіктерін 

биотехнологияда пайдалану жолдары. Ауыл 

шаруашылығында биотехнологиялық өндірістің 

дамуының негізгі бағыттары. Сиыр сүтінің 

биотехнологиялық  және биохимиялық ерекшеліктері,  

қазіргі заманғы  зерттеу әдістері мен методологиясы. Бие 

сүті мен қымыздың биотехнологиялық және биохимиялық 

ерекшеліктері, заманауи  зерттеу әдістері. Қымыз 

ашытқысы, оны зерттеудің биотехнологиялық, 

биохимиялық және микробиологиялық әдістері. Қымыз 

дайындаудың биотехнологиясы мен биохимиясы. 

Қымыздың  емдік және тамақтық қасиеттерін зерттеу 

және пайдалану жолдары. Түйе сүтінің биотехнологиялық 

және биохимиялық ерекшеліктері, казіргі заманғы зертеу 

әдістері мен методологиясы. Түйе сүті мен  шұбаттың 

биотехнологиялық және биохимиялық ерекшеліктері,   

заманауи  зерттеу әдістері мен методологиясы. Шұбаттың 

емдік және тамақтық қасиеттерін зерттеу және пайдалану 

жолдары. Қымыз бен шұбаттың пайдалану уақытын 

ұзартудың методологиясы, биотехнологиясы және 

биохимиялық механизмі. Бие мен түйе сүтінен ерекше 
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маңызы бар тамақ өнімдерін дайындаудың 

методологиялық жолдарын, биотехнологиялық әдістерін 

және биохимиялық механизмдерін зерттеу және 

пайдалану. Ауыл шаруашылық  малдары уызының 

химиялық құрамын, биохимиялық, биотехнологиялық  

ерекшеліктерін зерттеу және пайдалану. 

Молекулярлы биология. Молекулярлы 

биотехнология мен генетикаға кіріспе. Молекулалық 

биология - пәні, міндеттері, зерттеу әдістері. 

Медицинадағы молекулалық биология және генетиканың 

рөлі мен маңызы. Ақуыздар мен нуклеин 

қышқылдарының құрылымы. Нуклеин қышқылдары, 

химия құрамы, құрылымы. ДНҚ, ДНҚ түрлері. РНҚ, РНҚ 

түрлері. ДНҚ репликациясы. Репликация. ДНҚ 

репликациясының негізгі принциптері мен түрлері. Про- 

және эукариот транскрипциясының механизмі. 

Процессинг и сплайсинг. Альтернативті сплайсинг. 

Репликация мәселелері және оны шешу. Генетикалық 

коды, тұжырымдамасы, қасиеттері. Трансляция. 

Транскрипция механизмі (ақуыз биосинтезі). 

Белоктардың посттрансляциялық түрлендірулері. 

Генетикалық ақпараттарды таратудың молекулярлы 

механизмі. Прокариот гендерінің белсенділігін реттеу. 

Эукариот гендерінің белсенділігін реттеу. Гендердің 

белсенділігі деңгейін реттеу және оларға сипаттама. 

Эукариот геномының нуклеотидті тізбегі. Нуклеотидті 

құрамы бойынша эукариот ДНҚ біртексіздігі. Хроматин 

және хромосомның тығыздалуы. Эукариотты 

хромосомаларды репликациялау ерекшеліктері. 

Эукариоттағы гендердің ауысуы.  Прокариоттар геномын 

ұйымдастыру. Прокариот (мысалы, ішек таяқшасы) 

геномын ұйымдастыру. Молекулалық генетикалық 

басқару жүйелері. Мутагенездің молекулярлық 

механизмдері, ДНК жөндеу және кроссинговер.  

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- биотехнологиялық процестердің ерекшелігін, оларды 

іске асырудың ғылыми принциптерін; нақты мақсатты 

өнім алу үшін қажетті әдістерін таңдау және бағалау 

критерийлері;  биоөндірістегі жеке технологиялық 

сызбалар; өнеркәсіптік микроорганизмдер штаммдарына 

қойылатын талаптар және жоғары өнімді 

микроорганизмдер штамдарының селекциялық әдістері 

мен заманауи тәсілдері; 

- микробтық, жануарлар мен өсімдіктер жасушаларының 

өсу процестерінің кинетикалық және термодинамикалық 

заңдылықтары; 

- тірі организмдердің молекулярлық-генетикалық, 

клеткалық және популяциялық ұйымдастыру деңгейі; 

гендік, хромосомалық және геномдық деңгейдегі, 

құрылымдық-функционалдық тұқым қуалайтын материал 

ұйымдастыру.  
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Қабілеті болуы керек:  

- болашақ кәсіби қызметтерінде биотехнологиялық 

өндіріс пен селекциялық жұмыстарда микроорганизмдер 

туралы білімдерін пайдалануда;  

- биологиялық белсенді заттарды талдау, физикалық және 

химиялық және синтезді жүзеге асыруға; 

- аурулардың даму механизмін түсіндіру үшін 

молекулалық-генетикалық үрдістердегі білімдерін 

қолдануда. 

Дағдысы болуы керек:   
- нақты мақсатты өнім алу үшін қажетті әдістерді таңдау 

және бағалау критерийлерін;  

Құзіретті болуы керек:  
- болашақ кәсіби қызметтерінде биотехнологиялық 

өндіріс пен селекциялық жұмыстарда микроорганизмдер 

туралы білімдерін пайдалану және қолдануда; 

- биотехнология саласында жоспарлау, ұйымдастыру және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде; 

- ағзаның жұмыс істеу механизмінде негізгі молекулярлы-

генетикалық және жасушалық білімдерін қолдану және 

пайдалануда. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Биотехнология салаларының заманауи 

мәселелері және селекция, Биотехнологиядағы 

зерттеулердің әдістемелік негіздері, Молекулярлы 

биология) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Слюняев В.П., Плошко Е.А. Основы биотехнологии. 

Научные основы биотехнологии: учебное пособие.: 

СПб.:ЛАНЬ, 2012 (ЭБС) 

2. Основы биотехнологии: учеб. пособие для студентов 

специальности 240700 "Биотехнология" / Н.Е. Павловская 

[и др.]. - Орел: Изд-во Орел ГАУ, 2014. - 208 с. 

3. Артюхова С.И. Основы пищевой биотехнологии и 

нанотехнологии – Омск. Изд-во ОмГТУ, 2010.  – 310 с. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017 ж. 

 

4 Модуль. Тағам өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Тағам өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі (TOMB5304 

Тағам өндірістерін микробиологиялық бақылау, KT5305 

Қаптама технологиясы (тереңдетілген курс)) 

2 Модульге жауапты Тулемисова Ж.К., б.ғ.д., профессор, Мыктыбаева Р.Ж.., 

в.ғ.к., профессор, «Биологиялық қауіпсіздік» кафедрасы, 

Жумашев Ж.Ж., х.ғ.д., профессор, Мырзабек К.А., а-

ш.ғ.к., қауым. профессор «Азық-түлік өнімдерінің 

технологиясы және қауіпсіздігі» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6  
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6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Биотехнология салаларының заманауи мәселелері және 

селекция 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны     Тағам өндірістерін микробиологиялық бақылау. 
Тағам өнімдерін өндіруге арналған шикізаттарға 

сипаттама. Дәстүрлі тағам өндіруге арналған шикізаттарға 

сипаттама. Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдер. 

Тағам өнімдеріндегі ІТТБ (Ішек таяқша тобындағы 

бактериялар) және МАФАМС (Мезофильді-аэробты және 

факультативті-анаэробты микроорганизмдерді) 

микробиологиялық зерттеу әдістері. Ет, ет өнімдеріне 

микробиологиялық бақылау. Еттің микробтарымен 

ластануына әсер ететін факторлар. Ет ақаулары. Сүт және 

сүт өнімдерін микробиологиялық бақылау. Сүтті сақтау 

кезінде жүретін микробиологиялық процесстердің 

динамикасы. Микробтар тегіне жататын сүттегі 

кемістіктер. Тағам өнімдері арқылы берілетін жұқпалы 

аурулардың қоздырғыштары. Микробтар тегіне жататын 

токсикоинфекциялар және токсикоздар. Стафилококтар 

және стрептококтар тегіне жататын токсикоздар. 

Инфекция көзі болып табылатын еттегі зардапты 

микроорганизмдер. Сүт арқылы берілетін жұқпалы 

аурулардың қоздырғыштары. Май өндірісін 

микробиологиялық бақылау. Сыр өндірісін 

микробиологиялық бақылау. Жұмыртқаны 

микробиологиялық бақылау. Тағам өндірісінде 

микроорганизмдердің тазалығын және сақталуын 

бақылау. Тағам өнімдерін өндіруде микробиологиялық 

және санитарлық-гигиеналық бақылау.  

      Қаптама технологиясы (тереңдетілген курс). 
Кіріспе. Тара және қаптама тұжырымдамасы. Қаптама - 

маркетинг жүйесін құраудың бірі ретінде. Қаптаманың 

негізгі функциялары мен қасиеттері. Қаптаманың 

рационализаторлық, мөлшерлеу, қауіпсіздік, көлік, 

сақтау, маркетинг, нормативтік-құқықтық, экологиялық, 

ақпараттық және эксплуатациялық функциялары. Қаптама 

және оларды дайындауға арналған материалдарға 

қойылатын талаптар. Қаптаманың құрамының 

элементтері, олардың жалпы сипаттамасы. Қаптаманың 

жалпы жіктелу ерекшеліктері. Шыны, металл және ағаш 

тaрaлар. Тараны бақылау және сынау. Тараның сапасын 

бақылау құралдары мен әдістері және сынау. Қаптама 

үрдіс ретінде. Үрдісті сипаттайтын көрсеткіштердің 

жүйесі. Үрдістің шашырау көрсеткіштері. Үрдіс 

ұзақтығының модулі. Үрдісті оқытудың әдістемелік 

негіздері. Буып-түю процесі және оның сипаттамасы. 
«Қаптама үрдісі» тұжырымдамасының  анықтамасы және 
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оның құрылымы. Қаптаманың өндірістік және 

технологиялық үрдістері. Қаптама үрдісінің сапасы. 

Қаптама үрдісінің өнімділігі мен өңделуі. Қаптама 

үрдісінің теориясының негіздері. Қаптама үрдісі үш 

материалдық ағымдардың өзара іс-қимылы ретінде. 

Элементтердің өзара іс-қимыл геометриялық құрылымы. 
Негізгі теория. Белгілі бір қасиеттері бойынша қаптама 

үрдістерін жасау. Белгілі бір қасиеттері бойынша 

үрдістерді жасаудың жалпы ережелері. Қаптама үрдісінің 

ұйымдастыру формалары. Критерийлер мен шектеулер 

жүйесі, қаптама үрдістерін оңтайландыру. Интеграция 

принципі және саралау үрдістері. Қаптама үрдісінің 

элементтерінің номенклатурасы. Өндірістік үрдістерді 

басқару. Өндірісті механикаландыру және 

автоматтандыру. Қалдықсыз технология және өндіріс 

экологиясы. Қаптама өндірісін жобалау негіздері. 
Қаптама өндірісі (жүйелер). Қаптама өндірісін жобалау 

туралы жалпы түсінік. Қаптаманың өмірлік циклінің 

негізгі кезеңдері. Қаптамаға арналған техникалық 

талаптар. Қаптамаларды жобалау конструкциялары. 
Маркетингтік зерттеулер. Техникалық тапсырмаларды 

әзірлеу. Техникалық жобаны әзірлеу. Жұмыс 

конструкторлық құжаттарды әзірлеу. Қаптаманы өндіру 

технологиясын жобалау. Өнімдерді қаптау технологиясын 

жобалау. Сұйық өнімдерді қаптау. Қатты  өнімдерді 

қаптау. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- тағам өнімдерін микробиологиялық санитариялық-

гигиеналық бақылау және оның принциптері мен 

әдістерін; 

- негізгі қаптама материалдары, азық-түлік өнімдерінің 

қасиеттеріне тара мен қаптаманың әсері. 

Қабілеті болуы керек:  
- тағам өндірісінде микробиологиялық бақылау жүргізу, 

микробиологиялық заманауи әдістермен және зерттеулер 

жүргізуге; 

- дайын азық-түлік өнімдерін заманауи әдістермен сақтау. 

Дағдысы болуы керек:  

- микробиологиялық көрсеткіштерді анықтау; сүт және 

сүт өнімдерінің, ет және ет өнімдерінің 

микробиологиялық көрсеткіштерін анықтау және 

микробиологиялық бақылау; әр түрлі өңдеуден өтетін 

тағам өнімдерінің шикізаттарына микробиологиялық 

бақылау жүргізуді; 

- тамақ өнеркәсібі үшін жаңа сапалы және 

функционалдық көрсеткіштері жоғары өнімдерге 

инновациялық қаптама материалдарын жасау, ғылыми 

негіздерді қолдану.  

Құзіретті болуы керек: 
- тағам өнімдерін өндіруде микробиологиялық қатерді 
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анықтау сұрақтарына; 

 - азық-түлік өнімдерін қаптаудың жаңа технологияларын 

және оларды практикада жүзеге асыруда. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Тағам өндірістерін микробиологиялық 

бақылау, Қаптама технологиясы (тереңдетілген курс)) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 
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№1 «Тағам өнеркәсібіндегі микробтық биотехнология» білім беру 

траекториясы 

 

5 Модуль. Тірі микроорганизмдер дақылдарының негізінде 

препараттар өндіру технологиясы 
 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Тірі микроорганизмдер дақылдарының негізінде 

препараттар өндіру технологиясы (TOMP5306 Тағам 

өнеркәсібіндегі микробиологиялық прoцестер, PPB5307 

Пробиотикалық препараттар биотехнологиясы, TSOAB5308 

Тұтас сүт өнімдері үшін ашытқы биотехнологиясы) 

2 Модульге жауапты Төлемісова Ж.К., б.ғ.д., проф., Музапбаров Б., б.ғ.к., 

қауым. проф., Қожахметова З.Ә., б.ғ.к., қауым. проф., 

«Биологиялық қауіпсіздік» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК  

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 12 

6 Кредит саны 12 (4/4/4) 

7 Оқу түрі күндізгі 
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8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Биотехнология салаларының заманауи мәселелері және 

селекция  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Тағам өнеркәсібіндегі микробиологиялық прoцестер. 
Сүт өнімдерімен ірімшік өндірудегі жүретін 

микробиологиялық процестер. Нан және нан өнімдерін 

өндірудегі жүретін микробиологиялық процестер. Нан 

өндірісіндегі зиянкес микроорганизмдер. Тамақ 

өнеркәсібіндегі микробиологиялық және  санитарлы-

гигиеналық бақылау. Пробиотиктер мен ашытқыларды 

биоконструкциялау әдістері. Ас-қазан ішек жолдары 

микрофлорасын қалпына келтіретін пробиотиктерді жасау 

технологиясы. Пробиотиктер мен ашытқыларды алудың 

биотехнологиялық кезеңдері. Микроорганизмдердің 

өсінділері негізінде жүргізілетін биотехнологиялық 

өндірістерді жетілдіру бағыты. Микроорганизмдерді 

(пробиотиктер, ашытқылар) өсінді-морфологиялық және 

физиолого-биохимиялық белгілеріне байланысты бөліп 

алу және идентификациялау. Пробиотик даярлайтын 

штаммдарға қойылатын талаптар. Пробиотиктер мен 

ашытқы даярлайтын штаммдарға сұрыптау жүргізу.  

Пробиотикалық препараттар өндірісінде 

микробиологиялық және биохимиялық бақылау жүргізу 

әдістері.    Пробиотиктер: дәрі-дәрмектер, биологиялық 

белсенді қоспалар. Пробиотикалық препараттарды 

қолданудың жалпы негіздері.  Пробиотиктердің 

классификациясы. Асқазан ішек жолдарының табиги 

тежегіштерінің пробиотиктерге резистентік қасиет 

көрсету өзгешелігі.     

Пробиотикалық препараттар биотехнологиясы. 

Емдік және профилактикалық препарттарды алу үшін 

қолданылатын биообъект-продуценттерді мутагенез және 

селекция әдістерімен жетілдіру. Биообъект - емдік, 

профилактикалық перепараттар өндіруші ретінде. 

Биообъектілердің классификациясы. Дәрілік заттар алу 

технологиясы (жаңа технологиялардың артықшылығы. 

Биообъектілерді қолдану варианттары. Биобъектілердің 

қасиеттері және оларды жетілдіру. Биообъектілерді 

жетілдіру үшін қолданылатын қасиеттері. 

Микроорганизмдер селекциясы.  Мутагенез және 

мутанттар бөліп алу әдістері. Клондық культуралар. 

Мутация типтері. Мутанттар реверсиясы. Мутосинтез, 

блок-мутанттар, мутасинтондар. Өндірістік және бақылау 

штамдарына қойылатын талаптар. Өндірістік  штамм. 

Бақылау  штамдар. Штамдардың қасиеттерінің 

тұрақтылығы. Иммуногендік. Иммундеуші доза. 

Штамдарды паспортизациялау. Штамдарды сақтау. 

Пробиотиктер және оның маңызы. Сүт қышқылды 

бактериялар. Пробиотикалық штамдар. Пробиотикалық 
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перпараттарға қойылатын талаптар. Пробиотиктер алу 

технологиясының негізі. Бифидо- және 

лактобациллалардан жасалынған пробиотиктер. Сүт 

қышқылды бактерияларды өсіруге қолданылатын қоректік 

орталар. Сүт қышқылды бактериялардың антагонизм, 

адгезивтік, колонизациялану белсенділігі, қышқыл түзгіш, 

иммуностимуляциялық, ісікке қарсы және холестеринді 

ыдыратушы сияқты биологиялық қасиеттері. Пробиотктер 

алу технологиясы. Пробиотиктердің адамдар мен 

жануарлардың жұқпалы аурулары кезіндегі маңызы. Адам 

мен жануарлардың организмінің нормобиоценозы. 

Дисбактериозды емдеуде пробиотиктерді қолдану. 

Асқазан-ішек жолдарының ауруларының алдын алуда 

пробиотиктерді қолдану. Пробиотиктердің әсер ету 

механизмі.  

Тұтас сүт өнімдері үшін ашытқы биотехнологиясы. 

Сүт өндірісінде қолданылатын бакконцентраттардың 

кептірілген және сұйық ашытқылардың және кефир 

саңырауқұлақтарының сипаттамасы. Сүт өндірісінде 

ашытқыларды дайындау. Сүтқышқылды өнімдер және 

оларды ашытқылар микрофлорасының құрамына 

байланысты жіктеу. Ашытқылардың және сүтқышқылды 

өнімдердің өндірісіндегі микробиологиялық бақылау. Сүт 

өндірісінде ашытқыларды қолдану туралы жалпы 

мәліметтер. Ашытқы құрамын құрайтын бактерия 

өсінділерін іріктеудің қағидалары. Ашытқыларды 

өндірістік жағдайда дайындау және қолдану. 

Ашытқыларды өндіруге арналған сүтке қойылатын 

талаптар. Ашытқылардық ақаулары. Ашытқыларға 

микробиологиялық бақылау. Сүтқышқылды өнімдердің 

диеталық және емдік қасиеттері.Сүтқышқылды 

өнімдердің микрофлорасының көздері. Мезофильді 

сүтқышқылды стрептококктарды пайдалану арқылы 

дайындалатын өнімдер. Термофильді сүтқышқылды 

бактерияларды пайдалану арқылы дайындалатын өнімдер. 

Термофильді және мезофильді сүтқышқылды 

стрептококктарды пайдалану арқылы дайындалатын 

өнімдер. Ацидофильді таяқша және 

бифидобактерияларды пайдаланып, дайындалатын емдік-

алдын алу бағытындағы өнімдер. Сүтқышқылды 

өнімдердің ақаулары. Өндірісті микробиологиялық 

бақылау. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- мұражайлық және өндірістік штаммдармен жұмыс істеу; 

- шикі заттардың сапасын анықтау; белгілі бір өнім үшін 

ашытқыны таңдауды; сүт қышқылды өнімді өндіруге 

қажет ашытқыны даярлау барысын (сапасын) бақылау; 

соңғы өнімдермен ашытқы мүкістерінің пайда болу 

себептерін анықтауды; пробиотикалық препараттарды 

өндіру үшін ашытқы штаммдарын таңдау; 

- әртүрлі табиғи көздерден белсенді сүт қышқылды 
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бактерияларды бөліп алу; олардың биологиялық 

қасиеттерін зерттеу; олардан жай, байытылған және 

кептірілген пробиотикалық  препараттарды даярлау; 

- ашытқы биотехнологиясының негізгі жетістіктері және 

перспективасын; GMP, GLP бойынша ашытқылардың 

өсінділерін өндіру биотехнологиясының маңызын; тірі 

микроорганизмдердің тіршілік ету үрдісінің 

заңдылықтарын және механизмдерін; ашытқы алу үшін 

қажетті талаптар мен қағидаларды.  

Қабілеті болуы керек:  

- микроорганизмдер биотехнологиясының негізгі 

жетістік-тері мен болашағын; GMP, GLP бойынша 

пробиотикалық  препараттарды өндіру 

биотехнологиясының маңызы; микроорганизмдер 

тіршілігі үрдістерінің заңдылығы мен  механизмы; 

микроорганизмдерден биопрепарат даярлауға қажет 

талаптар мен негіздер; гаметалар және эмбриондардың 

сапасын анықтау, оларды қысқа мерзімге (қоректі ортада 

өсіру әдісі) және ұзақ мерзімге (криоконсервация әдісі) 

сақтау;  

- микроорганизмдердің қасиетін, оларға сыртқы орта 

әсерлерін, зертханалық және өндірістік жағдайда өсіруді, 

сонымен қатар пробиотиктерді даярлау мен кептірудің 

әдістерін; 

- мұражайлық және өндірістік штаммдармен жұмыс 

жасауды; шикізізаттың сапасын анықтауды; нақты өнімді 

өндіру үшін ашытқыларды іріктеуді; сүтқышқылды 

өнімдерді өндіргенде өндірістік ашытқыларды дайындау 

үрдісін бақылауды; соңғы өнімнің және ашытқылардың 

ақауларының себебін анықтауды.  

Дағдысы болуы керек:  
- пробиотикалық препараттарды өндіруге қажет 

технологиялық процесстерді; биопрепараттарды стандарт 

бойынша өндіру; өндірістік штаммдармен пробиотикалық 

препараттарды өндіруді;  

- әртүрлі микробтар өсінділерімен жұмыс істеуді; 

пробиотикалық препараттарды даярлаудың әртүрлі әдіс-

терін;  

- сүт өнімдерін өндіру кезінде технологиялық үрдістерді 

таңдау бойынша жұмыстарды жасауда, 

микроорганизмдердің өндірістік штаммдарымен 

жұмыстарды жасауда; стандартқа сәйкес сүт өнімдерін 

өндіру бойынша  

Құзіретті болуы керек:  
- технологиялық процесстер бойынша  пробиотикалық 

препараттарды өндіруді; шикі зат пен өнімнің сапасын 

бақылауды; 

- - сүт қышқылды бактериялардың белсенді түрлері мен 

пробиотиктердің биологиялық қасиеттерін анықтауды; 

- - шикізаттың және өнімнің сапасын бақылаудың 

сұрақтарында; сүт өнімдерінің өндірісі бойынша 

технологиялық үрдістерді іске асыруда. 
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14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Тағам өнеркәсібіндегі микробиологиялық 

прoцестер, Пробиотикалық препараттар биотехнологиясы, 

Тұтас сүт өнімдері үшін ашытқы биотехнологиясы) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Ахметсадыков Н.Н., Шабдарбаева Г.С., Хусаинов Д.М. 

Технология ветеринарных биологических препаратов. 

Учебник. «S-Принт». - Алматы, 2010.-792 с. 

2. Государственный стандарт Республики Казахстан 

производство лекарственных средств надлежащая 

производственная практика. Основные положения СТ РК 

1617-2006. 

3. World health organization: Legal Status of Traditional 

Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A 

Worldwide Review.- Geneva: WHO, 2001,- 189 p.  

4. Бияшев К.Б., Тулемисова Ж.К., Бияшев Б.К. Основы 

биотехнологии. Алматы, 2012. – 226 с. 

5. Вербина Н.М. Каптерева Ю.В. Микробиология 

пищевых производств. М. Агропромиздат. 1988. 256 С. 

Учебник. 

6. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы 

биотехнологии. М.: «ACADEMA», 2003 
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№2 «Тағам өнеркәсібіндегі биотехнология» білім беру траекториясы 

 

Модуль 6. Тағам биотехнологиясы 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Тағам биотехнологиясы (FPOOOK5309 Ферменттік 

препараттарды өндіру және оларды өнеркәсіпте қолдану, 

PPOB5310 Пробиотиктер және пробиотикалық өнімдер 

биотехнологиясы, TOB5311 Тағам өнеркәсібіндегі 

биотехнология) 

2 Модульге жауапты Серикбаева А.Д., б.ғ.д., профессор; Сулейменова Ж.Ж., 

б.ғ.к., қауым. профессор «Азық-түлік өнімдерінің 

технологиясы және қауіпсіздігі» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК  

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 12 

6 Кредит саны 12 (4/4/4) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Биотехнология салаларының заманауи мәселелері және 

селекция  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Ферменттік препараттарды өндіру және оларды 

өнеркәсіпте қолдану. Пән тамақ өнеркәсібіндегі жаңа 

технологиялық әдістердің дамуын үйретеді; ферменттер 
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туралы мағлұмат, ферменттердің жіктелуі, азық-түлік 

шикізатына ферменттердің ену көздері, ферменттердің 

әсер ету механизмі, ферменттердің құрамы мен қызметіне 

әсер ететін факторлар, азық-түлік сапасын бағалау үшін 

ферменттің белсенділік құндылықтарын пайдалану, сүт, 

ет, кондитерлік және т.б. түрлі азық-түлік өнімдерін 

өндіруде ферменттерді пайдалану.  

Пробиотиктер және пробиотикалық өнімдер 

биотехнологиясы. «Пробиотиктер және пробиотикалық 

өнімдер биотехнологиясы» пәні магистранттарға 

пробиотиктер мен пробиотикалық өнімдер 

биотехнологиясының заманауи жай-күйі мен болашағын 

адамның қызметінің ғылыми және практикалық бағыты 

ретінде үйретеді, онда оның негізінде мақсатты өнімдерді 

пайдалану, яғни биологиялық агенттер көмегімен алынған 

микроорганизмдер, вирустар, жануарлар мен өсімдік 

жасушалары, жасушадан тыс заттар, жасуша 

компоненттерін, азық-түлік өнімдерінің өнеркәсіп 

өндірісінде пайдаланылатын мен биотехнологиялық 

әдістері мен құралдары және олардың метаболизмдік 

өнімдері.   

Тағам өнеркәсібіндегі биотехнология. Тағам 

өнеркәсібінің түрлі салаларында пайдаланылатын 

дәстүрлі биотехнологиялық үрдістерді зерттеу, олардың 

азық-түлік тауарларын тұтыну қасиеттерін 

қалыптастырудағы рөлі; тағам биотехнологиясының 

заманауи жетістіктері мен оның дамуының негізгі 

бағыттары. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- ферменттердің заманауи жіктелуін, тағам 

өнеркәсібіндегі ферменттік препараттарды пайдаланудың 

негізгі әдістері; 

биотехнологиялық өндірістің типтік схемасын; қоректік 

ортаны дайындау принципі; микроорганизмдерді 

өнеркәсіпте қолдану; 

- тағам өнеркәсібінде пайдаланылатын 

микроорганизмдердің түрі; этанол, жеміс шырынын 

өндірудегі ферментті препараттарды қолданудың негізгі 

кезеңдері; соя тұздығын өндіру үшін биотехнологиялық 

үрдістер; спиртөнімдерін өндірудегі негізгі 

биотехнологиялық үрдістер; 

- микроорганизмдердің өсуінің негізгі кезеңдері; способы 

культивирования микроорганизмдерді культивирлеудің 

тәсілдері; қоректік орта құрамы; 

Қабілеті болуы керек:  

- негізгі және қосымша әдебиеттермен өз бетінше жұмыс 

жасауды ұйымдастыру; 

- таза мәдени микроорганизмдерден егу материалдарын 

алу; биотехнологиялық өндірістің типтік схемасын жасау;  

- амин қышқылдары, липидтер, витаминдерді алудың 

технологиялық схемасы жасау. 
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Дағдысы болуы керек:  
- ферментті препараттарды алу үшін зертханалардағы 

жұмыстарды; олардың белсенділіктерін анықтау; 

сонымен қатар тағам өнімдерін өндірісте пайдалану; 

- биотехнология саласындағы эксперименттік 

зерттеулерді жүргізудің негізгі әдістері мен техникасын 

игеру; биотехнологиялық өндірісте өнімдердің 

органолептикалық және физика-химиялық әдістерін 

талдау жасау дағдыларын игеру; 

- биотехнологиялық өндірісте өнімдердің 

органолептикалық және физика-химиялық әдістермен 

талдау жасау. 

Құзіретті болуы керек:  
- биотехнология саласында эксперименттік зерттеулер 

жүргізудің тәсілдері мен негізгі әдістерін;  

- биотехнологиялық өндірісте өнімдердің 

органолептикалық және физикалық-химиялық әдістерін 

талдау жасауды. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Ферменттік препараттарды өндіру 

және оларды өнеркәсіпте қолдану, PPOB5310 

Пробиотиктер және пробиотикалық өнімдер 

биотехнологиясы, Тағам өнеркәсібіндегі биотехнология) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Горькова И.В. Курс лекций "Биотехнология 

пробиотиков и пробиотических продуктов" [Электронный 

ресурс] / Горькова И.В. - Орел : Изд-во Орел ГАУ, 2013. - 

133 с. 

2. Мезенова О.Я. Современные биотехнологии продуктов 

животного происхождения. Часть 2.: учебное пособие. – 

Калининград: Издательство ФБГОУ ВПО «КГТУ», 2010. – 

233 с. 

3. Tuzimski, Т., Sherma, J. (2015). High Performance Liquid 

Chromatography in Pesticide Residue Analysis. CRC 

Press/Taylor & Francis: Boca Raton FL, US. ISBN 

9781420045666 - CAT# 45660 

4. Ghosh, D., Bagchi, D., Konishi, T. (2014). Clinical Aspects 

of Functional Foods and Nutraceuticals.  CRC Press/ Taylor & 

Francis: Boca Raton FL, US. ISBN-13: 978-1466569102  

5. Parmjit, S. Panesar, Satwinder, S. Marwaha. (2013). 

Biotechnology in Agriculture and Food Processing: 

Opportunities and Challenges. CRC Press/Taylor & Francis: 

Boca Raton FL, US. ISBN-13: 978-1439888360 

6. Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional 

Aspects, Third Edition (Food Science and Technology) ISBN: 

0-8247-5332-1 
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№3 «Мал шаруашылығындағы биотехнология» білім беру 

траекториясы 

 

7 Модуль. Мал биотехнологиясының әдістері 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 
Мал биотехнологиясының әдістері ( 5312MB  

Молекулалық биотехнология, 5313 Мал  MShE

шаруашылығындағы  эмбриокултура, AShME5314 Ауыл 

шаруашылығы малдарының эмбриондарын 

трансплантациялау) 

2 Модульге жауапты Бұралхиев Б.Ә., а.ш.ғ.к., профессор, Тойшибеков Е.М., 

б.ғ.д., профессор, Койшибаев А.М., а.ш.ғ.к., аға оқытушы 

«Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» 

кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 12 

6 Кредит саны 12 (4/4/4) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Биотехнология салаларының заманауи мәселелері және 

селекция 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны      Молекулалық  биотехнология. Геном және оның 

құрылысы. Прокариот және эукариот геномы. ДНК 

реплекациясының технологиясы. Жаңа реконбинанты 

гендерді (рДНК) алу, құрастыру және клондау. Ген банкін 

жасау. ДНК-ға әсер ететін ферментер. Клондалған ДНҚ 

экспрессиялану үшін қолданылатын векторлар. 

Реконбинанты ДНК технологиясы. 

     Мал  шаруашылығындағы  эмбриокултура. Іn vitro  

жағдайында гаметалар және эмбриондармен макро және 

микроманипуляциялаудың тиімды әдістерін зертеу. 

Гаметалар және эмбриондардың сапасын анықтау, оларды 

қысқа мерзімге (қоректі ортада өсіру әдісі) және ұзақ 

мерзімге (криоконсервация әдісі) сақтау. Гаметаларды 

экстракорпоральді ұрықтандыру.  

     Ауыл шаруашылығы малдарының эмбриондарын 

трансплантацияла. Генотипі аса құнды ауыл 

шаруашылығы малдарының санын қысқа мерзім ішінде 

қарқынды көбейту мақсатында биотехнология әдістерін 

қолдану. Малдың түріне (көлеміне) қарай эмбрион 

трансплантациялау, соның ішінде: хирургиялық және 

хирургиялық емес әдістері.  

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- молекулалық биотехнологиясының жалпыбиологиялық 

негіздерін, жаңа реконбинанты гендерді (рДНК) алу, 

құрастыру және клондау, жасұшалы және ұрық 
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инженерияда өткізілетін эксперименттер тұралы, 

жануарлардың сома және жыныс жасұшаларының 

клондау және генетикалық ауысу ұстанымдарын; 

- жануарлардың биотехнологиясының жалпыбиологиялық 

негіздерін, Іn vitro  жағдайында гаметалар және 

эмбриондармен макро және микроманипуляциялаудың 

тиімды әдістерін, жасұшалы және ұрық инженерияда 

өткізілетін эксперименттер тұралы; 

- малдың түріне (көлеміне) қарай эмбрион 

трансплантациялау зертханасының жұмысын дұрыс 

ұйымдастыра білу.  Хирургиялық және хирургиялық емес 

әдістерін толық игеру. 

Қабілеті болуы керек:  

-  жануардың ағзасында молекулярлы деңгейде жаңа 

генетикалық бағдарламаны ала білу: рекомбинанттық 

молекулаларды құрастыру және клондау; гендердің банкін 

жасау; гендерді еңгізу; трансгендік жануарларды және 

жоғарыбағалы заттарды алу;  

- гаметалар және эмбриондардың сапасын анықтау, 

оларды қысқа мерзімге (қоректі ортада өсіру әдісі) және 

ұзақ мерзімге (криоконсервация әдісі) сақтау;  

- теориялық білімді ғылыми және тәжірибе жұмыстарына 

қолдану, жануарлар биотехнологиясының ауыл 

шаруашылығы малдарының эмбриондарын трансплантациялау 

эксперименттерін білімді жоспарлау.  

Дағдысы болуы керек:  
- медицинада және малшаруашылықта, ғылыми және 

тәжірибе салаларында молекулалық биотехнология 

әдістерінің қолдануын толық меңгеруі керек;  

- ооциттер мен эмбриондарды жасанды орталарда in vitro 

жағдайында өсіру әдістерін,  негізгі жануарлы 

объектілермен – тышқан, үй қоян, қой – тәжірибеде 

эмбриокультуралды жұмыс істеу әдістерін; микроскоп 

құралдарына (құрамы әр түрлі микроскоптар, 

микроманипуляторлар, микроинъек-торлар); зертханалық 

құрал жабдықтарына (термостаттар, центрифугалар, 

анализаторлар және арнаулы құралдар);  

- жануарлар биотехнологиясының ауыл шаруашылығы 

малдарының эмбриондарын трансплантациялау әдістерін 

толық меңгеру.   

Құзіретті болуы керек:  
- теориялық білімді ғылыми және тәжірибе жұмыстарына 

қолданып, молекулалық биотехнологияның және мал 

шаруашылығындағы  эмбриокултураның эксперименттерін 

білімді жоспарлауға құзыретті болуы керек; 

- қолдан ұрықтандыру, жыныс циклын сәйкестіру, 

суперовуляциялау, хирургиялық және хирургиялық емес 

әдістерін толық игеріп құзыретті болуы.  

Транспланттардың келешектегі өнімділік көрсеткіштерін  

жобалап соған байланысты  күтіп -  бағу жолдарын 

анықтау. 

14 Қорытынды Кешенді емтихан (Молекулалық биотехнология, Мал  
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бақылаудың түрі шаруашылығындағы  эмбриокултура, Ауыл шаруашылығы 

малдарының эмбриондарын трансплантациялау) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Эрнст Л.К. Трансплантация эмбрионов 

сельскохозяйственных животных. М., 2007. 

2. Алмагамбетов К.Х. Основы биотехнологии. Астана, 

2006. -224 с. 

3. Джамалова Г.А. Биотехнология животных. Алматы, 

2004. с. 304. 

4. Аубакиров Х. Жануарлар биотехнологиясы: ЖОО студ. 

арналған оқу құралы. - Алматы: ЖШС "Эверо", 2011. 

5. Бегімқұлов Б.К. Молекулалық генетика негіздері. 

Астана, 2009. 

6. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. 

Принципы и применение. — М.: Мир, 2002. 

7. Ashish Verma and Anchal Singh.  Animal Biotechnology:  

Models in Discovery and Translation. Copyright © 2014 

Elsevier Inc. All rights reserved. 

8. Holland, Alan J., Johnson, Andrew (Eds.) Animal 

Biotechnology and Ethics. 2015. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017 ж. 
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1 Паспорт образовательной программы 

1.1 Академическая степень 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

2 Характеристика образовательной программы 

2.1 Цель образовательной программы 

2.2 Задачи образовательной программы 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

3. Ключевые компетенции 

4. Содержание образовательной программы 

5. Формуляры для описания модулей 

6. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 
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Приложение 271 

к Перечню типовых учебных планов 

по специальностям высшего и 

послевузовского образования 

протокол №425 от 05.08.2016г. 
 

             ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

по специальности послевузовского образования 

6М070100-Биотехнология 
(профильное направление) 

 

Срок обучения: 1,5 года 

Академическая степень: магистр техники и технологии по 

специальности 6М070100-«Биотехнология» 
 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

креди 

тов 

Сем

ест

р 

Форма 

контро-

ля 

БД Базовые дисциплины 10   

ОК Обязательный компонент 5   

 
IYa5201 

Иностранный язык 

(профессиональный) 
2 1 экзамен 

Men5202 Менеджмент  1 1 экзамен 

Psi5203 Психология 2 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 5   

ПД Профилирующие дисциплины 26   

ОК Обязательный компонент 3   

 SPOBS5301 

Современные проблемы 

отраслевой биотехнологии 

и селекция 

3 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 23   

  Итого теоретического обучения 36   

ДВО Дополнительные виды обучения не менее 8 

ППИ Производственная практика  не менее 4
*
 отчет 

НИРМ 

Экспериментально-исследовательская 

работа магистранта, включая 

выполнение магистерского проекта 

не менее 4 отчет 

ИА Итоговая аттестация 4   

КЭ Комплексный экзамен 1 3  

ОиЗМП Оформление и защита магистерского 

проекта 

3 3  

 ИТОГО  не менее 48  

П р и м е ч а н и е * Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит 

в общую трудоемкость. В случае необходимости вуз может увеличить число 

кредитов, выделяемых на практику.  
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1. Паспорт образовательной программы 

 

1.1  Академическая степень 

В магистратуре подготовка кадров по модульной образовательной 

программе «Промышленная биотехнология» специальности «6М070100-

Биотехнология» готовится по профильному (срок обучения 1,5 год) 

направлению.  

Выпускнику магистратуры профильного направления присуждается 

академическая степень магистра техники и технологий по 

специальности «6М070100-Биотехнология» 

 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

 

1.2.1  Виды и сфера профессиональной деятельности 

Магистры по модульной образовательной программе «Промышленная 

биотехнология» специальности «6М070100-Биотехнология» могут:  

- выполнять организационно-технологическую деятельность в 

производственных учреждениях различных отраслей биотехнологии, 

осуществлять управленческую, инженерную деятельность и выполнять 

задачи менеджмента, экспертизы качества и стандартизации 

биотехнологической продукции, продукции предприятий пищевой, 

перерабатывающей, медицинской и микробиологической промышленности; 

вести научно-исследовательские и инженерно-технологические разработки, 

выполнять проектно-изыскательные работы, научно-организационную 

деятельность в различных областях биотехнологии.  

 

1.2.2  Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- биотехнологические предприятия, предприятия пищевой, 

перерабатывающей промышленности, селекционные и сортоиспытательные 

станции, станции защиты растений; научно-производственные, медицинские, 

фармацевтические, сельскохозяйственные, природоохранительные, 

проектные, экспертные, административные учреждения; ботанические сады, 

зоопарки, заказники, музеи природы и другие природоохранные учреждения; 

отраслевые лаборатории, подразделения, секции, секторы, департаменты, 

отделы экологии при местных, областных и республиканских управленческих 

структурах, учреждения контрольно-аналитической службы, центры 

стандартизации и сертификации; учебные заведения.  

 

2 Характеристика образовательной программы 

 

2.1 Цель образовательной программы 

Основными общенациональными целями образования в соответствии с 

Концепцией развития системы образования Республики Казахстан являются 

удовлетворение интересов общества, государства и личности в получении 
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качественного высшего образования, предоставление каждому человеку 

широких возможностей в выборе содержания, форм и сроков обучения. 

Подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими 

фундаментальными знаниями, инициативного, адаптивного к меняющимся 

требованиям рынка труда и технологий, умеющего работать в команде, 

обладающего необходимыми знаниями в области биотехнологии.  

Целью модульной образовательной программы «Промышленная 

биотехнология» специальности «6М070100-Биотехнология» является 

подготовка конкурентоспособных на рынке труда специалистов по 

биотехнологии для государственных, местных, региональных, зарубежных 

учреждений.   

 

2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами модульной образовательной программы 

«Промышленная биотехнология» специальности «6М070100-Биотехнология» 

являются:  

- углубление теоретической и практической индивидуальной 

подготовки в различных направлениях биотехнологии, обусловленных 

потребностями государства и рынка труда;  

- совершенствование организации биотехнологии на основе 

использования передового опыта и научных достижений в условиях 

рыночной экономики;  

- подготовка кадров, способных успешно осуществлять 

исследовательскую и управленческую деятельность в различных 

биотехнологических производствах и организациях. 

 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Модульная образовательная программа «Промышленная 

биотехнология» специальности «6М070100-Биотехнология» включает 3 (три) 

образовательных траектории. 

Магистранты общее по всем образовательным траекториям  

изучают предметы иностранный язык (профессиональный), менеджмент, 

психология, управление предпринимательской деятельности, моделирование 

бизнес-решений, современные проблемы отраслевой биотехнологии и 

селекция, методологические основы исследований в биотехнологии, 

молекулярная биология, микробиологический контроль пищевых 

производств, упаковочная технология (углубленный курс). 

Образовательные траектории: 

№1 «Микробная биотехнология в пищевой промышленности». 

Магистранты изучают предметы микробиологические процессы в  пищевой 

промышленности, биотехнология пробиотических препаратов, 

биотехнология заквасок для цельномолочных продуктов. 

№2 «Биотехнология в пищевой промышленности». Магистранты 

изучают производство ферментных препаратов и их применение в 
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промышленности, биотехнология пробиотиков и пробиотических продуктов, 

биотехнология в пищевой промышленности. 

№3 «Биотехнология в животноводстве». Магистранты изучают 

предметы молекулярная биотехнология, эмбриокультура в животноводстве, 

трансплантация эмбрионов сельскохозяйственных животных. 

 

3 Ключевые компетенции:  

 

Выпускник профильной магистратуры должен: 

 

1) иметь представление: 

- о современных направлениях развития и достижениях биотехнологии;  

- об основных задачах профессиональной работы на 

биотехнологическом производстве, на предприятиях пищевой, 

перерабатывающей, медицинской и микробиологической промышленности; 

- в службах, организациях и сети по распределению и сбыту 

биотехнологической, пищевой, микробиологической и другой продукции; 

- о движущих законах рыночной экономики и менеджменте в области 

биотехнологии; 

- о задачах и способах реализации инновационного развития 

биотехнологии в условиях казахстанской экономики; 

- о принципах обновления и мобилизации персонала на решение 

вышеуказанных задач; 

- о личной ответственности и профессиональной миссии специалиста-

биотехнолога. 

 

2) знать: 

- основы фундаментальных наук, на которые опирается современная 

биотехнология, в соответствии со специальностью и специализацией; 

- ключевые механизмы и закономерности реализации процессов 

жизнедеятельности на пути решения практических задач биотехнологии; 

- прогрессивные технологии, относящиеся к профессиональной 

деятельности биотехнолога-практика в сфере менеджмента, производства, 

распределения и сбыта продукции; 

- важнейшие технологические процессы переработки 

микробиологического, растительного и животного сырья, производства и 

переработки пищевых продуктов; 

- устройство и принципы работы современного биотехнологического 

оборудования. 

 

3) уметь: 

- планировать, регламентировать и выполнять профессиональные 

обязанности биотехнолога или руководителя коллектива специалистов; 
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- прогнозировать результаты своей профессиональной деятельности; 

контролировать ход биотехнологического процесса и анализировать его 

результаты; 

- брать ответственность за профессиональные решения; работать в 

команде специалистов; 

- использовать полученные знания для решения проблем во 

внештатных или новых условиях; 

- стимулировать собственный профессиональный рост; применять 

навыки самореализации и самореабилитации; 

- делиться профессиональным опытом менеджмента, производства, 

распределения, сбыта продукции и анализа своей деятельности. 

 

4) иметь навыки: 

- решения стандартных задач биотехнологического менеджмента и 

производства; 

- логического мышления, аргументации и убеждения; 

- корректного оформления положений и выводов в устной и 

письменной форме; 

- углубления профессиональных знаний с помощью новых 

информационных и образовательных технологий; 

- поиска достаточной информации и приема эффективных решений; 

- регулярного повышения квалификации. 

 

5) быть компетентным: 

- в решении прикладных задач практической биотехнологии; 

- в установлении профессиональных, личных и корпоративных 

контактов; 

- в адаптации к технологическим вызовам и собственному 

профессиональному росту. 
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4. Содержание образовательной программы 

 

4.1 Профильное направление  

 
Наименование 

модуля 

Цикл 

и 

компо

нент 

Код 

дисципл

ины 

Наименование 

дисциплины 

Форма 

контрол

я 

семе

стр 

Обьем 

кредитов 

Формируемые компетенции 

(результаты обучения) 

KZ 
EC

TS 

Экономические и  

коммуникативные 

отношения 

БД/ОК IYa5201 Иностранный язык 

(профессиональный) 

экзамен 1 2 3 Быть компетентным: 

- в работе с лексографическими 

источниками на иностранном языке 

(традиционный и on-line);   

- в анализе, обобщений и 

прогнозирований тенденции в 

развитии современного 

менеджмента;  

- в применении адекватных 

психодиагностических методов 

исследования личности 

обучающихся и групп обучающихся. 

БД/ОК Men5202 Менеджмент экзамен 1 1 1,5 

БД/ОК Psi5203 Психология экзамен 1 2 3 

Итого по модулю:  5 7,5  

Бизнес-менеджмент 

БД/КВ UPD520

4 

Управление 

предпринимательской 

деятельности 

Комплек

сный 

экзамен 

1 2 3 Быть компетентным: 

- принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений 

в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности; 

нормативно-правовой базой, 

регулирующей деятельность 

предприятия; разработки механизма 

принятия управленческих решений и 

умения оценивать результаты 

деятельности предприятия; 

- в организации и проведении 

научных исследовании с 

БД/КВ МBR520

5 

Моделирование 

бизнес-решений 

1 3 4,5 
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использованием современных 

методов математического 

моделирования и анализа 

технологических систем. 

Итого по модулю:  5 7,5  

Современные  

методы и 

методологии 

отраслевой 

биотехнологии 

Модуль разработан с 

участием вуза –

партнера: 

Атте вон Райт 

Йоханнес (von 

Wright Atte Johannes) 

(Университет 

Восточной 

Финляндии): 

Пол Роберт 

Торгерсон (Paul 

Robert Torgerson) 

Университет Цюрих, 

Р.Алжаева ТОО 

«Амиран» 

ПД/ОК SPOBS5

301 

Современные 

проблемы отраслевой 

биотехнологии и 

селекция 

Комплек

сный 

экзамен 

1 3 4,5 Быть компетентным: 

-  в применении и использовании 

знаний о микроорганизмах, на 

которых базируются 

биотехнологические производства и 

селекционных приемах работы;  

- в планировании, организации и 

проводении научно-

исследовательских работ в области 

биотехнологии;  

- в применении и использовании 

знаний об основных моле кулярно-

генетических и клеточных 

механизмах функциони рования 

организма. 

ПД/КВ MOIB530

2 

Методологические 

основы исследований в 

биотехнологии 

1 2 3 

ПД/КВ MB5303 Молекулярная биология 1 3 4,5 

Безопасность и 

качество пищевых 

продуктов 

Модуль разработан с 

участием вуза –

партнера: Rosnita 

Binti A Talib 

Университет Путра 

Малайзия, и 

ПД/КВ 
MKPP530

4 

Микробиологический 

контроль  пищевых 

производств 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в вопросах определения 

микробиологических рисков при 

производстве пищевых продуктов; 

- в области новых технологий 

упаковывания пищевых продуктов и 

реализации их в практической 

деятельности. 

ПД/КВ UT5305 
Упаковочная технология 

(углубленный курс) 

2 3 4,5 
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совместно с 

работодате 

лем У.Жамалбек 

ТОО Сайрам –Сут  

 

Итого по модулю:  14 21  

Образовательная траектория №1 «Микробная биотехнология в пищевой промышленности» 

Технология 

производства 

препаратов на 

основе живых 

культур 

микроорганизмов 

Модуль разработан с 

участием вуза –

партнера: 

Стамбульский 

университет 

(Турция), 

Университет 

пищевых продуктов 

(Пловдив) и 

совместно с 

работодателем 

М.Алиев УНПЦ 

«Байсерке -Агро» 

ПД/КВ MРРP530

6 

Микробиологические 

процессы в  пищевой 

промышленности 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в вопросах контроля качества сырья 

и продукции, осуществлении 

технологического процесса по 

приозводству пробиотических 

препаратов; 

-  выделения активных продуцентов 

молочнокислых бактерии и 

определение биологического 

свойства пробиотиков. 

ПД/КВ BPP5307 Биотехнология 

пробиотических 

препаратов 

2 4 6 

ПД/КВ BZCP530

8 
Биотехнология заквасок 

для цельномолочных 

продуктов 

2 4 6 

Модуль бойынша барлығы:  12 18  

Образовательная траектория №2 «Биотехнология в пищевой промышленности» 

Пищевая 

биотехнология  

Модуль разработан с 

участием вуза –

партнера: 

Елизавета Фаслер 

ПД/КВ PFPPP53

09 

Производство 

ферментных препаратов 

и их применение в 

промышленности 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в основных методах и 

приемах проведения 

экспериментальных исследований в 

области биотехнологии; навыками 

выполнения анализа продуктов 

ПД/КВ BPPP531

0 
Биотехнология 

пробиотиков и 

пробиотических 

2 4 6 
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Хан Университет 

Базел (Швейцария) 

продуктов биотехнологического производства 

органолептическими и физико-

химическими методами. 

ПД/КВ BPP5311 Биотехнология в 

пищевой 

промышленности 

2 4 6 

Модуль бойынша барлығы:  12 18  

Образовательная траектория №3 «Биотехнология в животноводстве» 

Методы биотехноло 

гии животных  

Модуль разработан с 

участием вуза –

партнера: Дэвид 

Арни Эстонский 

Университет 

естественных наук 

(Эстония) 

Ян 

МичинскийВармин-

Мазурский 

Университет 

(Польша) 

ПД/КВ MB5312 Молекулярная 

биотехнология 
Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Быть компетентным: 

- использовать теоретические знания 

для внедрения в науку и практику, 

грамотно компетентно планировать 

эксперименты по молекулярной 

биотехнологии и  эмбриокультуре в 

животноводстве; 

- полностью владеть методами 

искусственного осеменения, 

синхронизации и суперовуляции 

половой охоты. Определением 

направленности  продуктивности 

трансплантантов и в связи с этим 

организовывать направленное 

выращивание. 

ПД/КВ EZh5313 Эмбриокультура в 

животноводстве 
2 4 6 

ПД/КВ TESZh53

14 
Трансплантация 

эмбрионов 

сельскохозяйственных 

животных 

 2 4 6 

Модуль бойынша барлығы:  12 18  

Итого по теории:  36 54  

Производственно-экспериментальная работа и итоговая аттестация 

Производственно-
экспериментальная 

работа 
ДВО 

 ЭИРМ 

(Экспериментально-

исследовательская 

работа магистранта) 

отчет 1-3 4 16  

 Производственная  

практика 
отчет 2-3 4 10 

Итого по модулю:  8 26  

Итоговая аттестация 
ДВО 

 Комплексный экзамен КЭ 3 1 3,5  

 Оформление и защита 

магистерского проекта 
ОЗМП 3 3 10,5 

Итого по модулю:  4 14  
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Итого ПЭРи ИА:  12 40 

Всего по программе:  48 94 
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5 Формуляры для описания модулей 

5.1 Профильное направление  

Модуль 1. Экономические и коммуникативные отношения  

1 Название модуля и 

шифр 

Экономические и коммуникативные отношения. (IYa5201 

Иностранный язык (профессиональный), Men5202 

Менеджмент, Psi5203 Психология) 

2 Ответственный за 

модуль 

Керимова У.К., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и 

управление агробизнесом», Сиргебаева С.Т., к.п.н., ассоц. 

профессор кафедра  "Иностранные языки", Аманбаева Э.А., 

к.п.н., ассоц. профессор, Кенбаева Г.К., к.п.н., ассоц. 

профессор, кафедра "Профессиональное обучение"  

3 Тип модуля БД/ОК, БД/ОК, БД/ОК 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5/(2/1/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Философия, социология, основы экономической теории  

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 Содержание модуля Иностранный язык (профессиональный). Введение. 

Принципы обучения. Современные методы обучения. 

Требования к уровню владения иностранным языком: 

чтение, письмо, аудирование, говорение. Характер учебного 

языкового материала: фонетика, лексика и 

словообразование, грамматика.  

Менеджмент. Введение. Менеджмент как вид 

деятельности. Понятие и виды организации. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Коммуникация и принятие 

решений. Стратегическое управление организацией. 

Инновационный менеджмент. Антикризисное управление. 

Функции управления: планирование, организация, 

мотивация и контроль. Командный менеджмент. Теории 

лидерства, власти и влияния. Управление конфликтами в 

компаний. Производство как объект управления. 

Оперативное управление производством. Управление 

качеством. Управление производительностью. 

Эффективность менеджмента: внутренние и внешние 

параметры.   

Психология. Введение. Предмет, задачи и структура 

психологии высшей школы. Психология познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения. 

Психологические методы и средства повышения 

эффективности и качества обучения в современных 

условиях. Психологические основы процесса воспитания. 
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Проблемы психодиагностики профессионально- 

ориентированной личности. Психологическое 

консультирование студентов и преподавателей с учетом 

профиля будущей профессиональной деятельности 

специалиста. Психология педагогического общения.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- общенаучную терминологию и терминологический 

подъязык соответствующей специальности на иностранном 

языке; основы деловой переписки в рамках международного 

сотрудничества;  

- теоретические и методологические основы менеджмента; 

- социально-психологическую природу педагогической 

деятельности; 

Уметь:  

- свободно читать, переводить оригинальную литературу по 

избранной специальности с последующим анализом, 

интерпретацией и оценкой извлеченной информации; 

- изучать пути обеспечения конкуренроспособности 

компании на основе эффективного управления компанией;  

- использовать необходимые  психолого-методические 

ресурсы для подготовки и проведения занятий (лекции, 

семинары, СРМП и экзаменов). 

Иметь навыки:  

-  устной коммуникации по специальности в формах 

монолога, диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, 

дебаты, прения, беседы за «круглым столом»);  

-  управленческой деятельности, принятия управленческих 

решений в сфере практической деятельности;  

- в управлении процессом обучения по различным аспектам 

коммуникации в сфере профессиональной деятельности. 

Быть компетентным:  

- в работе с лексографическими источниками на 

иностранном языке (традиционный и on-line);   

- в анализе, обобщений и прогнозирований тенденции в 

развитии современного менеджмента;  

- в применении адекватных психодиагностических методов 

исследования личности обучающихся и групп обучающихся; 

14 Форма итогового 

контроля 

Экзамен (Иностранный язык), Экзамен (Менеджмент), 

Экзамен (Психология)  

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 7. Harding K. English for Specific Purposes. Oxford University 

Press, 2009. 

8. C Bahlmann, E. Breindl, H.-D.Draxler, K.Ende, G.Storch. 

Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

9. J.Girardet, J.-M.Cridlig. Panorama. CLE International, 2001. 

10. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-

М.:Банки и биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

11. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

обучения. – Алматы, 2004.  

12. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

образования: от деятельности к личности. – М., 2005. 

18 Дата обновления 20.06.2016 г. 

 

Модуль 2. Бизнес-менеджмент 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Бизнес-менеджмент (UPD5204 Управление 

предпринимательской деятельности, МBR5205 

Моделирование бизнес-решений) 

2 Ответственный за 

модуль 

Керимова У.К., д.э.н., профессор, Тажигулова Ж.Ж., к.э.н., 

профессор кафедра «Менеджмент и управление 

агробизнесом», Ахметов К.А., к.т.н., профессор кафедры 

«Автоматизация  и информационные технологии»  

3 Тип модуля БД/КВ, БД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5(2/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Основы экономической теории, информатика 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 Содержание модуля Управление предпринимательской деятельности. 

Понятие и отличителные черты предпринимательской 

деятельностью. Условия и особенности 

предпринимательской деятельностью в Казахстане. 

Основные организационно-правовые вопросы 

предпринмательства. Основные виды 

предпринимательской деятельностью. Сущность 

производственного предпринимательства. Сущность 

коммерческого предпринимательства. Виды и методы 

осуществления консалтинговой деятельности. 

Характеристика финансового предпринимательства. 

Управление предпринимательскими рисками. Виды 

конкуренции. Виды и методы прогнозирования. 

Основные этапы стратегического планирования. 

Управление товародвижением. Управление 

организационной структурой предприятием. Сущность и 

отличительные признаки инновационного 

предпринимательства. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. Управление финансами. 

Понятие и виды ответственности предпринимателей. 

Моделирование бизнес-решений. Процесс принятия 

решения, начиная от    формализации исходной проблемы, 

далее через построение и решение математической 
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модели на компьютере до анализа решения и 

формирования управленческого решения. Основное 

внимание уделено построению и решению математических 

моделей и анализу этих решений с помощью компьютера. 

Рассмотрение производственных, транспортных и 

финансовых модели задач, необходимые для выбора 

управленческих решений различной сложности. Примеры и 

задачи для самостоятельного решения. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- стандарты управления проектами; методологию PMI, 

сформулированную в виде стандарта PMBOK, 

базирующуюся на концепции управления проектами через 

группу стандартных процессов;  

- методологию проектирования с использованием методов и 

моделей исследования операций, в т.ч. моделирования 

аграрного производства, разработки математических 

моделей оптимизации производственных параметров 

агроинженерных объектов и процессов с учётом комплекса 

агринженерных и экономических факторов, приёмов 

разработки моделей задач линейного и целочисленного 

программирования, приёмов и методов оптимального 

размещения предриятий и оптимального использования 

аграрной техники в малых сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Уметь:  

- определять среду проекта; формулировать проект; 

планировать проект; использовать набор различных 

процедур, документов и технологий, наиболее подходящих 

для конкретного типа проекта;  

- использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

аграрной системе. 

Иметь навыки:  

- определять свои возможности в предпринимательской 

деятельности; использовать знания основ 

предпринимательства для организации предприятия; 

анализировать конкретные ситуации в бизнесе; 

- в методах  математического моделирования аграрной 

системы, оптимальной загрузки оборудования, оптимизации 

технологических процессов и теории массового 

обслуживания; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

Быть компетентным:  

- принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности; нормативно-правовой базой, регулирующей 

деятельность предприятия; разработки механизма принятия 

управленческих решений и умения оценивать результаты 
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деятельности предприятия; 

- в организации и проведении научных исследовании с 

использованием современных методов математического 

моделирования и анализа технологических систем. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комлексный экзамен  (Управление предпринимательской 

деятельности,  Моделирование бизнес-решений)             

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Управление инновационными проектами. Под ред. проф. 

Попова В.Л. Издательство: ИНФРА-М. 2009. 

2. Project Management for Successful Product Innovation.. 

by Alan Webb. UK.Gower Pub Co; 2nd edition. 2007. 

3. AGILE PROJECT MANAGEMENT: CREATING INNOVATIVE 

PRODUCTS. BY JIM HIGHSMITH. USA. ADDISON-WESLEY 

PROFESSIONAL; 2 EDITION, 2009.-WESLEY PROFESSIONAL; 2 

EDITION, 2009. 

4. Ахметов К.А. Принятие бизнес-решений в MS Excel. 

Учебник//(2-е издание), – Алматы: изд. «Бастау», 2011, с 

грифом МОН РК,  – 320 с. 

5. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование 

элементов экономических систем. – М.: «Финансы и 

статистика», 2000. –206 с. 

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Модуль 3. Современные методы и методологии отраслевой 

биотехнологии 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Современные методы и методологии отраслевой 

биотехнологии (SPOBS5301 Современные проблемы 

отраслевой биотехнологии и селекция, MOIB5302 

Методологические основы исследований в биотехнологии, 

MB5303 Молекулярная биология) 

2 Ответственный за 

модуль 

Серикбаева А.Д., д.б.н., профессор, Жумашев Ж.Ж., д.х.н., 

профессор, Мырзабек К.А., к.с-х.н., ассоц. профессор 

кафедра «Технология и безопасность пищевых продуктов» 

3 Тип модуля ПД/ОК, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

8 

6 Количество 

кредитов 

8 (3/2/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Объекты биотехнологии, Основы биотехнологии 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

http://www.amazon.com/Alan-Webb/e/B001HMRVXY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jim+Highsmith&search-alias=books&text=Jim+Highsmith&sort=relevancerank
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12 

 

Содержание модуля Современные проблемы отраслевой биотехнологии и 

селекция. Введение. Проблемы бродильных производств. 

Производство спирта. Проблема выбора субстрата. 

Основные стадии технологического процесса и способы их 

оптимизации. Микроорганизмы, используемые в 

производства спирта. Пивоварение и виноделие. Дрожжи, 

использующиеся в пивоварении и виноделии. Сущность 

технологического процесса основные стадии. Оптимизации 

процесса сбраживания пивного сусла. Проблема загрязнения 

бродильных производств и способы борьбы с ними. 

Санитарно-микробиологический и производственный 

контроль. Производство белковых препаратов, биологически 

активных добавок и функциональных продуктов питания. 

Производство белков из дрожжей. Получение белков из 

фототрофных микроорганизмов. Культуры микроводорослей 

и цианобатерий. Пищевая ценность и перспективы 

применения микробного белка. Фототрофные 

микроорганизмы – продуценты биологически активных 

добавок (БАД) к пище. Получение БАД. Применение БАД в 

пищевой промышленности. Микробиологические производ 

ство индивидуальных органических кислот (лимонная, яб 

лочная, аспарагиновая кислоты). Микробиологическое про 

изводство ферментных препаратов. Использование фермен 

тов микробного происхождения для пищевой промышлен 

ности. Биологическая очистка сточных вод. Основные 

принципы работы, методы и сооружения аэробной и 

анаэробной биологической очистки сточных вод и 

переработки промышленных отходов. Мутагенез, клеточная 

и генетическая инженерия в селекции микроорганизмов. 

Методологические основы исследований в 

биотехнологии. Введение. Биотехнология как наука.  ХХ1 

век - век  биотехнологии.  Современная биотехнология,  ее 

задачи, перспективы  развития и использования ее 

достижений. Основные этапы становления биотехнологии , 

их  связь с фундаментальными  науками  как  биохимия,  

генетика и микробиология. Перспективы использования  

достижении фундаментальных наук для  дальнейшего 

развития  биотехнологии. Основные направления развития 

биотехнологических производств в  сельском хозяйстве. 

Биотехнологические  и  биохимические  особенности 

коровьего молока,  методология  и современные методы его 

исследования. Биотехнологические    и  биохимические   

особенности кобыльего молока и кумыса, современные 

методы их исследования. Биотехнологические,  

биохимические  и  микробиологические  основы  кумысной 

закваски и методы ее исследования. Биотехнология   и   

биохимия   получения кумыса. Современное состояние  и  

перспективы  использования кумыса для   лечебных  и 

коммерческих  целей. Биотехнологические  и  

биохимические  особенности верблюжьего молока,  

методология  и современные методы его исследования. 

Биотехнологические   и   биохимические  особенности 
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верблюжьего молока и шубата. Биотехнология   и  биохимия   

приготовления шубата и современные методы его 

исследования. Современное состояние  и  перспективы  

использования  шубата  для  лечебных  и коммерческих  

целей.   Основные методологические, биотехнологические   

и биохимические механизмы удлинения  срока хранения и 

использования кумыса и шубата. Основные   

методологические, биотехнологические   подходы  и  

биохимические механизмы   получения  особо  ценных  

продуктов   питания   из кобыльего и верблюжьего молока. 

Биохимические и биотехнологические особенности 

молозива сельскохозяйственных животных,  современные 

методы исследования и  его  практическое использование.  

Молекулярная биология. Молекулярная биология – 

предмет, задачи, методы исследования. Роль и значение 

молекулярной биологии и генетики в медицине. Структура 

белков и нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты, 

химический состав, строение. ДНК, виды ДНК. РНК, виды 

РНК. Репликация ДНК. Репликация. Основные принципы и 

типы репликации ДНК. Механизмы транскрипции у про- и 

эукариот. Процессинг и сплайсинг. Альтернативный сплай 

синг. Проблема концевой недорепликации и ее решение. 

Генетический код, понятие, свойства. Трансляция. Механиз 

мы трансляции  (биосинтеза белка). Посттрансляционная  

модификация белков. Молекулярные механизмы реализации 

генетической информации. Регуляция активности генов у 

прокариот. Регуляция активности генов у эукариот. Уровни 

регуляции активности генов и их характеристика. 

Нуклеотидные последовательности в геноме эукариот. 

Гетерогенность ДНК эукариот по нуклеотидному составу. 

Хроматин и компактизация хромосом. Особенности реп 

ликации эукариотических хромосом. Переключение генов у 

эукариот. Организация генома прокариот. Организация гено 

ма прокариот (на примере кишечной палочки). 

Молекулярно-генетические системы управления. 

Молекулярные механизмы мутагенеза, репарации ДНК и 

кроссинговера. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- специфику биотехнологических процессов, научные прин 

ципы их осуществления; критерии выбора и оценки мето 

дов, необходимых для получения конкретного целевого про 

дукта; технологические схемы отдельных биопроизводств; 

требования, предъявляемые к промышленным штаммам мик 

роорганизмов и современные способы и методы селекции 

высокопродуктивных штаммов микроорганизмов. 
- кинетические и термодинамические закономерности про 

цессов роста микробных, животных и раститетльных клеток; 

- молекулярно-генетический,  клеточный и популяционный 

уровни организации живых организмов; структурно-

функциональную организацию наследственного материала 

на генном, хромосомном и геномном уровнях.  
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Уметь:  

- использовать знания о микроорганизмах, на которых 

базируются биотехнологические производства и 

селекционных приемах работы с ними в своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- проводить синтез, физико-химические и анализ 

биологически активных веществ; 

- использовать знание  молекулярно-генетических процессов 

для объяснения механизмов развития заболеваний. 

Иметь навыки:  
- критерии выбора и оценки методов, необходимых для 

получения конкретного целевого продукта; 

Быть компетентным:  
- в применении и использовании знаний о микроорганизмах, 

на которых базируются биотехнологические производства и 

селекционных приемах работы;  

- в планировании, организации и проводении научно-

исследовательских работ в области биотехнологии;  

- в применении и использовании знаний об основных моле 

кулярно-генетических и клеточных механизмах функциони 

рования организма.  

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Современные проблемы 

отраслевой биотехнологии и селекция, Методологические 

основы исследований в биотехнологии, Молекулярная 

биология)  

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Слюняев В.П., Плошко Е.А. Основы биотехнологии. 

Научные основы биотехнологии: учебное пособие.: 

СПб.:ЛАНЬ, 2012 (ЭБС) 

2. Основы биотехнологии: учеб. пособие для студентов 

специальности 240700 "Биотехнология" / Н.Е. Павловская [и 

др.]. - Орел: Изд-во Орел ГАУ, 2014. - 208 с. 

3. Артюхова С.И. Основы пищевой биотехнологии и 

нанотехнологии – Омск. Изд-во ОмГТУ, 2010.  – 310 с. 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Модуль 4. Безопасность и качество пищевых продуктов 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Безопасность и качество пищевых продуктов (MKPP5304 

Микробиологический контроль  пищевых производств, 

UT5305 Упаковочная технология (углубленный курс)) 

2 Ответственный за 

модуль 

Тулемисова Ж.К., д.б.н., профессор, Мыктыбаева Р.Ж.., 

к.в.н., профессор, кафедра «Биологическая безопасность», 

Жумашев Ж.Ж., д.х.н., профессор, Мырзабек К.А., к.с-х.н., 

ассоц. профессор кафедра «Технология и безопасность 

пищевых продуктов» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  
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5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Объекты биотехнологии, Основы биотехнологии 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Микробиологический контроль  пищевых 

производств. Характеристика сырья для производства 

пищевых продуктов. Характеристика сырья для 

производства традиционных пищевых продуктов. 

Санитарно-показательные микроорганизмы. Микробиологи 

ческие методы определения БГКП (Бактерии группы 

кишечных палочек) и КМАФАнМ (Мезофильные аэробныые 

и факульта тивно-анаэробные микроорганизмы) в пищевых 

продуктах. Микробиологический контроль мяса, мясных 

продуктов. Факторы валяющие на обсеменение мяса. 

Пороки мяса. Микробиологи ческий контроль молока и 

молочных продуктов. Динамика микробиологических 

процессов в молоке при его хранении. Пороки молока 

микробного происхождения. Возбудители инфекционных 

болезней передаваемые через пищевые продукты. Пищевые 

токсикоинфекции и токсикозы  микроб ного происхождения. 

Токсикозы стафилококкового и стрептококкового происхож 

дения. Патогенные микробы в мясе, являющиеся источ 

ником инфекций. Патогенные микробы, передаваемые через 

молоко. Микробиологический контроль в маслоделии. 

Микробиологический контроль в сыроделии. Микробиоло 

гический контроль яиц. Контроль над чистотой и 

сохранностью культур в пищевой прмышленности. 

Микробиологический и санитарно-гигиенический контроль 

производства пищевых продуктов. 

Упаковочная технология (углубленный курс). 
Введение. Понятие упаковки и тары. Упаковка как одна из 

составляющих системы маркетинга. Основные функции и 

свойства упаковки. Функции: рационализации, дозирующая, 

защитная, транспортная, хранения, маркетинга, нормативно-

законодательная, экологическая, информационная и 

эксплуатационная. Требования к упаковке и материалам для 

ее изготовления. Составные элементы упаковки, их общая 

характеристика. Общие классификационные признаки 

упаковки. Тары: стеклянная, металлическая и деревянная. 

Контроль и испытание тары. Методы и средства контроля 

качества и испытания тары. Упаковка как процесс. Система 

показателей, характеризующих процесс. Рассеяние 

показателей процесса. Модуль продолжительности 

процесса. Методические основы изучения процесса. 
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Упаковочный процесс и его характеристики. Определение 

понятия “упаковочный процесс” и его структу ра. Предмет 

производства, предмет потребления. Производ ственный и 

технологический процесс упаковки. Качество процесса 

упаковки. Производительность  процесса упаковки и  

технологичность предмета упаковки. Основы теории 

упаковочного процесса. Упаковочные производства 

(системы). Общие понятия. Общие понятия по 

проектированию упаковочных производств. Основные этапы 

жизненного цикла упаковки. Технические требования к 

упаковке. Проектирование технологии производства 

упаковки. Проектирование технологии упаковывания 

продукции. Фасование жидкой продукции. Фасование 

твердой продукции.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- о принципах и методах микробиологического и санитарно-

гигиенического контроля производства пищевых продуктов; 

- основные упаковочные материалы, и влияние тары и 

упаковки на свойства  пищевых продуктов.  

Уметь:  

- определить микробиологические показатели и контроль 

молока и молочных продуктов., мяса и  мясных продуктов, 

микробиологический контроль при различных способах 

переработки сырья в пищевых продуктах; 

-  изучить и применить научные основы и подход в области 

создания инновационных упаковочных материалов для 

продукции пищевой промышленности с новыми 

качественными и функциональными показателями. 

Иметь навыки:  
- по современным микробиологическим методам 

исследований, микробиологическому контролю пищевых 

производств; 

- в области современных методов хранения готовых 

пищевых продуктов. 

Быть компетентным:  
- в вопросах определения микробиологических рисков при 

производстве пищевых продуктов; 

- в области новых технологий упаковывания пищевых 

продуктов и реализации их в практической деятельности. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Микробиологический контроль  

пищевых производств, Упаковочная технология 

(углубленный курс))  

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Вербина Н.М. Каптерева Ю.В. Микробиология пищевых 

производств. М. Агропромиздат. 1988. 256 С. Учебник. 

2. Тулемисова Ж.К., Музапбаров Б., Касенова Г.Т. 

Ерназарова С.Т.  Пищевая микробиология с основами 

ветринарной санитарии. –Алматы, 2015. -197 с. 
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3. Ханлон Дж. Упаковка и тара: проектирование, технологии, 

применение. - М.: Просвещение, 2004. - 632 с. 

4. Mortimore, S., Wallace, C. (2013). HACCP. A Practical 

Approach. Springer Science + Business Media.  ISBN-13: 978-

1461450276 

5. Coles, L. (2013).  Functional Foods: The Connection Between 

Nutrition, Health, and Food Science. Apple Academic Press: 

Waretown, New Jersey, US. ISBN-13: 978-1926895949  

6. Aramouni, F., Deschenes, K. (2014). Methods for Developing 

New Food Products. An Instructional Guide. DEStech 

Publications, Inc.: Lancaster, US. ISBN-13: 978 

7. Delgado, J.M.P.Q., Barbosa de Lima, A.G. (2014). Transport 

Phenomena and Drying of Solids and Particulate Materials. 

Springer International Publishing, Switzerland.  ISBN-13: 978-

3319040530     

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №1 «Микробная биотехнология в 

пищевой промышленности» 

 

Модуль 5. Технология производства препаратов на основе живых 

культур микроорганизмов 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Технология производства препаратов на основе живых 

культур микроорганизмов (MРРP5306 Микробиологические 

процессы в пищевой промышленности, BPP5307 

Биотехнология пробиотических препаратов, BZCP5308 

Биотехнология заквасок для цельномолочных продуктов) 

2 Ответственный за 

модуль 

Тулемисова Ж.К., д.б.н., профессор, Касенова Г.Т., к.в.н., асс. 

профессор, Кожахметова З.А., к.б.н., асс. профессор кафедра 

«Биологическая безопасность» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (4/4/4) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Современные методы в биотехнологии 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Микробиологические процессы в  пищевой 

промышленности. Микробиологические процессы при 

производстве цельномолочных продуктов и сыров. 

Микробиологические процессы при производстве кисломолочных 

продуктов. Микробиологические процессы при производстве 

хлеба и хлебобулочных изделий. Микроорганизмы-вредители 
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производства хлеба. Микробиологический и санитарно-

гигиенический контроль производства пищевых пролдуктов. 

Методология биоконструирования пробиотиков и заквасок. 

Технология получения пробиотиков, нормализующих микрофлору 

кишечника. Этапы биотехнологического процесса получения 

пробиотиков и заквсаок. Направление совершенствования 

биотехнологического производства препаратов на основе живых 

культур микроорганизмов Методы выделения микроорганизмов 

(пробиотиков, заквасок), их идентификация по культурально-

морфологическим признакам и условия хранения. Требования к 

штаммам, используемым для приготовления препаратов на основе 

живых культур микроорганизмов. Селекция и отбор резистентных 

штаммов при создании пробиотиков и заквасок. Методы 

микробиологического и биохимического контроля в производстве 

препаратов пробиотических препаратов. Пробиотики: 

лекарственные препараты, биологически активные добавки. 

Общие принципы применения пробиотических препаратов. 

Классификация пробиотиков. Особенности резистентности 

пробиотиков к естественным ингибиторам желудочно-кишечного 

тракта. 

Биотехнология пробиотических препаратов. 
Совершенствование биообъектов-продуцентов, 

используемых в профилактических и лечебных препаратов 

методами мутагенеза и селекции. Биообъект как средство 

производства профилактических и лечебных препаратов. 

Классификация биообъектов. Технологии получения 

пробиотиков. Варианты использования биообъектов. 

Свойства биообъекта для его совершенствования. Селекция 

микроорганизмов. Мутагенез и методы выделения мутантов. 

Клоновые культуры. Типы мутаций. Реверсии мутантов. 

Мутосинтез, блок-мутанты, мутосинтоны. Требования 

предъявляемые к производственным и контрольным 

штаммам бактерий. Производственный штамм. Контрольные 

штаммы. Стабильность свойств штаммов. Иммуногенность. 

Иммунизирующая доза. Паспортизация штаммов. Хранение 

штаммов. Пробиотики и их значение. Молочнокислые 

бактерии. Пробиотические штаммы. Требования 

предъявляемые к пробиотическим препаратам. Основы 

технологии получения пробиотиков. Пробиотики, 

содержащие бифидо- и лактобактерий. Питательные среды 

для культивирования молочнокислых бактерий. 

Лактобациллы Биологические свойства молочнокислых 

бактерий такие как: антагонизм, адгезивность, 

колонизирующая активность, кислотообразование, 

иммуностимуляция, противоопухолевые и 

холестеринутилизирующие свойства. Технология получения 

пробиотиков. Значение пробиотиков при инфекционных 

болезнях людей и животных. Нормобиоценоз организма 

человека и животных. Использование пробиотиков при 

лечении дисбактериоза. Использование пробиотиков при 

профилактике заболеваний желудочно-кишечных 

заболеваний. Механизм действия пробиотиков.  

Биотехнология заквасок для цельномолочных 

продуктов. Характеристика сухих и жидких заквасок 
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бакконцентратов и кефирных грибков, используемых в 

молочной промышленности. Приготовление заквасок на 

молочных предприятиях. Кисломолочные продукты и их 

классификация в зависимости от состава микрофлоры 

заквасок. Микробиологический контроль производства 

заквасок и кисломолочных продуктов. Общие сведения об 

использовании заквасок в молочной промышленности. 

Принципы подбора культур в состав заквасок. 

Приготовление и применение заквасок в производственных 

условиях. Требования к молоку, используемому для 

производства заквасок. Пороки заквасок. 

Микробиологический контроль заквасок. Диетические и 

лечебные свойства кисломолочных продуктов. Источники 

микрофлоры кисломолочных продуктов. Продукты, 

приготовляемые с использованием мезофильных  

молочнокислых стрептококков. Продукты, приготовляемые 

с использованием термофильных молочнокислых бактерий. 

Продукты, приготовляемые с использованием 

термофильных и мезофильных молочнокислых 

стрептококков. Продукты лечебно-профилактического   

назначения с использованием ацидофильных палочек и 

бифидобактерий. Пороки кисломолочных продуктов.   

Микробиологический контроль производства. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- основные достижения и перспективы микробиологи-

ческой биотехнологии; сущность биотехнологии в произ-

водстве пробиотичсеких препаратов по  GMP, GLP, меха-

низмы и закономерности процессов жизнедеятельности  

живых микроорганизмов;  требования и принципы, необ-

ходимые для получения биопрепаратов на основе живых 

микроорганизмов; 

- о свойствах микроорганизмов, влияние на них внешних 

факторов, методы культивирования культур в лабораторных 

и производственных условиях, а также метод приготовления 

пробиотиков и методы их сушки;  

Уметь:  

- работать с музейными и производственными штаммами;  

определять качества сырья; 

- подбирать закваски для производства конкретной прод-

укции;  

-  контролировать процесс приготовления производственных 

заквасок при производстве кисломолочных продуктов;                  

- определить причины пороков заквасок и конечных 

продуктов;  

- подбирать штаммы для производства пробиотических 

препаратов. 

Иметь навыки:  

- работы по выбору технологического процесса при 

производстве пробиотических препаратов, с производ-

ственными штаммами микроорганизмов; по производству 

биопрепаратов согласно стандарту; 
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- работы с различными микробными культурами, готовить 

пробиотические препараты с различным способам; 

Быть компетентным:  
- в вопросах контроля качества сырья и продукции, 

осуществлении технологического процесса по приозводству  

пробиотических препаратов; 

-  выделения активных продуцентов молочнокислых бак-

терии и определение биологического свойства пробиотиков. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Микробиологические процессы в 

пищевой промышленности, Биотехнология пробиотических 

препаратов, Биотехнология заквасок для цельномолочных 

продуктов) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Ахметсадыков Н.Н., Шабдарбаева Г.С., Хусаинов Д.М. 

Технология ветеринарных биологических препаратов. 

Учебник. «S-Принт». - Алматы, 2010.-792 с. 

2. Государственный стандарт Республики Казахстан 

производство лекарственных средств надлежащая 

производственная практика. Основные положения СТ РК 

1617-2006. 

3. World health organization: Legal Status of Traditional 

Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A 

Worldwide Review.- Geneva: WHO, 2001,- 189 p.  

4. Бияшев К.Б., Тулемисова Ж.К., Бияшев Б.К. Основы 

биотехнологии. Алматы, 2012. – 226 с. 

5. Вербина Н.М. Каптерева Ю.В. Микробиология пищевых 

производств. М. Агропромиздат. 1988. 256 С. Учебник. 

6. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы 

биотехнологии. М.: «ACADEMA», 2003 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №2 «Биотехнология в пищевой 

промышленности» 

 

Модуль 6. Пищевая биотехнология 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Пищевая биотехнология (PFPPP5309 Производство 

ферментных препаратов и их применение в 

промышленности, BPPP5310 Биотехнология пробиотиков и 

пробиотических продуктов, BPP5311 Биотехнология в 

пищевой промышленности) 

2 Ответственный за 

модуль 

Серикбаева А.Д., д.б.н., профессор; Сулейменова Ж.Ж., 

к.б.н., асс. профессор кафедры «Технология и безопасность 

пищевых продуктов» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 
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6 Количество 

кредитов 

12 (4/4/4) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Современные методы в биотехнологии 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Производство ферментных препаратов и их 

применение в промышленности. Развитие новых 

технологических приемов в пищевой отрасли, сведения о 

ферментах, классификацию ферментов, источники 

попадания ферментов в пищевое сырье, механизм действия 

ферментов, факторы, влияющие на активность и содержание 

ферментов, использование величин активности ферментов 

для оценки качества пищевых продуктов, применение 

ферментов в производстве разных групп пищевых 

продуктов: молочных, мясных, кондитерских и т.д.  

Биотехнология пробиотиков и пробиотических 

продуктов. Современное состояние и перспективы развития 

биотехнологии пробиотиков и пробиотических продуктов 

как направления научной и практической деятельности 

человека, имеющей в своей основе использование целевых 

продуктов, полученных с помощью биологических агентов: 

микроорганизмов, вирусов, клеток животных и растений, 

внеклеточных веществ, компонентов клеток, продуктов их 

метаболизма и биотехнологических методов и приемов, 

применяемых в промышленном производстве пищевых 

продуктов.  

Биотехнология в пищевой промышленности. Изучение 

традиционных биотехнологических процессов, 

используемых в различных областях пищевой 

промышленности, их роль в формировании потребительских 

свойств продовольственных товаров; современные 

достижения пищевой биотехнологии и основные 

направления ее развития. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- современную классификацию ферментов, основные 

методы использования ферментных препаратов в пищевом 

производстве; 

типовую схему биотехнологического производства; принцип 

приготовления питательных сред; промышленное 

использование микроорганизмов; 

- основы современной биотехнологии и ее возможности для 

повышения эффективности экономики и обеспечения 

здоровья населения; 

- виды микроорганизмов, используемые в пищевой 

промышленности. Основные стадии применения 

ферментных препаратов при производстве фруктовых соков, 
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этанола. Биотехнологические процессы получения соевого 

соуса; основные биотехнологические процессы при 

производстве спиртопродуктов; 

- основные стадии роста микроорганизмов; способы 

культивирования микроорганизмов; состав питательной 

среды; 

Уметь:  
- организовать свою самостоятельную работу по изучению 

основной и дополнительной литературы; 

- получать посевной материал из чистых культур 

микроорганизмов; составлять типовую схему 

биотехнологического производства; 

- составлять технологическую схему получения 

аминокислот, липидов, витаминов. 

Иметь навыки:  
- работы в лаборатории, по получению ферментных 

препаратов, определению их активности, а также 

использованию в производстве пищевых продуктов; 

- владения основными методами и приемами проведения 

экспериментальных исследований в области биотехнологии; 

навыками выполнения анализа продуктов 

биотехнологического производства органолептическими и 

физико-химическими методами. 

- выполнения анализа продуктов биотехнологического 

производства органолептическими и физико-химическими 

методами. 

Быть компетентным:  
- в основных методах и приемах проведения 

экспериментальных исследований в области биотехнологии; 

навыками выполнения анализа продуктов 

биотехнологического производства органолептическими и 

физико-химическими методами. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Производство ферментных 

препаратов и их применение в промышленности, 

Биотехнология пробиотиков и пробиотических продуктов, 

Биотехнология в пищевой промышленности) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Горькова И.В. Курс лекций "Биотехнология пробиотиков 

и пробиотических продуктов" [Электронный ресурс] / 

Горькова И.В. - Орел : Изд-во Орел ГАУ, 2013. - 133 с. 

2. Мезенова О.Я. Современные биотехнологии продуктов 

животного происхождения. Часть 2.: учебное пособие. – 

Калининград: Издательство ФБГОУ ВПО «КГТУ», 2010. – 

233 с. 

3. Tuzimski, Т., Sherma, J. (2015). High Performance Liquid 

Chromatography in Pesticide Residue Analysis. CRC 

Press/Taylor & Francis: Boca Raton FL, US. ISBN 

9781420045666 - CAT# 45660 

4. Ghosh, D., Bagchi, D., Konishi, T. (2014). Clinical Aspects of 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Functional Foods and Nutraceuticals.  CRC Press/ Taylor & 

Francis: Boca Raton FL, US. ISBN-13: 978-1466569102  

5. Parmjit, S. Panesar, Satwinder, S. Marwaha. (2013). 

Biotechnology in Agriculture and Food Processing: 

Opportunities and Challenges. CRC Press/Taylor & Francis: 

Boca Raton FL, US. ISBN-13: 978-1439888360 

6. Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional Aspects, 

Third Edition (Food Science and Technology) ISBN: 0-8247-

5332-1 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №3 «Биотехнология в животноводстве» 

 

Модуль 6. Методы биотехнологии животных 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Методы биотехнологии животных (MB5312 Молекулярная 

биотехнология, EZh5313 Эмбриокультура в животноводстве, 

TESZh5314 Трансплантация эмбрионов 

сельскохозяйственных животных) 

2 Ответственный за 

модуль 

Буралхиев Б.А. к.с-х.н., профессор, Тойшибеков Е.М., д.б.н., 

профессор, Койшибаев А.М., к.с.-х.н., ст. препод.  кафедры 

«Технология производства продукции животноводства»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (4/4/4) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Современные методы в биотехнологии 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Молекулярная биотехнология. Геном и его строение. 

Геном прокариот и эукариот. Технология репликации ДНК.  

Выделение, конструирование и клонирование новых 

рекомбинантных генов (рДНК).  Создание банка генов. 

Ферменты – действующие на ДНК. Вектора, используемого 

для экспрессии клонированной ДНК. Технологии 

рекомбинантной ДНК. 

Эмбриокультура в животноводстве. Эффективные 

методы макро и микроманипуляций с гаметами и 

эмбрионами в условия in vitro. Оценка качества гамет и 

эмбрионов, сроки их кратковременного (метод 

культивирования) и длительного (метод криоконсервации) 

хранение. Экстракорпоральное оплодотворения гамет.  

Трансплантация эмбрионов сельскохозяйственных 

животных. Использование  методов биотехнологии целью 
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ускоренного размножения ценных генотипов 

сельскохозяйственных животных. Трансплантация 

эмбрионов в зависимости от видовой (от размера) 

прилежности в т.ч. методы: хирургический, 

нехирургический. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- общебиологические основы молекулярной биотехнологии, 

общие положения и подходы генной инженерии, основные 

принципы получения рекомбинантных ДНК, практические 

аспекты генной инженерии, экспериментальные подходы к 

клеточной и эмбриологической инженерии, принципы 

клонирования и генетической трансформации соматических 

и половых клеток животных; 

- общебиологические основы биотехнологии животных, 

эффективные методы макро и микроманипуляций с 

гаметами и эмбрионами в условия in vitro, 

экспериментальные подходы к клеточной и 

эмбриологической инженерии, принципы клонирования и 

генетической трансформации соматических и половых 

клеток животных;  

- правильную организацию лабораторий по трансплантаций 

эмбрионов в зависимостью от видовой (от размера) 

прилежности в т.ч. знать методы: хирургический, 

нехирургический.  

Уметь:  
- осуществляет "коррекцию" наследственности на 

молекулярном уровне с целью получения новых 

генетических программ в животном организме: 

конструирование и клонирование рекомбинантных молекул; 

создание банка генов (библиотеки генома); создание 

продуцентов ценных веществ и трансгенных животных; 

- оценивать качества гамет и эмбрионов, сроки их 

кратковременного (метод культивирования) и длительного 

(метод криоконсервации) хранение; 

- использовать теоретические знания для внедрения в науку 

и практику, грамотно планировать эксперименты по 

трансплантация эмбрионов сельскохозяйственных 

животных.  

Иметь навыки:  
- по молекулярной биотехнологии, применять их в науке и 

практике животноводства и медицины;  

- по микроманипуляций с гаметами и эмбрионами в условия 

in vitro, с практическими навыками обращения с основными 

животными объектами – мышь, кролик, овца; с 

микроскопической техникой (различного устройства 

микроскопы, микроманипуляторы, микроинъекторы); 

лабораторным оборудованием (термостаты, центрифуги, 

анализаторы и специфические приборы), а также 

хирургическими инструментами; 

- по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных 

животных. 
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Быть компетентным:  
- использовать теоретические знания для внедрения в науку 

и практику, грамотно компетентно планировать 

эксперименты по молекулярной биотехнологии и  

эмбриокультуре в животноводстве; 

- полностью владеть методами искусственного осеменения, 

синхронизации и суперовуляции половой охоты. 

Определением направленности продуктивности 

трансплантантов и в связи с этим организовывать 

направленное выращивание. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Молекулярная биотехнология, 

Эмбриокультура в животноводстве, Трансплантация 

эмбрионов сельскохозяйственных животных) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Эрнст Л.К. Трансплантация эмбрионов 

сельскохозяйственных животных. М., 2007. 

2. Алмагамбетов К.Х. Основы биотехнологии. Астана, 2006. 

-224 с. 

3. Джамалова Г.А. Биотехнология животных. Алматы, 2004. 

с. 304. 

4. Аубакиров Х. Жануарлар биотехнологиясы: ЖОО студ. 

арналған оқу құралы. - Алматы: ЖШС "Эверо", 2011. 

5. Бегімқұлов Б.К. Молекулалық генетика негіздері. Астана, 

2009. 

6. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. 

Принципы и применение. — М.: Мир, 2002. 

7. Ashish Verma and Anchal Singh. Animal Biotechnology:  

Models in Discovery and Translation. Copyright © 2014 

Elsevier Inc. All rights reserved. 

8. Holland, Alan J., Johnson, Andrew (Eds.) Animal 

Biotechnology and Ethics. 2015. 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

6 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 
модулей образовательной программы 

6.1 Профильное направление 
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1 
1 3 4 4 18 - - 1 - 19 930 31 5 1 

2 2 - 5 18 - 2 1 - 21 1080 36 2 2 

2 3 - - - - - 2 2 4 8 810 27 1 2 

Итого 5 4 9 36 - 4 4 4 48 2820 94 8 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


