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Модульдік білім беру бағдарламасы және модульдер каталогына 

«Технология және биоресурстар» факультетінің техникалық ғылымдар және 

технологиялар бағыты бойынша дайындалатын магистратураның 

«6M073500-Тағам қауіпсіздігі» мамандығының міндетті және таңдау 

модульдер компоненттері енгізілді.  
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«6M073500-Тағам қауіпсіздігі» мамандығының «Жасыл 

биотехнология және азық-түлік қауіпсіздігі» 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 «6M073500-Тағам қауіпсіздігі» 

мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес дайындалған. 
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«6M073500-Тағам қауіпсіздігі» мамандығының  

«Жасыл биотехнология және азық-түлік қауіпсіздігі» модульдік білім беру 

бағдарламасы және модульдер каталогы 

 

Бейіндік бағыт бойынша теориялық оқытудың кредит саны – 36 

 

1 Білім беру бағдарламасының паспорты  

1.1 Академиялық дәреже 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

1.2.1 Кәсіби қызметінің түрлері және саласы  

1.2.2 Кәсіби қызметінің нысандары 

2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері 

3. Негізгі құзіреттер 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны 

5. Модульдерді сипаттауға арналған формулярлар 

6. Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген 

кредиттер көлемін көрсететін жинақ кесте 
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Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру мамандықтары 

бойынша үлгілік оқу жоспарларының 

тізбесіне 2016ж. 05.08. №425 хаттама 
305-қосымша 

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандығы бойынша 
 

6M073500-Тағам қауіпсіздігі мамандығы 

 (бейінді бағыт) 
 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 
 

Оқу мерзімі: 1,5 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6M073500-Тағам қауіпсіздігі мамандығы 

бойынша техника және технологиялар магистрі 
 

Пәнде

р 

циклі 

Пәннің 

коды Пәннің атауы 

Кред

иттер 

саны 

Сем

естр 

Бақыла

у 

түрі 

БП Базалық пәндер 10   

МК Міндетті компонент 5   

 ShT5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 1 емтихан 

Men5202 Менеджмент 1 1 емтихан 

Psi5203 Психология 2 1 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 5   

КП Кәсіптік пәндер 26   

МК Міндетті компонент 3   

 
TOKKKB

5301 

Тағам өнімдерінің 

қауіпсіздігінің қауіп-қатерін 

бағалау 

3 1 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 23   

 Теориялық оқытудың барлығы 36   

ОҚТ Оқытудың қосымша түрлері 8-кем емес  

ПӨ Өндірістік практика  4
*
-кем емес есеп  

МТЗЖ Магистрлік  жобаны орындауды қоса 

есептегендегі магистранттың 

эксперименттік-зерттеу жұмысы  

4-кем емес есеп  

ҚА Қорытынды аттестаттау 4   

КЕ Кешенді емтихан 1 3  

МДРж

Қ 

Магистрлік жобаны рәсімдеу және 

қорғау 
3 3  

 БАРЛЫҒЫ  48-кем емес  

Е с к е р т у–*Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек 

сыйымдылығына кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға 

бөлінетін кредиттердің санын көбейте алады. 
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1. Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

1.1 Академиялық дәрежесі 

Магистратурада «6M073500-Тағам қауіпсіздігі» мамандығының 

«Жасыл биотехнология және азық-түлік қауіпсіздігі» модулдік білім беру 

бағдарламасы бойынша кадрлар бейіндік бағытпен (оқу мерзімі 1,5 жыл) 

дайындалады. 

Магистратураны бейіндік бағытпен оқыған бітірушіге «6М073500- 

«Тағам қауіпсіздігі» мамандығы бойынша техника және технология 

магистрі академиялық дәрежесі беріледі.  

 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

 

1.2.1 Кәсіби қызметтің түрлері және саласы 

«6M073500-Тағам қауіпсіздігі» мамандығының «Жасыл биотехнология 

және азық-түлік қауіпсіздігі» модульдік білім беру бағдарламасы бойынша 

магистрлер: ұйымдастыру-басқару; өндірістік-технологиялық жұмыстар; 

басқару; эксперименталды-зерттеу; АТӨ өндірісінде, әртүрлі 

шаруашылықтарда, ұйымдар мен ауылшаруашылық пен тағам өнімдерінің 

фирмаларында кеңес беру бағыттарында қамтамасыз етеді.  

 

1.2.2 Кәсіби қызметтің объектілері: 

Бітірушілердің кәсіби қызметтерінің обьектілеріне:  

- жергілікті, ауыл округтарынының, аудандық, облыстық, 

республикалық, мемлекеттік  азық-түлік  құрылымдары; жекеменшік азық-

түлік өндірістерінің ұйымдары, ауылшаруашылық, жобалық, әкімшілік 

ұйымдар, экспериментті, аналитикалық-бақылау қызметтері, ішкі істер және 

қорғаныс министрліктері мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҚМ, ІІМ, 

ҰҚМ) тағам қауіпсіздігінің құрылымдары жатады. 

 

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, тағам қауіпсіздігі аясында керекті білімі бар маман дайындау.  

«6M073500-Тағам қауіпсіздігі» мамандығының «Жасыл биотехнология 

және азық-түлік қауіпсіздігі» модулдік білім беру бағдарламасының мақсаты 

еңбек нарығында мемлекеттік, жергілікті, аймақтық және халықаралық 

мекемелерде ауыл және өсімдік шаруашылығының шикізатын өңдеу мен 
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азық-түлік өндірістерінде, ҚР агроөндірістік жүйедегі индустриалды-

инновациялық даму кешенінің стратегиясы үшін бәсекеге қабілетті 

мамандарды даярлау.   

 

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері 

«6M073500-Тағам қауіпсіздігі» мамандығының «Жасыл биотехнология 

және азық-түлік қауіпсіздігі» модулдік білім беру бағдарламасының негізгі 

міндеттері: 

- әртүрлі бағыттағы агроөнеркәсіп жүйесінде теориялық және 

тәжірбиелік тереңдетілген дайындық; 

- нарықтық экономика жағдайында жаңа ғылыми зерттеулер мен  

жетістіктерге  жеткен кәсіпорындардың тәжірбиесіне сүйене отырып азық-

түлік өндірістерін қарқындату; 

- азық-түлік өндірістерің үрдістерің басқарыла алатын мамандарды 

дайындау. 

   

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері 

«6M073500-Тағам қауіпсіздігі» мамандығының «Жасыл биотехнология 

және азық-түлік қауіпсіздігі» модулдік білім беру бағдарламасы 16 (он алты) 

білім беру траекториясынан тұрады. 

Магистранттар жалпы барлық білім беру траекториялары үшін 

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

бизнес шешімдерді модельдеу, тағам өнімдерінің қауіпсіздігінің қауіп-

қатерін бағалау, тағам өндірісі саласындағы ұлттық және халықаралық 

заңнама, тағам өнімдері туралы ғылым, сенсорлық талдау (тереңдетілген 

курс), қаптама технологиясы (тереңдетілген курс), жобаларды басқару 

пәндерін оқиды. 

Білім беру траекторияларының оқу пәндері: 

№1 «Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы мен қауіпсіздігі». 

Магистранттар сүт және сүт өнімдерінің технологиясы (тереңдетілген курс), 

сүтті өңдеуге арналған өндірістік жабдықтар, тағам өнімдерінің гигиенасы 

мен микробиологиясы (сүт), сүтті алу, алғашқы өңдеу және сақтау 

технологиясы, пәрдерін оқиды. 

№2 «Ет және балық өнімдерінің инновациялық технологиялары». 
Магистранттар ет, балық және ет өнімдерінің технологиясы (тереңдетілген 

курс), ет өнімдерінің гигиенасы және микробиологиясы, ет өнімдерін 

өндіретін шағын кәсіпорындар, ет саласындағы мал шаруашылығы өнімдерін 

сақтауға арналған  технологиялық желілерді жобалау пәндерін оқиды. 

№3 «Тағам биотехнологиясы». Магистранттар тағам өнімдерін 

өндірудегі биотехнологиялық үрдістер мен жабдықтар, тағам өнімдерінің 

биотехнологиясы, пребиотиктер және пробиотикалық өнімдер 

биотехнологиясы пәндерін оқиды. 

№6 «Тағам өнеркәсібінің инновациялық дамуы». Магистранттар 

өнеркәсіп салаларының экономикасы, сапаны басқару, маркетинг және 

әлемдік азық-түлік нарығы, инновациялық экономика пәндерін оқиды. 
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 №7 «Сусындар өндіру және ашыту өндірісі технологиялары». 

Магистранттар шарап және ашыту өндірісінің инновациялық 

технологиялары, ашыту өндірісіндегі шикізатты кешенді пайдалану, 

сусындар индустриясында тағамдық қоспаларды қолдану пәндерін оқиды. 

№8 «Нан, макарон және кондитер өнімдері өндірісінің 

технологиясы». Магистранттар нан, макарон және кондитер өнеркәсібіндегі 

озық техника мен технология, жаңа өнімдерді өндіру, өнімдердің 

реологиялық қасиеттерін басқару пәндерін оқиды. 

№9 «Тағам қауіпсіздігі саласында техникалық реттеу». 

Магистранттар техникалық реттеудің заманауи аспектлері мен құралдары, 

тағам өнеркәсібіндегі сәйкестікті растау жүйесі, тағам кәсіпорындарының 

сапа менеджменті жүйесі, тағам өнімдерінің контаминациясы (ластануы) 

пәндерін оқиды. 

№10 «Ветеринариялық санитариялық қауіпсіздік». Магистранттар 

мал өнімдерінің радиациялық қауіпсіздігі, шағын кәсіпорын жағдайында  

ветсансараптау,  ветеринариялық қадағалау объектілеріндегі гигиена және 

санитария,  ет-сүт өнеркәсібіндегі гигиена және санитария пәндерін оқиды. 

№11 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру индустриализациясы». 

Магистранттар мал шаруашылығындағы өсіру мен селекцияның жаңа 

әдістері, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру мен өңдеу технологиясы, ауыл 

шаруашылығы малдардын азықтандырудағы инновациялық технологиялар 

пәндерін оқиды. 

№12 «Бие және түйе сүтін өндірудің инновациялық 

технологиялары». Магистранттар қымыз және шұбат фермаларында сүт 

өндірудің заманауи технологиялары, жылқы және түйе шаруашылықтарында 

сүтті өндіру және өнімділігін есептеу (есепке алу), қымыз және шұбат 

фермаларында биені және түйені машинамен сауу технологиясы пәндерін 

оқиды. 

№13 «Балық шаруашылығының инновациялық технологиялары». 

Магистранттар балық шаруашылығында және өнеркәсіптік балық аулауда 

технологияларды индустриализацияландыру, балық шаруашылығы және 

аквакультура технологиясындағы биотехнологияның перспективті әдістері, 

балықтарды қоректендірудің инновациялық технологиялары пәндерін оқиды. 

№14 «Апидология және ара шаруашылығы». Магистранттар ара 

шаруашылығында ҒЗЖ жүргізу әдістері, апидология, ара шаруашылығында 

биологиялық белсенді өнімдерді өндіру және қайта өңдеу, ара шаруашылығы 

өнімдерін сараптау. Сапа және қауіпсіздік пәндерін оқиды. 

№15 «Дәнді сақтау және қайта өңдеу технологиясы». Магистранттар 

астықты өңдеудің инновациялық технологиялары, шикізатты жинаудан 

кейінгі өңдеу және сақтаудың ресурсты үнемдеу технологиялары, астықты 

крахмал және крахмал өнімдеріне кешенді өңдеу пәндерін оқиды. 

№17 «Органикалық өнімдерді өндірудің микробиологиялық 

аспектілері». Магистранттар органикалық өнімдер туралы ғылым, жануар 

және өсімдік текті органикалық өнімдер қауіпсіздігінің микробиологиялық 

критерийлері, органикалық өнім өндіруде микроорганизмдер 
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биотехнологиясы, органикалық өндірілетін өнімді микробиологиялық 

сараптау пәндерін оқиды. 

№18 «Мал және құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің 

инновациялық технологиялары». Магистранттар мал шаруашылығы 

өнімдерін алудың инновациялық әдістері,  құс шаруашылығында өсірудің 

және селекцияның инновациялық әдістерін қолдану, ауылшаруашылық 

жануарлары мен құстарын азықтандырудың жаңа технологиялық элементтері 

мен тәсілдері пәндерін оқиды. 

№19 «Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің экологиялық қауіпсіздігі 

(тағам өнімдері)». Магистранттар биоиндикацияның экологиялық негіздері, 

мал шаруашылығы өнімдерінің радиациялық қауіпсіздігі, экологиялық 

қауіпсіздікті және өсімдік шаруашылығы өнімдерін бағалау, 

ауылшаруашылық өнімдерін экологиялық сараптау пәндерін оқиды.  

  

3 Түйінді құзіреттіліктер:  

 

Бейінді магистрант түлегі жасай білу керек: 

 

1) түсінігі болуы керек: 

- азық түлік өндірісінде заманауи техникалық және технологиялық 

жетістіктерді және олардан технологиялық сызба нұсқасын жасау; 

 

2) білуі керек: 

- ғылыми-техникалық мәлеметтерді жинау және оларды өңдеу; 

- азық-түлік өнімдердің, ингердиенттердің жаңа технологияларын;  

     - азық-түлік өнімдердің химиялық, физикалық-химиялық, биохимиялық, 

микробиологиялық үрдістерін; 

- ҚР-дағы азық-түлік өнімдердің мемлекеттік қауіпсіздігін және 

сапасын реттеу;  

- азық-түлік өнімдердің қауіпсіздігі мен менеджмент жүйесін; 

- азық-түлік өнімдердің фальсификациясын, ластағыштарды бақылау 

әдістері; 

  

3) қабілеті болуы керек:  

- заманауи информациялық технологиялармен жұмыс жасай білу және 

олармен библиографиялық жұмыс жасау; 

- перспективті технологиялық нұсқаларды жасап оларға 

қондырғыларды таңдай білу; 

- өндіріске НАССР жүйесін енгізу және нормативті құжаттарды құру; 

- жаңа технологияларды жасау, үрдіске қолайлы әдістерді таңдау; 

- математикалық моделді қолдана отырып алынған нәтижелерді өңдеу, 

осы мәлеметтерді әдебиеттік шолумен салыстырып қорытындылау; 

- жасалынған жұмыстардың қорытындыларын есептер, рефераттар, 

мақалалар ретінде жарыққа шығарып оларды талапқа сай жазу;  
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4) дағдысы болуы керек:  

- арнайы терминологияға; 

- ҚЭЕМ-да жұмыс істеуге және кәсіби мәселелерді шешуге; 

- орындаушылардың жұмысын үйымдастыруға; 

- мекеменің шаруашылық ісін экономикалық талдауға; 

- қауіпсіз жұмыс шарты мен апатты болдырмауды ұйымдастыруға.  

- жаңа әдістермен жұмыс істей білу; 

- компьютерлік программалармен және моделдер құрып жұмыс істей 

алу; 

          - ғылыми-техникалық құжаттармен, әдебиеттік және техникалық 

анықтамалармен жұмыс жасай білу; 

 

5) құзіретті болуы керек:  
- өндірістік технологияда  және  ұйымдастыруда; 

- технологиялық қондырғылар мен жабдықтардың эксплуатациясының 

режимдерің рационалды таңдауда; 

- еңбек құқығы саласында.



 

 

4. Оқу 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) 

K

Z 

ECT

S 

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 болу керек: 

- кәсіптік 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 

БП/ТК BShМ520

5 

Бизнес шешімдерді 

моделдеу 

1 

3 4,5 
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бетінше ұйымдастыру және 

ғылыми зерттеулер жүргізуде. 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

Тағам өнімдерінің 

сапасын басқару 

КП/МК  TOKKKB

5301 

Тағам өнімдерінің 

қауіпсіздігінің қауіп-

қатерін бағалау 

Кешенді 

емтихан 

1 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- тағам өнімдерінде химиялық 

және физикалық 

контаминанттармен ластану 

жолдарын қарастырып шешуге;  

саналық жолмен 

идентификацияны анықтауға, 

фальсификация әдістерін табуға;  

- тағамдық токсикологияның 

негізгі принциптеріне; арнайы 

терминологияға; тағам 

өнімдерінің өндірісінде қауіпті 

факторларды табуға, 

коммуникация және менеджмент 

қауіп-қатерлердінегізгі мақсат 

ретінде шешуге;     

- ұлттық және халықаралық 

нормативтік құқықтық база және 

барлық азық-түлік тізбегіне 

арналған әдістемелер. Оларды 

қолдану. 

КП/ТК  TOSUHZ

5302 

Тағам өндірісі 

саласындағы ұлттық 

және халықаралық 

заңнама 

1 3 4,5 

КП/ТК  TOTG530

3 

Тағам өнімдері 

туралы ғылым  

1 2 3 

Барлығы модуль бойынша:  8 12  

Тағам өнімдерінің 

сапасы мен 

қауіпсіздігі 

КП/ТК  ST5304 Сенсорлық талдау 

(тереңдетілген курс) 

Кешенді 

емтихан 

2 2 3 Құзіретті болуы керек: 

- сенсорлық талдаудың ғылыми 

әдістерін, азық-түлік өнімдерінің 

түрлеріне сенсорлық талдау 

жүргізуге; 

- орауыш материалдар, 

жабдықтар мен технологиялар 

саласындағы білімді игеруге, 

Азық-түлік қауіпсіздігін ескере 

КП/ТК  KT5305 Қаптама 

технологиясы 

(тереңдетілген курс) 

2 2 3 

 ZhB5306 

Жобаларды басқару 

2 2 3 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

отырып, буып-түю материалдары 

мен буып-түю негізгі 

сипаттамаларын бағалауға, буып-

түю түрлерін әзірлеуге, орама  

материалдарды және 

контейнерлерді жобалауға, 

өндірістік процесс басқаруға;  

- жобаларды басқару, 

интеграциялау, мерзімдеу, 

тәуекелдеу, контракттау 

процедураларында. 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

№1 «Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы мен қауіпсіздігі» білім беру траекториясы 

Сүт және сүт 

өнімдерінің 

технологиясы 

КП/ТК  SSOT530

7 

Сүт және сүт 

өнімдерінің 

технологиясы 

(тереңдетілген курс) 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек: 

- сүт және сүт өнімдерінің 

технологиясы бойынша, шикізат 

ресурстарының тиімді пайдалану 

және өнімнің сапасы мен шығару 

деңгейін жоғарлату үшін жаңа 

технологиялық үрдістерді әзірлеу; 

- балалар (мектеп және мектепке 

дейінгі) тағамдары, диеталық 

және пробиотикалық өнімдерінің 

технологиялық үрдістерін әзірлеу 

принциптері. 

- тағам өнімдерін өндіру 

өндірістерге қойылатын 

гигиеналық талаптар 

КП/ТК  SOАОZh5

308 

Сүтті өңдеуге 

арналған өндірістік 

жабдықтар 

2 3 4,5 

КП/ТК  ТОGM53

09 

Тағам өнімдерінің 

гигиенасы мен 

микробиологиясы 

(сүт)  

2 3 4,5 

КП/ТК  SААOSТ5

310 

Сүтті алу, алғашқы 

өңдеу және сақтау 

технологиясы 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№2 «Ет және балық өнімдерінің инновациялық технологиялары» білім беру траекториясы 

Ет және балық 

өнімдерінің 

технологиясы 

КП/ТК  EBEOT53

11 

Ет, балық және ет 

өнімдерінің 

технологиясы 

(тереңдетілген курс) 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болуы керек: 

- өсімдік және жануар тектес 

шикізат көздерін өңдеуде 

биотехнологиялық процестерді 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

КП/ТК  EOGM53

12 

Ет өнімдерінің 

гигиенасы және 

микробиологиясы 

2 3 4,5 пайдалану; 

- биотехнологиялық әдістермен 

алынған ферменттік 

препараттарды, тағамдық 

қоспалар мен биологиялық 

белсенді заттарды өндірісте 

пайдалану; 

- микроорганизмдер мен олардың 

зат алмасу өнімдерін пайдалана 

отырып өсімдік және жануар 

тектес шикізат көздерін өңдеудің 

технологиялық ерекшеліктерін, 

биотехнологияны пайдаланып 

қайта өңдеу өндірісін 

ұйымдастыруға практикалық 

дағдыландыру 

КП/ТК  EOOShK5

313 

Ет өнімдерін 

өндіретін шағын 

кәсіпорындар 

2 3 4,5 

КП/ТК  ESMShOS

TZhZh531

4 

Ет саласындағы мал 

шаруашылығы 

өнімдерін сақтауға 

арналған  

технологиялық 

желілерді жобалау 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№ 3 «Тағам биотехнологиясы» білім беру траекториясы 

Тағам өнеркәсібіндегі 

биотехнология 

КП/ТК  TOOBUZ

h5315 

Тағам өнімдерін 

өндірудегі 

биотехнологиялық 

үрдістер мен 

жабдықтар 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болу керек: 

- Ет және ет өнімдері 

технологиялар саласында, сондай-

ақ оларды практикада 

пайдалануды белсенді шешуде; 

- Қолданыстағы технологияларды 

жетілдіру және жаңа 

технологиялық процестерді 

дамыту, табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдалануды қамтамасыз 

ету, азық-түлік гигиенасы 

саласындағы шығымымен 

сапасын арттыру; 

- зауытты жобалау туралы; 

- кәсіпорындардың құрылысы; 

- ескі және қолданыстағы 

КП/ТК  
TOB5316 

Тағам өнімдерінің 

биотехнологиясы 

2 4 6 

КП/ТК  PPOВ531

7 

Пребиотиктер және 

пробиотикалық 

өнімдер 

биотехнологиясы 

2 4 6 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

кәсіпорындарды қайта құру. 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№6 «Тағам өнеркәсібінің инновациялық дамуы» білім беру траекториясы 

Инновацияны, 

сапаны, брендті  

басқару және 

экономика  

КП/ТК  OSE5318 Өнеркәсіп 

салаларының 

экономикасы 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

-  индустриялды балық 

шаруашылығын жүргізу 

сұрақтарында;  

- тоған және ндустриальді 

шаруашылықтарда балық өсіру 

технологиялық этаптарында; 

- аквакультураға арналған жемнің 

өндіру. 

КП/ТК  SB5319 Сапаны басқару 2 3 4,5 

КП/ТК  MAATN5

320 

Маркетинг және 

әлемдік азық-түлік 

нарығы 

2 3 4,5 

 IE5321 Инновациялық 

экономика 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№7  «Сусындар өндіру және ашыту өндірісі технологиялары»  білім беру траекториясы 

Ашыту өндірісінің 

инновациялық 

технологиялары және 

шарап жасау 

КП/ТК  ShAOIT5

322 

Шарап және ашыту 

өндірісінің 

инновациялық 

технологиялары 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болу керек: 

- мал және құс шаруашылығының 

салалалары бойынша жүргізілген 

мониторингті зерттеулердің 

жағдайы; 

- салалардың негізгі мәселелерді 

анықтау, басқару әдістерін игеру, 

өндіріс жолдары арқылы 

инновациялық технологияларды 

енгізуді ұйымдастыру; 

- мал және құс шаруашылығында 

қолданатын селекциясы және 

өсірудің инновациялық әдістері; 

мал және құс шаруашылығында 

сапасы мен қауіпсіздігін бағалау 

үшін қазіргі заманғы әдістерін 

пайдалана отырып зерттеу 

жүргізуге , заңдар мен өзге де 

нормативтік құқықтық актілерге 

КП/ТК  AOShKР5

323 

Ашыту өндірісіндегі 

шикізатты кешенді 

пайдалану  

2 4 6 

КП/ТК  SITKK53

24 

Сусындар 

индустриясында 

тағамдық 

қоспаларды қолдану  

2 4 6 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

сәйкес өз бетінше жұмыс істеу. 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№8 «Нан, макарон және кондитер өнімдері өндірісінің технологиясы» білім беру траекториясы 

Нан, макарон және 

кондитер 

өнеркәсібіндегі озық 

техника мен 

технология 

КП/ТК  NMKOOT

T5325 

Нан, макарон және 

кондитер 

өнеркәсібіндегі озық 

техника мен 

технология 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болу керек: 

- рецептураларда ; 

-  дайын өнімнің сапасы мен 

жартылай фабрикаттар және 

шикізатты анализдеу әдісінде.  

- шарап жасау және ашыту 

салаларындағы өндіріс үрдісінің 

сенімділігі мен тиімділігі және 

ресурс сақтаудағы сұрақтарда;  

- ашыту өндірісіндегі шикізатты 

кешенді қолдану; 

 - азықты жобалаудағы заманауи 

әдістерге сүйене отырып ашыту 

өндірісінде жаңа өнім өндіру. 

КП/ТК  ZhOO532

6 

Жаңа өнімдерді 

өндіру 

2 4 6 

КП/ТК  ORKB532

7 

Өнімдердің 

реологиялық 

қасиеттерін басқару  

2 4 6 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№9 «Тағам қауіпсіздігі саласында техникалық реттеу» білім беру траекториясы 

Сапа менеджменті 

жүйесі 

КП/ТК  

TRZAK53

28 

Техникалық 

реттеудің заманауи 

аспектлері мен 

құралдары 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

кәсіби деңгейде зерттеулер мен 

жобаларды орындау;  

- нан,макарон және кондитер 

өнімдерінің сапасын қамтамассыз 

әдістері; 

- ресурстар мен құрылғыларды 

қолдану тиімділігі;  

- өндірісті ұйымдастыру. 

КП/ТК  TOSRZh5

329 

Тағам 

өнеркәсібіндегі 

сәйкестікті растау 

жүйесі 

2 3 4,5 

КП/ТК  TKSMZh5

330 

Тағам 

кәсіпорындарының 

сапа менеджменті 

жүйесі 

2 3 4,5 

 

ТОК5331  

Тағам өнімдерінің 

контаминациясы 

(ластануы)  

2 3 4,5 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№10 «Ветеринариялық санитариялық қауіпсіздік» білім беру траекториясы 

Радиациялық 

қауіпсіздік және мал 

өнімдерін 

ветсансараптау 

КП/ТК  MORK53

32 

Мал өнімдерінің 

радиациялық 

қауіпсіздігі Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- кәсіби деңгейде зерттеулер мен 

жобаларды орындау;    

- өндірісті ұйымдастыруда;  

- крахмал және крахмал өнімдерін 

өндіруді ұйымдастыруда. 

КП/ТК  ShKZhV5

333  

Шағын кәсіпорын 

жағдайында  

ветсансараптау 

2 3 4,5 

Гигиена және 

санитария 

КП/ТК  VKOGS5

334 

Ветеринариялық 

қадағалау 

объектілеріндегі 

гигиена және 

санитария  
Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 

 ESOGS53

35 

Ет-сүт 

өнеркәсібіндегі 

гигиена және 

санитария 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№11 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру индустриализациясы» білім беру траекториясы   

Мал шаруашылығы 

өнімдерін өндірудің 

инновациялық 

технологиялары 

КП/ТК  MShOSZh

A5336 

Мал 

шаруашылығындағы 

өсіру мен 

селекцияның жаңа 

әдістері 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болу керек: 

- техникалық реттеу бойынша 

қызметтерді ұйымдастырудың 

құқықтық және заңдылық 

саласында;  

- нормативтік құжаттардың 

жобасын дайындаудың 

техникалық тапсырмаларын 

құруда; берілген сала бойынша 

қауіпті басқарудың бақылау 

құралын және әдісін таңдау 

бойынша жұмыстарды;  

- ХАССП принціптеріне 

негізделген, тағам қауәпсіздігі 

жүйесін дайындау және енгізу 

КП/ТК  MShOOO

T5337 

Мал шаруашылығы 

өнімдерін өндіру 

мен өңдеу 

технологиясы 

2 4 6 

КП/ТК  AShMAIT

5338 

Ауыл шаруашылығы 

малдардын 

азықтандырудағы 

инновациялық 

технологиялар  

2 4 6 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

жұмыстарында құзыретті болуы 

тиіс. 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№12 «Бие және түйе сүтін өндірудің инновациялық технологиялары» білім беру траекториясы 

Индустриалдық-

инновациялық  

өндірістік 

технологиялар және 

бие мен түйе сүтін 

өңдеу 

КП/ТК  

KShFSOZ

T339 

Қымыз және шұбат 

фермаларында сүт 

өндірудің заманауи 

технологиялары 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болу керек: 

- мал  шаруашылығының 

салалалары бойынша жүргізілген 

мониторингті зерттеулердің 

жағдайы; 

- салалардың негізгі мәселелерді 

анықтау, басқару әдістерін игеру, 

өндіріс жолдары арқылы 

инновациялық технологияларды 

енгізуді ұйымдастыру; 

- мал шаруашылығында 

қолданатын селекциясы және 

өсірудің инновациялық әдістері; 

мал  шаруашылығында сапасы 

мен қауіпсіздігін бағалау үшін 

қазіргі заманғы әдістерін 

пайдалана отырып зерттеу 

жүргізуге , заңдар мен өзге де 

нормативтік құқықтық актілерге 

сәйкес өз бетінше жұмыс істеу. 

КП/ТК  

ZhTShSO

OOE5340 

Жылқы және түйе 

шаруашылықтарынд

а сүтті өндіру және 

өнімділігін есептеу 

(есепке алу)  

2 4 6 

КП/ТК  

KShFBT

MST5341 

Қымыз және шұбат 

фермаларында биені 

және түйені 

машинамен сауу 

технологиясы 

2 4 6 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№13 «Балық шаруашылығының инновациялық технологиялары» білім беру траекториясы 

Балық 

шаруашылығында 

индустриализациялан

дырудың жаңа 

технологиялары 

КП/ТК  BShOBA

TI5342 

Балық 

шаруашылығында 

және өнеркәсіптік 

балық аулауда 

технологияларды 

индустриализацияла

ндыру 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болу керек:  

- ет және балық консервілері, 

жеміс-жидек, көкөністер 

консервілерінің технологияларын 

жаңарту сұрақтарын шешуді, 

шикізат қорын ұтымды 

пайдалануды, өнімнің шығымын 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

КП/ТК  BShATBP

A5343 

Балық 

шаруашылығы және 

аквакультура 

технологиясындағы 

биотехнологияның 

перспективті 

әдістері  

2 4 6 көбейту және сапасын 

жақсатруды;  

- микроағзалар ролін, ауру 

тудырушы түрлерін, олардың 

морфологиясы, құрылымы және 

физиологиясын білу. 

КП/ТК  BKIT5344 Балықтарды 

қоректендірудің 

инновациялық 

технологиялары 

2 4 6 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№14 «Апидология және ара шаруашылығы» білім беру траекториясы 

Ара шаруашылығы 

өнімдерін сараптау. 

Сапа және қауіпсіздік 

КП/ТК  

AShGZZh

A5345 

Ара 

шаруашылығында 

ҒЗЖ жүргізу 

әдістері 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- кәсіби саладағы жобалар мен 

зерттеулерді іске асыруға;  

- өндірісті ұйымдастыру;  

- технологияларды, жануарлар 

майлары мен өсімдік майлары, 

эфир майлары және басқа да 

биологиялық белсенді заттардың 

әзірлеу және іске асыру, өсімдік 

майларының технологиясы, 

майлы дақылдардың өндірістік 

соңғы жетістіктерін өңдеуді 

ұйымдастыру. 

КП/ТК  
Api5346 Апидология 

2 3 4,5 

КП/ТК  

AShВВО

ОКО5347 

Ара 

шаруашылығында 

биологиялық 

белсенді өнімдерді 

өндіру және қайта 

өңдеу 

2 3 4,5 

 

AShОS.S

К5348 

Ара шаруашылығы 

өнімдерін сараптау. 

Сапа және 

қауіпсіздік 

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№15 «Дәнді сақтау және қайта өңдеу технологиясы» білім беру траекториясы 

Астықты өңдеудің 

инновациялық 

технологиялары 

КП/ТК  AOIT5349 Астықты өңдеудің 

инновациялық 

технологиялары  

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болу керек: 

 - жалпы нозология, инфекциялық 

және паразиттік аурулардың 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

КП/ТК  ShZhKOS

RUT5350 

Шикізатты 

жинаудан кейінгі 

өңдеу және 

сақтаудың ресурсты 

үнемдеу 

технологиялары 

2 4 6 этиологиясы, зертханалық 

зерттеулер жүргізу, талдау және 

зерттеу нәтижелерін түсіндіру 

мәселелері бойынша, зерттеу 

нәтижелерін құжаттау; 

микробиологиялық зерттеулер 

жүргізуге;  

- жұқпалы және паразиттік 

аурулар кезіндегі 

ветеринариялық-санитариялық 

сараптау сұрақтары бойынша. 

КП/ТК  AKKOKO

5351 

Астықты крахмал 

және крахмал 

өнімдеріне кешенді 

өңдеу 

2 4 6 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№17  «Органикалық өнімдерді өндірудің микробиологиялық аспектілері» білім беру траекториясы 

Микроорганизмдер 

биотехнологиясы 

және жануар мен 

өсімдік текті 

органикалық 

өнімдерді 

микробиологиялық 

сараптау 

КП/ТК  
OOTG535

2 

Органикалық 

өнімдер туралы 

ғылым  

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

 - биотехнологиялық өндірістерді 

микробиологиялық бақылаудың 

барлық түрлерін жүргізуге;  

- органикалық өнімдерді өндірудің 

микробиологиялық аспектілерін 

қалыптастыруға;  

- органикалық өнімдердің 

микробиологиялық аспектілерін 

дұрыс қолдану және тиімді 

пайдалануға;  

- органикалық өнімдердің 

микробиологиялық аспектілерінің 

негізгі заманауи әдістерді білуге 

құзыретті болуы тиіс. 

КП/ТК  

ZhOTOO

KMK5353 

Жануар және өсімдік 

текті органикалық 

өнімдер 

қауіпсіздігінің 

микробиологиялық 

критерийлері 

2 3 4,5 

КП/ТК  

OOOMB5

354 

Органикалық өнім 

өндіруде 

микроорганизмдер 

биотехнологиясы 

2 3 4,5 

КП/ТК  

OOOMS5

355 

Органикалық 

өндірілетін өнімді 

микробиологиялық 

сараптау  

2 3 4,5 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№18 «Мал және құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық технологиялары» білім беру траекториясы 

Ауылшаруашылық КП/ТК  MShOAI Мал шаруашылығы Кешенді 2 4 6 Құзіретті болуы керек: 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

жануарлары мен 

құстарын 

азықтандырудың 

тәсілдері және 

өнімдерін алудың, 

қолданудың 

инновациялық 

әдістері 

A5356 өнімдерін алудың 

инновациялық 

әдістері  

емтихан - мал шаруашылығы жүйелер 

менеджменті сұрақтарында; 

заманауи моделдеу әдістерін және 

талдауды қолданып, өз бетінше 

ғылыми зерттеулер жүргізе алуда 

және оларды ұйымдастыруда;  

- өз бетімен компьютерлік 

бағдарлама бойынша құрама 

жемнің әртүрлі рецептерін жасау, 

жас малдарға және құстарға 

құрама жем рецептісін құрағанда 

ингредиенттердің химиялық 

құрамын білу және әртүрлі азық 

қоспаларын толыққанды құрама 

жем құрамына  енгізу. 

КП/ТК  

KShOSIA

K5357 

Құс 

шаруашылығында 

өсірудің және 

селекцияның 

инновациялық 

әдістерін қолдану 

2 4 6 

КП/ТК  

AZhKAZh

TET5358 

Ауылшаруашылық 

жануарлары мен 

құстарын 

азықтандырудың 

жаңа технологиялық 

элементтері мен 

тәсілдері  

2 4 6 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№19 «Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің экологиялық қауіпсіздігі (тағам өнімдері)» білім беру траекториясы 

Экологиялық 

сараптау және   

ауылшаруашылық 

өнімдерінің 

экологиялық 

қауіпсіздігін бағалау 

КП/ТК  

BEN5359 

Биоиндикацияның 

экологиялық 

негіздері 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

 - тәжірибелерді жоспарлауға, 

тәжірибе әдістерін, оның 

элементтерінің және олардың 

тәжірибе өткізудегі дәлдігін 

қамтамсыз етуге;  

- ғылыми зерттеудің есептері және 

құжаттарын жүргізуге;  

- дайындау сынамаларды табиғи 

объектілерді анықтау үшін жалпы 

альфа-, бета және гамма 

белсенділігі; бағалау жүргізу 

тиімді сәулелену дозасы;  

- өсімдік шаруашылығы өнімдерін 

қорғауда жаңа химиялық 

құралдарды, технологияларды 

КП/ТК  

MShOR53

60 

Мал шаруашылығы 

өнімдерінің 

радиациялық 

қауіпсіздігі 

2 3 4,5 

КП/ТК  

EKOShO

В5361 

Экологиялық 

қауіпсіздікті және 

өсімдік 

шаруашылығы 

өнімдерін бағалау 

2 3 4,5 

 

AOES536

2 

Ауылшаруашылық 

өнімдерін 

экологиялық 

сараптау 

2 3 4,5 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

пайдалану. 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

Барлығы теория бойынша:  36 54  

Өндірістік-эксперименттік жұмыс және қорытынды аттестация 

Өндірістік-

эксперименттік 

жұмыс 

ОҚТ  МЭЗЖ 

(Магистранттың 

экспериментальді-

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 



Ү ҚазҰАУ 714-05-15. Модульдік білім беру бағдарламасы. Үшінші басылым  

Ф КазНАУ 714-05-15. Модульная образовательная программа. Издание третье 

 

5 Модульді сипаттау формуляры  

 

5.1 Бейіндік бағыт  

 

1 Модуль. Экономикалық және коммуникативтік қатынастар  

  
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. 
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Тәрбие процесінің психологиялық негіздері. Кәсіби 

бағдарланған тұлғаның психодиагностикалық мәселелері. 

Болашақ мамандардың кәсіби іс-әрекетінің профилін 

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 болуы 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, 
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2001. 

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

и биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

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., Тажигулова Ж.Ж., к.э.н., қауым. 

профессор «Менеджмент және агробизнесті 

ұйымдастыру» кафедрасының профессоры, 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 
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элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді 

компьютерде шешу алгоритмдері қарастырылады. Өз 

бетінше шығаруға мысалдар мен есептер ұсынылады. 

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, 
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сондай-ақ бизнес-идеяларды ұсынуда;  

- математикалық модельдеудің қазіргі әдістерін қолдана 

отырып технологиялық жүйеге талдау жасауда, өз 

бетінше ұйымдастыру және ғылыми зерттеулер жүргізуде. 

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. Тағам өнімдерінің сапасын басқару 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Тағам өнімдерінің сапасын басқару (TOKKKB5301 Тағам 

өнімдері қауіпсіздігінің қауіп-қатерін бағалау, 

TOSUHZ5302 Тағам өндірісі саласындағы ұлттық және 

халықаралық заңнама, TOTG5303 Тағам өнімдері туралы 

ғылым) 

2 Модульге жауапты Серикбаева А.Д., б.ғ.д., профессор, Смагулов А.К., т.ғ.д., 

профессор, Сулейменова Ж.М., б.ғ.к., қаум. профессор, 

Жамурова В.С., б.ғ.к., қаум. 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 (3/3/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Тағам өнімдерінің қауіпсіздігінің қауіп-қатерін 

бағалау. Кіріспе. Қауіп-қатерді бағалау. Қауіп-қатердің 

сипаттамалары және оларды идентификациялау 

принциптерінің негіздері. Өнімдердің физикалық және 

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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химиялық қауіп-қатері. Өнімдердің биологиялық қатері. 

Азық-түлік өнімдерін өндірудің қазіргі кездегі тәсілдері. 

Сыртқы ортаның әсеріне байланысты қауіп-қатерді 

бағалау. Қауіп-қатерді бағалау нәтижелерін 

статистикалық өңдеу. Тамақ өнімдерінің нормативтік-

құқықтық актілер және олардың халықаралық ФАО/ВОЗ, 

«Кодекс алиментариус» кодексімен сәйкес келуі. Тамақ 

өнімдері және тамақ шикізаты қауіпсіздігіне қатысты 

Европалық Одақ. Құрамында генетикалық 

модифицирленген заттары бар өнімдерді бақылау. 

ХАССП принциптері негізінде тамақ өнімдерін бақылау 

жүйесі – тамақ өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарына 

критикалық бақылау нүктелері және қауіп-қатерлерді 

сарапқа алу. ISSO: 9005 халықаралық сапа жүйесі. 

Тағам өндірісі саласындағы ұлттық және 

халықаралық заңнама. Ұлттық және аймақтық 

нормативтік база: заңдар, ережелер, стандарттар; 

«кішігірім-жергілікті азық-түлік өнімдерін өндіру» үшін 

құқықтық негіз; Азық-түлік өндіру жөніндегі 

халықаралық заңнама, әсіресе Еуропада;  Алиментариус 

кодексы; Халықаралық стандарттар азық-түлік өнімдерін 

өндіру; Ұлттық және аймақтық нормативтік құқықтық 

базаны үйлестіру 

Тағам өнімдері туралы ғылым. Тағамдық заттарды 

сақтау мақсатында қолайлы тәсілдерді қолдануға 

мүмкіндік беретін, жануар және өсімдік шикізаты 

негізінде азық-түлік өнімдерінің технологияларын 

дайындау жолдарына.  

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- шикізат пен тағам өнімдерінің сапасын бақылауды 

қамтамасыздандыруды; азық-түлік және тағам 

өнімдерінің физикалық және химиялық 

ксенобиотиктермен ластануын;  

- Азық-түлік тізбегіндегі процестер мен бағдарланған 

сапа жүйесі және азық-түлік қауіпсіздігінің негізін біліп 

үйрену. 

Қабілеті болуы керек: 

- тағам өнімдерінің физикалық және химиялық 

ксенобиотиктермен ластануын қауіп-қатер түрлерін 

саралау және олар қандай ауруларды қоздыратынын; 

тамақ өнеркәсібінде қолданылатын тағамдық қоспаларды, 

полимерлік және басқа материалдарды қолдануды 

бақылауды; генетикалық өзгертілген тағам 

өнімдерініңбақылау жүйесін;   

- тамақтану ғылымының теориялық және практикалық 

аспектілерін; 

- Азық-түлік сапасы және оның бақылауды қамтамасыз 

ету; шикізат және азық-түлікті сертификаттау; 

материалдардың қасиеттері. 

Дағдысы болуы керек:  
- өндіріс кезінде шикізаттан дайын тағамға түсетін қауіпті 
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факторлардың (биологиялық, химиялық, физикалық) 

пайда болатын жағдайын; тағам өнімдерін өндіру, пайдаға 

асыру және жою кезеңдерінде санитарлы-

эпидемиологиялық бақылауға жататын тамақ өнімдері 

қауіпсіздігін бақылауды жүргізуге; тағам өнімдерін 

өндіру, пайдаға асыру және жою кезеңдерінде 

қолданылатын машиналар мен жабдықтардың, 

материалдар мен өнімдердің қауіпсіздігін куәландыратын 

құжаттарды дайындауға; тағам өнімдерінде улы 

заттардың мөлшерін анықтауға; тағамдарға сынау, 

бағалау жүргізу нәтижелерін сараптауға; ағамдардың 

химиялық құрамын және тағамдық құндылығые 

саралауға; 

- Комплекстік Басқару Жүйесі және олардың  

практикалық қолдану дағдылары, әдістері мен құралдары. 

Құзіретті болуы керек:  

- тағам өнімдерінде химиялық және физикалық 

контаминанттармен  ластану жолдарын қарастырып 

шешуге;  саналық жолмен идентификацияны анықтауға, 

фальсификация әдістерін табуға; тағамдық 

токсикологияның негізгі принциптеріне; арнайы 

терминологияға; тағам өнімдерінің өндірісінде қауіпті 

факторларды табуға, коммуникация және менеджмент 

қауіп-қатерлерді негізгі мақсат ретінде шешуге;     

- ұлттық және халықаралық нормативтік құқықтық база 

және барлық азық-түлік тізбегіне арналған әдістемелер. 

Оларды қолдану. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Тағам өнімдері қауіпсіздігінің қауіп-

қатерін бағалау, Тағам өндірісі саласындағы ұлттық және 

халықаралық заңнама, Тағам өнімдері туралы ғылым) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Австриевских, А.Н., КантереВ.М., Сурков, И.В., 

Ермолаева, Е.О. (2007). Управление качеством на 

предприятиях пищевой и перерабатывающей 

промышленности: учебник. Сибирское университетское 

издательство: Новосибирск. . 

2. Дунченко Н.И., Магомедов, М.Д., Рыбин, А.В. (2012)  

Управление качеством в отраслях пищевой 

промышленности: Учебное пособие.  Дашков и К: 

Москва. 

3. Салимова, Т.А. (2011). Управление качеством. 

Издательство «Омега-Л»: Москва. 

4. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 

301-III «О безопасности пищевой продукции». 

5. СТ РК ИСО 22000-2006 Системы менеджмента 

безопасности пищевых продуктов. Требования ко всем 

организациям в цепи производства и потребления 

пищевых продуктов. 
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4 Модуль. Тағам өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Тағам өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі (ST5304 

Сенсорлық талдау (тереңдетілген курс), KT5305 Қаптама 

технологиясы (тереңдетілген курс), ZhB5306  Жобаларды 

басқару) 

2 Модульге жауапты Серикбаева А.Д., б.ғ.д., профессор, Смагулов А.К., т.ғ.д., 

профессор, Сулейменова Ж.М., б.ғ.к., қауым. профессор, 

Жамурова В.С., б.ғ.к., қауым. профессор, «Азық-түлік 

өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі» кафедрасы, 

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

ұйымдастыру» кафедрасының профессоры 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура 

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (2/2/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Сенсорлық талдау (тереңдетілген курс). Азық-түлік 

өнімдерінің сапалық сипаттамалары номенклатурасында  

органолептикалық (сенсорлық) көрсеткіштері алдыңғы 

орында тұрғанына байланысты дәлелді ғылыми 

негізделген негізгі талдау жолдарын және әдістемелері  

Қаптама технологиясы (тереңдетілген курс). Жаңа 

сапасы жоғары және көп функционалды азық-түлік 

өнімдерге қолдануға негізделген арнайы буып-түю 

материалдардың және қораптардың алу технологиясын 

дайындау жолдары. 

Жобаларды басқару. Жобаларды басқарудың 

теориялық негіздері. «Жоба» түсінігі. Жобалардың 

жіктелуі және жобаға қатысушылар. Басқару қызметі 
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және құрылымы. Жобаны басқарудың ерекшеліктері. 

Басқару шешімдерін қабылдау және іске асыру. Жобаның 

табыстылығы критерийлері. Жобаның өмірлік циклы. 

Жобалауға бейімделген қызметті басқару. Жобадағы 

иерархия. Жобаны жоспарлау. Жобаны іске асыру, 

мониторинг және бақылау. Жобаны аяқтау. Жобаның 

интеграциясы мен мазмұнын басқару. Жобаның мерзімі 

мен құнын басқару. Жобаның сапасын басқару. Адам 

ресурстарын басқару. Жобаның коммуникацияларын 

басқару. Жобаның тәуекелдерін басқару. Басқару 

үдерістерінің тобы. Кәсіпорынның қызметіне жобалық 

басқаруды енгізу. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- сенсорлық бағалаудың теориялық және практикалық 

негіздерін; сенсорлық талдау саласындағы негізгі 

ұғымдар, терминдер мен анықтамалар;  органолептикалық 

талдаудың ғылыми негізделген әдістері; азық-түлік 

өнімдерін оганолептикалық талдауды жүргізу кезіндегі 

ықтимал қателіктер; сенсорлық сарапшының талдау 

әдістемесі;  

- жобаларды басқару стандарттарын, PMBOK стандарты 

ретінде қалыптастырылған PMI әдіснамасын; IW URM 

(Unique Reliable Method) әдіснамасын. 

Қабілеті болуы керек: 

- азық-түлік өнеркәсібінде суықты пайдаланудың 

ғылыми-дәлелденген жолдары; өндірістік міндеттерді 

тиімді шешу үшін нұсқаулар; азық-түлік өнімдердің 

сапасын бақылау және азық-түлік қауіпсіздігі;  

- жобаның ортасын анықтауды; жобаны құруды; жобаға 

лайықты құжаттар мен технологияларды пайдалануды. 

Дағдысы болуы керек: 

- азық-түлік өнімдерге сенсорлық талдауды қазіргі 

деңгейде ұйымдастыру, азық-түлік өнімдерінің сапалы 

мәндерін анықтауға органолептикалық әдістерді 

пайдалану; 

- орама (буып-түю) өнеркәсібі үшін дұрыс 

терминологияны пайдалануға;  

- жоба талаптарын анықтауды; мақсаттарды белгілеуге; 

жобаны басқарудың бағдармалық жабдықтауына. 

Құзіретті болуы керек:  

- орау өндірістің ғылыми-технологиялық дамуының 

негізгі мәселелері; буып-түю орамаларының негізгі 

функциялары; материалдары, олардың ассортименті, 

сапасына негізгі талаптар; орауыш материалдар 

өндірісінің негізгі процестері; буып түю материалдарын 

жобалау және дизайн; қоршаған ортаны қорғау мәселесі;  

- жобаларды басқару, интеграциялау, мерзімдеу, 

тәуекелдеу, контракттау процедураларына. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Сенсорлық талдау (тереңдетілген 

курс), Қаптама технологиясы (тереңдетілген курс), 

Жобаларды басқару) 
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15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, 

качество и безопасность пищевых продуктов. 

Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2007 . – 456с. 

2. Ханлон Дж. Упаковка и тара: проектирование, 

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

3. Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных 

товаров //Учебник. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. — 208 с. 
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№1 «Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы мен қауіпсіздігі» білім беру 

траекториясы 

 

5 Модуль. Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы (SSOT5306 Сүт 

және сүт өнімдерінің технологиясы (тереңдетілген курс),  

SOАОZh5307 Сүтті өңдеуге арналған өндірістік 

жабдықтар, ТОGM5308 Тағам өнімдерінің гигиенасы 

және микробиологиясы, SААOSТ5309 Сүтті алу, алғашқы 

өңдеу және сақтау технологиясы) 

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

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

технологиясы және қауіпсіздігі» кафедрасы  

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы 

(тереңдетілген курс). Сүттің физикалық-химиялық және 

органолептикалық қасиеттерң; сүттің химиялық құрамына 

және қасиеттеріне әртүрлі факторлардың әсері; сүттен 

ашыған сүт өнімдерін, ірімшік, қаймақ, сүт консервлерін 

алу технологиясы. 

Сүтті өңдеуге арналған өндірістік жабдықтар. 
Өндірістік және азық-түлік автоматты өндірістік процесс 

бақылау жүйелерін қалыптастыру мен пайдалануға 

байланысты техникалық, жобалық және ғылыми-зерттеу 

қызметі, білімді пайдалану оқу инженерлік мәселелерді 

шешу үшін жалпы ғылыми және техникалық пәндер 

іргелі оқыту.  
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Тағам өнімдерінің гигиенасы мен 

микробиологиясы (сүт). Шикізатты өңдеу, сақтау, 

өнімді жасау, дайын өнімді реализациялау барысындағы 

микробиологиялық үрдістері және микроб түрлері. Сүт 

өндіретін өндірістерге қойылатын гигиеналық талаптар.  

Сүтті алу, алғашқы өңдеу және сақтау 

технологиясы. Сүт, сүт өнімдерінің және пробиотикалық 

өнімдерін жасау технологиялық режимін, үрдісін, әзірлеу 

схемасы. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- шикізатты өңдеу технологиясын жақсарту, өнім өндіру 

кезеңіндегі физикалық-химиялық және биохимиялық 

көрсеткіштерді анықтау, емдік профилактикалық 

өнімдерді жасау үшін дәстүрлі емес сүт шикізатын 

таңдау. Сапасы мен өнімділігін mikrobiologichsekih сүт 

және сүт өнімдерінің сапасын және микробиологиялық 

көрсеткіштерін бағалауын ғылыми, прогрессивті 

әдістерін қолдану.  

Қабілеті болуы керек: 

- азық-түлік өнімдерін өндіру технологиялық процестерді 

жандандыру. 

Дағдысы болуы керек: 

- сүт өнімдерінің жаңа түрлерін әзірлеу, дәстүрлі емес 

көздерін көрсетуге. 

Құзіретті болуы керек: 

- сүт және сүт өнімдерінің технологиясы бойынша, 

шикізат ресурстарының тиімді пайдалану және өнімнің 

сапасы мен шығару деңгейін жоғарлату үшін жаңа 

технологиялық үрдістерді әзірлеу; 

- балалар (мектеп және мектепке дейінгі) тағамдары, 

диеталық және пробиотикалық өнімдерінің 

технологиялық үрдістерін әзірлеу принциптері. 

- тағам өнімдерін өндіру өндірістерге қойылатын 

гигиеналық талаптар. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан Сүт және сүт өнімдерінің 

технологиясы (тереңдетілген курс), Сүтті өңдеуге 

арналған өндірістік жабдықтар, Тағам өнімдерінің 

гигиенасы және микробиологиясы, Сүтті алу, алғашқы 

өңдеу және сақтау технологиясы 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Липунская, С.М. (2008). Общие принципы переработки 

сырья и введение в технологию производства молочных 

продуктов: Изд. КемТУПП: Кемерово. 

2. Красуля, О., Николаева, С., Токарев, А., Краснов, А., 

Панин, И. (2015). Моделирование рецептур пищевых 

продуктов и технологий их производства.  ГИОРД: 

Москва. 

3. Гаврилова, Н.Б., Щетинин, М.П., Мартемьянова, Л. Е., 

Пасько, О. В. (2005). Технология молочных продуктов 
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№2 «Ет және балық өнімдерінің инновациялық технологиялары» білім 

беру траекториясы 

 

 6 Модуль. Ет және балық өнімдерінің технологиясы 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Ет және балық өнімдерінің технологиясы (EBEOT5310 Ет, 

балық және ет өнімдерінің технологиясы (тереңдетілген 

курс), EOGM5311 Ет өнімдерінің гигиенасы және 

микробиологиясы, EOOShK5312 Ет  өнімдерін өндіретін 

шағын кәсіпорындар, ESMShOSTZhZh5314 Ет 

саласындағы мал шаруашылығы өнімдерін сақтауға 

арналған  технологиялық желілерді жобалау)  

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

б.ғ.к., қауым. профессор, Туменова Г.Т.  т.ғ.к., қауым. 

профессор, Тултабаева Т.Ч.,   т.ғ.к., қауым. профессор,  

Қозықан С., т.ғ.к., қауым. профессор,   «Азық-түлік 

өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура 

5 1аптадағы сағат саны 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Ет, балық және ет өнімдерінің технологиясы 

(тереңдетілген курс). Ет және балық шикізаты негізінде 

биологиялық құнды азық-түлік өнімдерін жобалау 

әдістемесі; Ет және балық өнімдерін өндірудегі 

технологиялық процестердің мәні және негiздемесі.  

Ет өнімдерінің гигиенасы және микробиологиясы. 

Шикізат пен өнім сапасына қойылатын талаптар; Ет 

өнімдерінің микробиологиялық көрсеткіштері және оны 

http://www.amazon.co.uk/Aubrey-Penning/e/B00I0CS3DQ/ref=dp_byline_cont_book_1
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анықтау әдістері;  Ет өнімдерін өндіру және өңдеу 

өндірістерінің гигиенасы на қойылатын талаптар. Ет және 

балық өнімдері  және суыту технологиясы саласындағы 

жобалау және ғылыми-зерттеу қызметі. 

Ет өнімдерін өндіретін шағын кәсіпорындар. Қазіргі 

заманғы әдістерін пайдалана отырып материалдық 

есептеулер өндіруге және өндірістік процестердің ұтымды 

шарттарын таңдауға; өндірістік операциялар, шикізат 

сапасы, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімді 

бақылау, ет және балық өнімдерінің құрамы мен 

қасиеттерінің негізгі сипаттамаларын анықтау; ғылыми-

зерттеу әдістерін таңдауда басшылыққа және нәтижелерін 

интерпретация жасай алу. 

Ет саласындағы мал шаруашылығы өнімдерін 

сақтауға арналған  технологиялық желілерді жобалау. 
Азық-түлік кәсіпорындарының және ет өнеркәсібінің мал 

шаруашылығы өнімін, есептеулер және құрал-жабдық 

таңдауда дағдыларды сақтауға арналған өндірістік 

желілерін жобалау білімі мен дағдыларын қалыптастыру. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- өндіру және қайта өңдеу үшін магистранттарда қажетті 

терең кәсіби білімді қалыптастыру; 

Қабілеті болуы керек:  
- қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып 

материалдық есептеулер өндіруге және өндірістік 

процестердің ұтымды шарттарын таңдауға;  

Дағдысы болуы керек:   
- өндірістік операциялар, шикізат сапасы, жартылай 

фабрикаттардың және дайын өнімді бақылау, ет және 

балық өнімдерінің құрамы мен қасиеттерінің негізгі 

сипаттамаларын анықтау; ғылыми-зерттеу әдістерін 

таңдауда басшылыққа және нәтижелерін интерпретация 

жасай алу. 

Құзіретті болуы керек:  

- технологиялық процестерді жетілдіру жолдарын. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан технологиясы (Ет, балық және ет 

өнімдерінің технологиясы (тереңдетілген курс), Ет 

өнімдерінің гигиенасы және микробиологиясы, Ет  

өнімдерін өндіретін шағын кәсіпорындар, Ет саласындағы 

мал шаруашылығы өнімдерін сақтауға арналған  

технологиялық желілерді жобалау) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Технология мяса и мясопродуктов/ Л.Т. Алехина, А.С. 

Большаков, В.Г. Боресков и др.; Под ред. И.А. Рогова. - 

М.: Агропромиздат, 2008. - 576 с.  

2. Рогов И.А. Технология и оборудование 

мясоконсервного производства/ И.А.Рогов, А.И. 

Жаринов. – М.: Колос, 1994. – 270 с. 

3. Кизеветтер И.В., Макарова Т.И., Зайцев В.П. и др. 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Технология обработки водного сырья. - М.: Пищ. пром-ть, 

2005. - 148 с. 
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№3 «Тағам биотехнологиясы» білім беру траекториясы 

 

7 Модуль. Тағам өнеркәсібіндегі биотехнология 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Тағам өнеркәсібіндегі биотехнология (TOOBUZh5314 

Тағам өнімдерін өндірудегі биотехнологиялық үрдістер 

мен жабдықтар, ТOB5315 Тағам өнімдерінің 

биотехнологиясы, PPOT5316 Пребиотиктер және 

пробиотикалық өнімдер биотехнологиясы) 

2 Модульге жауапты Серикбаева А.Д., б.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, 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 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Тағам өнімдерін өндірудегі биотехнологиялық 

үрдістер мен жабдықтар. Тағам өнімдерін өндірудегі 

негізгі биотехнологиялық үрдістер мен жабдықтар. 

Қазіргі заманғы нутрициологиядағы пробиотиктердің 

орны.  

Тағам өнімдерінің биотехнологиясы. Жануарлардан 

алынатын (гидробионттар) шикізаттан тағамдық ақуыз 

препараттары биотехнологиясы. Сүтқышқылды 

ұйытқылар биотехнологиясы. Тағам және ет өндірісінде 

ақуыз препараттары мен изоляттары. дайындық 

оқшауланған және. Ет эмульсияларын дайындаудың 

заманауи әдістері. Гидробионттардың полисахаридтері. 

Жануарлардан алынатын шикізатты су-түптеу қуатын 

арттыру үшін полисахаридтер пайдалану.  

Пребиотиктер және пробиотикалық өнімдер 

биотехнологиясы. Пробиотиктер, пребиотики, synbiotics 

және функционалдық тамақ өнімдерінің клиникалық 

аспектілері. Антибиотиктер продуценттерін өсіру 

әдістері. Пробиотикалық өнімдер мен антибиотиктерді 

бақылау әдістері.  

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- тағам өндірісінің биотехнологиясы саласындағы соңғы 

жетістіктер; 
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- адам үшін пайдалы өнімдерді алу үшін негізгі 

биотехнологиялық әдістері; 

- тағам өндірісінде пайдаланылатын дәстүрлі 

биотехнологиялық үрдістер. 

Қабілеті болуы керек: 

- тағам өндірісінің биотехнологиясы саласындағы 

теориялық зерттеулер жүргізу, сілтемелер мен  

монографияларды пайдалану;  

- биотехнология нысандарын жетілдіру және 

сипаттамалары, эксперименттік мәліметтерді талдауда 

алған білімдерін, сондай ақ оларды әртүрлі  тағам 

өнімдерін өндіруде технологиялық үрдістерде пайдалану. 

Дағдысы болуы керек: 

- өнімді өндірудің биохимиялық үрдістерінде сүт 

өнімдерінің жаңа түрлерінің рецептурасын дайындау, сүт 

шикізатының дәстүрлі емес көздерін пайдалану; 

- қоршаған ортаны қорғау және өндірісті экологиялық 

әдістермен қамтамасыз ету. 

Құзретті болуы керек: 

- өсімдік және жануар тектес шикізат көздерін өңдеуде 

биотехнологиялық процестерді пайдалану; 

- биотехнологиялық әдістермен алынған ферменттік 

препараттарды, тағамдық қоспалар мен биологиялық 

белсенді заттарды өндірісте пайдалану; 

- микроорганизмдер мен олардың зат алмасу өнімдерін 

пайдалана отырып өсімдік және жануар тектес шикізат 

көздерін өңдеудің технологиялық ерекшеліктерін, 

биотехнологияны пайдаланып қайта өңдеу өндірісін 

ұйымдастыруға практикалық дағдыландыру. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Тағам өнімдерін өндірудегі 

биотехнологиялық үрдістер мен жабдықтар, Тағам 

өнімдерінің биотехнологиясы, Пребиотиктер және 

пробиотикалық өнімдер биотехнологиясы) 

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. Пищевая биотехнология продуктов из сырья 

растительного происхождения: учебник / О. А. Неверова 

[и др.]. - Москва: Инфра-М, 2014. - 318 с.: ил.  

4.Теоретические основы пищевых технологий: в 2 кн. / 

отв. ред. В. А. Панфилов. - Москва: КолосС, 2009. 

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

Chromatography in Pesticide Residue Analysis. CRC 
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Press/Taylor & Francis: Boca Raton FL, US. ISBN 

9781420045666 - CAT# 45660 

6. 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  

7. 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 

8. Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional 

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

0-8247-5332-1 
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№6 «Тағам өнеркәсібінің инновациялық дамуы» білім беру 

траекториясы 

 

8 Модуль. Инновацияны, сапаны, брендті  басқару және экономика  

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Инновацияны, сапаны, брендті  басқару және экономика  

 (OSE5323 Өнеркәсіп салаларының экономикасы, SB5324 

Сапаны басқару, MAATN5325 Маркетинг және әлемдік 

азық-түлік нарығы, ІЕ5326 Инновациялық экономика) 

2 Модульге жауапты Бекенова Г.Ы., э.ғ.к., профессор, Шалгимбаева К.Б., э.ғ.к., 

профессор, Омаркулова М.Б., э.ғ.к., қауым. профессор 

Кайырбаева А.Е., э.ғ.к., профессор, «Менеджмент және 

агробизнесті ұйымдастыру» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Кәсіпорын экономикасы, Саланың жалпы 

технологиялары, Сапа менеджмент жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Өнеркәсіп салаларының экономикасы. Тағам 

өндірісі. Тағам өндірісінің нарығы. Материалдық-

техникалық ресурстар нарығы. Ауылшаруашылық 

шикізаттарының және азық-түлік нарығы. Тағам 

өндірісіндегі инвестиция. Тағам өнеркәсібіндегіғ ғылыми-

техникалық прогресс және инновация. Тағам 

өнеркәсібіндегі интеграциялық үрдіс. Тағам өнеркәсібі 

саласындағы ұдайы өндіріс және экономикалық өсу. 

Тағам өнеркәсібіндегі мемлекеттік реттеу. Тағам 

өнеркәсібінің экономикалық тиімділігі. Тағам өнеркәсібі 

саласының экономикасы. 

 Сапаны басқару. Сапаны басқару және өнімнің 

бәсекеге қабілеттілігі. Сапа және көрсеткіштері. Бәсеке 
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бәсекелестігіндегі жағдайында өнім сапасының маңызы. 

Маркетинг және әлемдік азық-түлік нарығы. 

Әлемдік маркетинг. Әлемдік сауда.: Әлемдік ірі көтерме 

сауда. Әлемдік азық-түлік рыногындағы өзгерістер. 

Бәсекеге қабілеттіліктің және  жахандану азық-түлік 

индустриясының түсінігі. Тұтынушығы бетбұрыс және 

тағам өнеркәсібінің дамуы. Азық-түлік жағдайға әсер 

жасаушы факторлар.  

Инновациялық экономика. Инновацияның жіктелуі. 

Кәсіпорынның қызметінің тиімділігінің құралы 

инновация. Кәсіпкерліктің инновациялық схемасы. 

Ұйымдастыру формасының сипаты. Инновациялық 

жобаларды бағалау. Инновациялық саясат. Тағам 

өнеркәсібінің инновациялық қызметіне әсер жасайтын  

факторлар. 

13 Оқу нәтижелері  Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- тағам өнеркәсібі өндірісін орналастыру және 

ұйымдастыру заңдылықтарын, ұстанымдарын, сала 

кәсіпорындардың ресурстармен қамтамасыз етілуін 

есептеу, баға белгілеу және қызметін экономикалық 

талдау әдістерін; 

- экономиканың инновациялық үдерістерін сипаттайтын 

негізгі ұлттық статистикалық көрсеткіштер, ұлттық 

инновациялық жүйелердің қалыптасу үлгісін; 

- ауыл шаруашылығы маркетингінің ерекшеліктерін, 

сұранысты бағалау және болжауды, нарық 

сыйымдылығын, бәсекелестерге қатысты кәсіпорынның 

үлесін, бәсекелестік қаупін; 

сапа менеджменті жүйелеріне негізделген ұйымды 

басқарудың негізгі үлгілері мен әдістерін. 

Қабілеті болуы керек:  

- тағам өнеркәсібі өндірісін орналастыру және 

ұйымдастыру ұстанымдарын, экономикалық талдау және 

жоспарлау әдістерін сала кәсіпорындары тәжірибесінде 

қолдануға;  

- салаларды, өңірлерді және басқа фирмаларды дамыту 

үшін инновацияларды пайдаланудың перспективалық 

бағыттарын негіздеуге; 

- аграрлық нарық пен нарықтық жағдайларды талдап,  

нарықты сегменттейді және тауарларды жайғастыруға;  

сапаны басқарудың негізгі әдістемелік әдістерін қолдану 

(сапа функциясын құрылымдау, сапа менеджментінің 

статистикалық әдістері және т.б.). 

Дағдысы болуы керек:  

- тағам өнеркәсібі кәсіпорындарының қызметін  

экономикалық талдау, саланың экономикалық тиімділігі 

көрсеткіштерін есептеу және  ұтымды басқару  

шешімдерін қабылдау дағдылары; 

- экономикадағы инновациялық процестерді көрсететін 

статистикалық көрсеткіштерді талдау үшін ақпаратты 

жинау және дайындау дағдыларын; 
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- маркетинг стратегиясын әзірлеу және агро-маркетингті 

басқару дағдыларын; 

- ИСО 9000: 2000 халықаралық стандарттарына сәйкес 

сапа менеджменті жүйесін енгізу үшін үлгі әзірлеу 

дағдыларын. 

Құзіретті болуы керек:  
-  тағам өнеркәсібі кәсіпорындары экономикасы мен 

басқару, олардың бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату 

сұрақтары бойынша; 

- белгілі бір объектінің немесе аумақтың инновациялық 

деңгейін бағалауға байланысты мәселелерді шешу кезінде 

және т.б.; 

- агробизнесте маркетингтік стратегияны және ілгерілету 

құралдарын қолдану саласына;  

- сапа менеджменті жүйесін қолдану арқылы қызметтің 

тиімділігін арттыру әдістерін қолдануға. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан  (Өнеркәсіп салаларының 

экономикасы, Сапаны басқару, Маркетинг және әлемдік 

азық-түлік нарығы, Инновациялық экономика) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Дубровин И. А. Экономика и организация пищевых 

производств. Учебное пособие.– М. : Дашков и К°, 2013. – 

228 с.  

2. Магомедов М. Д. Экономика пищевой промышленности. 

 Учебник. – М.: Дашков и К, 2011. 

3. Аманбаев М.Ш. Кәсіпорын экономикасы. Оқу 

құралы.- Алматы: Бастау, 2012.- 428с. 

4. Тажибекова К.Б. Кәсіпорын экономикасы. Оқу 

құралы.- Қарағанды: Ақ Нұр, 2012.- 240 б. 

5. Попов. А.И. Инновационная экономика: лекция. Изд-

во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 

6. Тепман Л.Н., Напёров В.А. Инновационная 

экономика. Учебное пособие для студентов вузов. 

Издательство: Юнити-Дана, 2014 г. 

7. Аграрный маркетинг. Учебное пособие. Шуленбаева 

Ф.А. Рустембаев Б.Е. Касенов К.К. 2009, Астана. 

8. Kohls R.L., Uhl J.N. Marketing of Agricultural Products. 

- NJ: Prentice Hall, 2010. 

9. Drucker P. The Practice of Management. - N.Y.: Harper 

& Row, 2004. 

10. Маркова В.Д. Формирование системы маркетинга на 

российских предприятиях. г.Новосибирск. 2010. 

11. Аристов О.В. Управление качеством. Учебник. - М. 

2010. 

12. Под ред. С.Д.Ильенковой. Управление качеством. 

Учебник. - М. 2008. 

13. Нысанбаев С.Н., Урузбаева Н.А., Садыханова Г.А. 

Управление качеством. Учебное пособие. – Алматы, 2005. 

14. Токсобаева Б.А. Сертификация и управление 

качеством. – Бишкек 2004. 

http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=752
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15. Ш.Тсутсуми, Ш.Фукуда, Ш.Ито. Японский стиль 

менеджмента, ориентированный на качество. Семинар. – 

Алматы, 2007 

16. ИСО 9000:2000 Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. 

17. ИСО 9001:2000 Системы менеджмента качества. 

Требования. 

18. ИСО 9004:2000 Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности. 
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№7 «Сусындар өндіру және ашыту өндірісі технологиялары» білім беру 

траекториясы 

 

9 Модуль. Ашыту өндірісінің инновациялық технологиялары  және 

шарап жасау 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Ашыту өндірісінің инновациалық технологиялары  және 

шарап жасау (ShAOIT5327 Шарап және ашыту өндірісінің 

инновациалық технологиялары, AOShKP5328 Ашыту 

өндірісіндегі шикізатты кешенді пайдалану, SITKK5329 

Сусындар индустриясында тағамдық қоспаларды 

қолдану) 

2 Модульге жауапты Байгазиева Г.И., б.ғ.к., «Азық-түлік өнімдерінің 

технологиясы және қауіпсіздігі» кафедрасының қауым. 

профессоры 

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 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Шарап және ашыту өндірісінің инновациалық 

технологиялары. Шарап және ашыту өндірісінің 

заманауи технологиясы,  жаңа өнім алудағы заманауи 

технологиялар; өнімнің сапасын жоғарлату әдістері.  

Ашыту өндірісіндегі шикізатты кешенді пайдалану. 

Шарап жасау мен ашыту саласындағы өнімдердің 

қалдықсыз технологиясының заманауи тенденциялары 

және ғылыми-технологиялық прогрестің даму бағыттары. 
Спирт, сыра қайнату, шарап жасау өндірісіндегі 

қалдықтарды пайдалану.  
Сусындар индустриясында тағамдық қоспаларды 

қолдану. Сусындар өндірісінде пайдаланылатын азық-

түлік қоспалар мен күшейткіштер саласындағы терең 
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кәсіби білім қалыптастыру. Тағамдық қоспалар сапасын 

бақылау, қазіргі заманғы әдістерін зерттеу және жаңа 

өнімдерді жетілдіруге оларды қолдану. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:   

ашыту өндірісі технологиясында методикалық тапсырма, 

заманауи-ізденіс, нақты зерттеулерді шешу үшін өзінің 

тәжірибелік жұмысында негізгі ғылыми білімін қолдану. 

Қабілеті болуы керек:  
шарап және ашыту өндірісіндегі өнімдердің сапасына 

әсер ететін факторлар;  жаңа технологиялар.      

Дағдысы болуы керек:  
технологиялық және өндірістік тапсырмаларды шұғыл 

шешу үшін алдыңғы қатарлы ғылыми әдістер мен 

техникалық құрылымдарды қолдануды.  

Құзіретті болуы керек:   

- рецептураларда; 

-  дайын өнімнің сапасы мен жартылай фабрикаттар және 

шикізатты анализдеу әдісінде.  

- шарап жасау және ашыту салаларындағы өндіріс 

үрдісінің сенімділігі мен тиімділігі және ресурс 

сақтаудағы сұрақтарда;  

- ашыту өндірісіндегі шикізатты кешенді қолдану; 

 - азықты жобалаудағы заманауи әдістерге сүйене отырып 

ашыту өндірісінде жаңа өнім өндіру.  

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Шарап және ашыту өндірісінің 

инновациалық технологиялары, Ашыту өндірісіндегі 

шикізатты кешенді пайдалану, Сусындар индустриясында 

тағамдық қоспаларды қолдану) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Максимов А.С., Черных В.Я. Реология пищевых 

продуктов.- С-Пб.: ГИОРД, 2006.-176с  

2. Арет В.А., Николаев Б.Л., Николаев Л.К. 

Реологические основы расчёта оборудования 

производства жиросодержащих пищевых продуктов: 

Учебное пособие – Интермедия, 2012.-  536 с 

3. Арет В.А., Руднев С.Д. Реология и физико-

механические свойства пищевых продуктов: учебное 

пособие. – Интермедия, 2014 год.-  245 с. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

№8 «Нан, макарон және кондитер өнімдері өндірісінің технологиясы» 

білім беру траекториясы 

 

10 Модуль. Нан, макарон және кондитер өнеркәсібіндегі озық 

техника мен технология 

 

1 Модульдің шифры және Нан, макарон және кондитер өнеркәсібіндегі озық 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

аталуы техника мен технология (NMKOOTT5330  Нан, 

макарон және кондитер өнеркәсібіндегі озық техника 

мен технология, ZhOO5331 Жаңа өнімдерді өндіру,            

ORKB5332 Өнімдердің реологиялық қасиеттерін 

басқару) 

2 Модульге жауапты Мамаева Л.А., б.ғ.к., қауым. профессор, Жумалиева 

Г.Е., т.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 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Нан, макарон және кондитер өнеркәсібіндегі озық 

техника мен технология. Азық-түлік өнімдерін 

микронутрейндермен байытудың негізгі қағидалары. 

Байытылған нан-тоқаш өнімдерінің сапасына өндірістің 

технологиялық үрдістернің әсері және олардағы 

дәрумендердің сақталуы. Нан-тоқаш өнімдеріне 

тағамдық талшықтарды қолдану. Екінші дәрежелі 

өсімдік өнімдерімен байыту. Макарон өндірісінде 

қолданылатын жаңа шикізаттар түрлері. Макарон және 

кондитер өнімдерінің өндірісіндегі озық 

технологиялар. Кондитер өнімдері үшін функционалды 

тағамдық ингридиенттер.  

 Жаңа өнімдерді өндіру.  Функциональдық тамақ 

өнімдерінің компоненттерімен сипаттамасы. 

Функциональдық тамақ өнімдерін құрудағы өңдеу 

әдістемесі. Заманауи ингредиенттерді арнайы 

тағайындалған тамақ өнімдерін құруда қолдану. 

 Өнімдердің реологиялық қасиеттерін басқару.  
Тағам материалдарының теориялық және 

экспериментальдық аспектілерінің реологиясы және 

физикалық-механикалық қасиеті.  Тағам өнімдері 

өндірісі үшін есептеу құралдарын инженерлік 

реологияда қолдану. Физикалық-математикалық 

фактілердің құбылыстарымен қасиеттерін қарастыруда 

жеңілдету үшін тәуелділік есептеулер ұсынылады. 

Эксперименталдық материалдар заманауи зерттеу 

құралдарының параметрлерінің кең ауқымды 

өзгертулерінен алынды, ол анализ жасауда және 

қорытынды мен жалпылау кезінде көмектеседі.   

13 Оқу нәтижелері   Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 

Білуі керек:   
- ассортимент, нан-тоқаш, кондитер және макарон 

өнімдері рецептурасын және дайындау әдістерінің жаңа 
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шикізат ресурстарын заманауи озық технологиялармен 

жасайды; жаңа шикізатты пайдалана отырып, 

технологиялық процесстерді реттеу жолдары; негізгі 

функциональдық ингредиенттердің сипаттамасы мен 

функциональдық азық-түлік құрудың принциптері; 

функциональдық өнімдердің технологиясы, диеталық 

және емдік-профилактикалық тағам өнімдері; өңдеу 

барысында азық-түлік және материалдардың 

массасының құрылымы мен мінез-құлық негізі; әдістер 

мен приборлар тағам шикізаты, жартылай фабрикаттар 

және дайын өнімнің құрылыс-механикалық 

сипаттмасын анықтауды;  

Қабілеті болуы керек:   
- өндірістік рецептураны есептеуге және жаңа 

заманауи шикізат түрлерінің шығынын анықтауға, 

өндірістік процестерді басқаруға, технологиялық 

өңдеуге кіретін тағамдық массаның құрылыс-

механикалық қасиетінің өзгерісіне анализ жасауға 

және олардың қағидаларға қатысты ұсынымдар 

жасауға; дайын өнімнің органолептикалық 

сипаттамалары туралы азық-түлік ингредиенттер 

концентрациясы әсерін анықтауға;  

Дағдысы болуы керек:   
- заманауи инновациялық технологияларды нан-тоқаш, 

макарон және кондитер өнімдерін өндіру процесін 

жүргізуге; шикізаттың және тамақ өнімдерінің сапасын 

зерттеуде заманауи әдістер; 

- тағам өнімдерінің өндірістерінің технологиялық 

процестерін модельдеу мәселелерінде; дәстүрлі 

өнімнің органолептикалық сипаттамаларын бұзбай 

функциональдық бағдарын алу;  

Құзіретті болуы керек:   
- кәсіби деңгейде зерттеулер мен жобаларды 

орындауға; нан,макарон және кондитер өнімдерінің 

сапасын қамтамасыз ету әдістеріне; 

-  реологиялық қасиетіне әсер ету әдістері; 

- өндіріс орындарында технологиялық нұсқаулар мен 

рецептураларды дамыту. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Нан, макарон және кондитер 

өнеркәсібіндегі озық техника мен технология, Жаңа 

өнімдерді өндіру,  Өнімдердің реологиялық қасиеттерін 

басқару) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Эрл М., Эрл Р., Андерсон А.Э. Разработка пищевых 

продуктов. Учебник. - пер. с англ. В. Ашкинази, Т. 

Фурманской. - СПб: Профессия, 2004. - 384 с. 

2. Пилипенко Т.В., Пилипенко Н.И., Шленская Т.В., 

Кутина О.И. Высокотехнологичные производства 

продуктов питания: учебное пособие Интермедия, 

2014. - 112 с. 

3. Бобренева И.В. Функциональные продукты питания: 
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№9 «Тағам қауіпсіздігі саласында техникалық реттеу» білім беру 

траекториясы 

 

11 Модуль. Сапа менеджменті жүйесі 

Учебное пособие Интермедия, 2012.- 180 с. 

4.Максимов А.С., Черных В.Я. Реология пищевых 

продуктов.- С-Пб.: ГИОРД, 2006. - 176 с.  

5.Арет В.А., Николаев Б.Л., Николаев Л.К. 

Реологические основы расчёта оборудования 

производства жиросодержащих пищевых продуктов: 

Учебное пособие – Интермедия, 2012.- 536 с 

6.Арет В.А.,Руднев С.Д. Реология и физико-

механические свойства пищевых продуктов: учебное 

пособие – Интермедия, 2014 год.- 245 с.  

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Сапа менеджменті жүйесі (TRZAK5336 Техникалық 

реттеудің заманауи аспектлері мен құралдары,  

TOSRZh5337 Тағам өнеркәсібіндегі сәйкестікті растау 

жүйесі, TKSMZh5338 Тағам кәсіпорындарының сапа 

менеджменті жүйесі, ТОК5339 Тағам өнімдерінің 

контаминациясы (ластануы))    

2 Модульге жауапты Искакова Ж.А., а-ш.ғ.к., қауым. профессор, 

Дуйсенбекова О.О., а-ш.ғ.к., қауым. профессор, 

«Азық-түлік өнімдерінің технологиясы және 

қауіпсіздігі» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК,  КП/ТК,  КП/ТК,  КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура 

5 1аптадағы сағат саны 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу түрі күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Техникалық реттеудің заманауи аспектлері мен 

құралдар.  ЕАЭО техникалық регламенттері; 

Техникалық реттеу жүйесін ақпараттық 

қамтамасыздандыру; Техникалық регламенттер мен 

стандарттарды үйлестіру; Ұлттық стандарттарды, 

мемлекетаралық стандарттарды, ұйым стандартын, 

техникалық шарттарды әзірлеу; Стандарттарды 

әзірлеу, құрастыру, мазмұндау, рәсімдеу және 

таңбалау ережелері; Техникалық тапсырманы 

құрастыру; Кодекс Алиментариус стандарттары; 

Еуропалық Одақтың тағам қауіпсіздігі туралы 

Директивалары; Стандарттау жұмыстарын 

жоспарлау. 
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Тағам өнеркәсібіндегі сәйкестікті растау жүйесі.  
ЕАЭО жағдайында сәйкестікті бағалау; Сәйкестікті 

декларациялау; Тағам өнімдерін ұқсастыру әдістері; 

Сынама сұрыптау ережелері; Сәйкестікті растау 

нобайлары; Сәйкестікті декларациялау нобайлары; 

Тағам өнімдерін сертификациялық сынау; Азық-түлік 

өнімдерінің СРО мен СЗ аккредиттеу ерекшелігі; 

Өнім, қызмет, үрдіс, тауардың шығу тегі және сапа 

жүйелерінің сарапшы аудиторларына қойылатын 

талаптары. 

Тағам кәсіпорындарының сапа менеджменті 

жүйесі.  Кәсіпорында сапа жүйесін әзірлеу және 

енгізу технологиясы; Сапа жүйесіне аудит жүргізу 

және сертификаттау; Сапа жүйелерін ақпараттық 

қатамасыздандыру - CAQ, CALS-

технологиялар;Кәсіпорынды басқарудың біріктірілген 

жүйесінде сапа жүйесінің орны; ХАССП 

қағидаларына негізделген тағам өнімдерінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін  әзірлеу және 

енгізу; Тағам өнімдерін өндіру және сатуда қауіп-

қатерлерді басқару; Сапа жүйесін верификациялау, 

валидациялау және жақсарту.      

Тағам өнімдерінің контаминациясы (ластануы).  
Қазақстандағы тағам өнімі қауіпсіздігінің 

нормативтік-заңнамалық негізі. Тағам өнімдерінің 

ластану жолдары және тағам өнімдерін 

ластаушылардың жіктелуі. Тағам өнімдерінің және 

азық-түлік шикізатының аналитикалық химиясының 

қазіргі жағдайы. Тағам өнімдерінің 

микотоксиндермен ластануы: афлатоксиндер, 

трихотецен, патулин, зеараленон. Тағам өнімдерінің 

гельминттермен ластануы. Тағам өнімдерінің 

микробиологиялық ластануы. Тағам өнімдерінің 

уытты элементтермен ластануы. Тағам өнімдерінің 

химиялық қосылыстармен ластануы. Тағам 

өнімдерінің пестицидтермен ластануы. Нитраттар, 

нитриттер және нитрозоқосылыстармен ластану. 

Диоксиндер, полициклды ароматтық және хлорлы 

қосылыстар тағам өнімдерінің потенциалды қауіпті 

ластаушылары. Азық-түлік шикізаты мен тағам 

өнімдерінің радиоактивті ластануы. Радиоқорғанысты 

тамақтанудың негізгі қағидалары. Гормоналды 

препараттар. Азотты мал азығы мен тыңайтқыштар.      

13 Оқу нәтижелері Білуі  керек:   
- техникалық реттеу жүйесінің заңнамалық және 

нормативтік құжаттарының мәні мен мазмұнын; 

тағам өнеркәсібі саласының стандарттары мен 

нормативтік құжаттарын әзірлеу технологиясын; 

тағам өнімдерінің қауіпсіздік менеджментінің 

талаптары мен ережелерін; тағам өнеркәсібіне 

арналған халықаралық стандарттарды;  стандарттау 

жөніндегі нормативтік құжаттардың міндетті 
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талаптарының орындалуын мемлекеттік қадағалау 

жүйесін; өнімнің сәйкестігін растау тәртібі мен 

ережелерін; сапа жүйесін әзірлеу жұмыстарының 

негізгі кезеңдерін; бақыланушылық және сәйкестікті 

басқару жүйесін;   

Қабілеті болуы керек:   
- техникалық реттеудің ұлттық және халықаралық 

ақпараттық базасын пайдалануды; сертификаттаық 

сынақ жұмыстарын жоспарлау, ұйымдастыру және 

орындауды;  тағам өнімдерінің өндіру барысында 

қауіп-қатерлерді басқаруд;     

Дағдысы болуы керек:   
- өнімді сараптау бойынша жұмысты жоспарлау, 

ұйымдастыру, және орындау; тағам өнімдерін өндіру 

және өткізу барысындағы қауіптерді сараптау; 

кәсіпорынды сапа менеджменті жүйесінің ішкі және 

сыртқы аудитіне дайындауда машықтануы керек; 

Құзіретті болуы керек:   

- техникалық реттеу жүйесінің дамуы, техникалық 

реттеу құралдарын пайдалану, стандарттар мен 

нормативтік құжаттарды әзірлеу мәселелерінде; 

- сәйкестікті растау мәселелерінде, тағам өнімдеріне 

сертификаттау сынақтарын жүргізуде, азық-

өнімдерінің СРҰ мен СЗ аккредиттеу мәселелерінде; 

- кәсіпорындарда сапа және қауіпсіздік жүйесін 

әзірлеу және енгізу; тағам өнімдерін өндіру және 

сатудағы қауіптіліктерді талдау және басқару  

мәселелерінде;  

- тағам шикізаттарының әртүрлі ластаушыларына 

токсикологиялық-гигиеналық сипаттама беру және 

оларды сараптауда; тағам өнімдерінің 

ксенобиотиктермен ластануының алдын алу 

мәселелерінде. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Техникалық реттеудің заманауи 

аспектлері мен құралдары,  Тағам өнеркәсібіндегі 

сәйкестікті растау жүйесі, Тағам кәсіпорындарының 

сапа менеджменті жүйесі, Тағам өнімдерінің 

контаминациясы (ластануы)) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 
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№10  «Ветеринариялық санитариялық қауіпсіздік» білім беру 

траекториясы 

 

12 Модуль. Радиациялық қауіпсіздік және мал өнімдерін 

ветсансараптау 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Радиациялық қауіпсіздік және мал өнімдерін 

ветсансараптау (MORК5340 Мал өнімдерінің 

радиациялық қауіпсіздігі; ShKZhV5341 Шағын кәсіпорын 

жағдайында ветсансараптау) 

2 Модульге жауапты Сахариянов А.Ж. б.ғ.к., профессор, Бабалиев С.У.  в.ғ.к., 

профессор, Ромашев К.М. в.ғ.к., қауым. профессор; 

Жумагелдиев А.А. в.ғ.к., профессор, «Ветеринариялық 

санитариялық сараптау және гигиена» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

17 Әдебиеттер 1. Смагулов А.К., Сағындықов К., Жамурова В. Азық-

түлік өнімдері: сапа және қауіпсіздік (баспада): 

Учебник. Алматы, 2014 г., 480 с. 

2. Кантере В.М., Матисон В.А., Сазонов Ю.С. 

Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе международного стандарта ИСО 

22000. Москва, 2006 г. – 425 с. 

3. Свидерская Д.С., Свидерский А.К. Стандартизация, 

сертификация и метрология. Книга 1. Техническое 

регулирование. – Павлодар: ПГПИ, 2011. – 306 с.  

4. Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. Food 

quality management – a techno-managerial approach / 

Wageningen Press, Wageningen, The Netherlands, 2002 

– 317 p 

5. Кантере В.М., Матисон В.А., Сазонов Ю.С. 

Интегрированные системы менеджмента в пищевой 

промышленности. Москва, 2008 г. – 321 с.  

6.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 

7. Goetsch, D.L., Davis, S.B. (2013). Quality 

Management for Organizational Excellence: Introduction 

to Total Quality. 6th ed. Prentice Hall / Pearson: 

Cranbury, NJ.  ISBN-10: 013255898X 

8. Mortimore, S., Wallace, C. (2013). HACCP. A 

Practical Approach. Springer Science + Business Media.  

ISBN-13: 978-1461450276 

9. Kilcast, D. (2013). Instrumental assessment of food 

sensory quality: A practical guide. Woodhead Publishing 

Limited. ISBN  9780857094391 

10. Imai, M. (1986). Kaizen: The Key To Japan's 

Competitive Success. McGraw-Hill: New York, US. 

ISBN-10: 007554332X 
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4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр II 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Мал және құс шаруашылығы өнімдерін ветеринариялық 

санитариялық сараптау 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Мал өнімдерінің радиациялық қауіпсіздігі. Мал 

шаруашылығы радиоэкологиясының  проблемалары мен 

міндеттері. Жануарлар радиоэкологиясы. Ауыл 

шаруашылығы жануарларының азықтарындағы 

радиоактивті өнімдер. Радионуклидтердің жануарлар 

организміне өтуіне әсер ететін факторлар. Құстардың 

радиоэкологиялық проблемалары. Су жануарларының 

радиоэкологиясы. Атом энергетикасы нысандарындағы 

апаттардың биологиялық қауіпсіздігі. Уран өндірісі 

орындарындағы мал шаруашылығы өнімдерінің 

биологиялық қауіпсіздігі. Ядролық қаруды пайдалану 

мүмкіндігі бар жерлердегі мал шаруашылығы өнімдерінің 

биологиялық қауіпсіздігі 

Шағын кәсіпорын жағдайында ветсансараптау. 
Шағын кәсіпорын жағдайында  ірі қара мал, жылқы, қой, 

түйе, шошқа, және т.б. сойыс өнімдерін ветеринариялық 

санитариялық сараптау. Етті сақтау барысында, сонымен 

қатар еттің жетілу үдерісі кезінде жүретін еттегі 

өзгерістер. Сойыс малдары өнімдеріндегі және ішкі 

ағзаларындағы биохимиялық ерекшеліктері. Құс 

шаруашылығы өнімдерінің: ет, жұмыртқа, қауырсынның 

биологиялық сипаттамасы. Балық және балық 

шаруашылығы өнімдерінің биологиялық құрылымы.  

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- Қазақстан Республикасы мен алыс және жақын шет 

елдердегі радиациялық қауіпсіздік саласындағы 

заңнамалар;  

- радиацияның табиғи және жасанды көздері және 

сәулелену мөлшері;  

- уран өндірі төңірегіне жақын орналасқан аймақтардағы 

экологиялық проблемалар; 

- мал және өсімдік шаруашылығы өнімдерін 

ветеринариялық санитариялық бағалау және 

идентификациялау кезінде молукулярлық биологиялық 

тәсілдерді пайдаланудың заманауи жағдайлары.  

Қабілеті болуы керек:  
– мал шаруашылығы өнімдері мен шикізаттарына 

радиометриялық зерттеулер жүргізуіді;  

- жануарлар организмінде радионуклидтердің мөлшерін 

төмендетуге арналған препараттарды пайдалануды;  

- өнімдерді ветеринариялық санитариялық сараптау 
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менсапасын бағалауда ғылыми зерттеу жұмыстарын 

жүргізу;  

- мал, құс және балық шаруашылығы өнімдерінің сапасы 

мен қауіпсіздігін бағалау критерилерін.  

Дағдысы болуы керек: 
- мал және құс организмі мен қоршаған ортаға радиация 

әсерін бағалау тәсілдерін, 

- мал шаруашылығы өнімдерін ветеринариялық 

санитариялық сараптау мен бағалаудың заманауи 

тәсілдерін. 

Құзіретті болуы керек: 

– Жердегі және су жануарлары мен құстарға 

радиацияның әсерін бағалау, сонымен қатар қоршаған 

ортаның радиоактивтілігін төмендетудің шараларын 

ұйымдастыру; 

– Шағын кәсіпорын жағдайында мал, құс және балық 

шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігі мен сапасын 

бағалау. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Мал өнімдерінің радиациялық 

қауіпсіздігі; Шағын кәсіпорын жағдайында 

ветсансараптау) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. 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  

2. Christou, P., Savin, R., Costa-Pierce, B.A., Misztal, I., 

Whitelaw, C.B.A. (Eds.) (2013). Sustainable Food Production. 

Springer Science + Business Media, Inc.: Berlin, DE. ISBN 

978-1-4614-5849-4 

3. Goetsch, D.L., Davis, S.B. (2013). Quality Management for 

Organizational Excellence: Introduction to Total Quality. 6th 

ed. Prentice Hall / Pearson: Cranbury, NJ.  ISBN-10: 

013255898X 

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

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

978-1461450276 

5. M.Tubiana, J.Dutreix, A.Wambersie, D.Bewley (1990). 

Introduction to Radiobiology. Taylor & Francis: London. New 

York. Philadelphia ISBN 0-203-98366-1 
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Модуль 13. Гигиена және санитария 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Гигиена және санитария (VKOGS5342 Ветеринариялық 

қадағалау объектілеріндегі гигиена және санитария, 

ESOGS5343 Ет-сүт өнеркәсібіндегі гигиена және 

санитария) 

2 Модульге жауапты Мырзабеков Ж.Б. в.ғ.д., профессор, Алпысбаева Г.Е.  

в.ғ.к., профессор, Алиханов К.Д. PhD, аға оқытушы, 

Барахов Б.Б. в.ғ.к., аға оқытушы, «Ветеринариялық 
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санитариялық сараптау және гигиена» кафедрасы  

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Ет-сүт өнімдерінің технологиясы, гигиенасы, санитариясы 

және ветеринариялық санитариялық сараптау. 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Ветеринариялық қадағалау объектілеріндегі гигиена 

және санитария. Адам мен жануарға ортақ аурулардан 

халықтың денсаулығын қорғау. Ветқадағалау 

нысандарының территорияларын малдың жұқпалы 

ауруларының енуінен және таралуынан қорғау, малдан 

алынатын шикізат пен өнімдер сапасын ветеринариялық 

санитариялық бақылауды қамтамасыз ету, қоршаған 

ортаны ластанудан қорғау және т.б.  Ветқадағалау 

объектілерінде ветеринарниялық санитариялық шаралар 

кешенін жүргізу. Дезинфекция, дератизация және 

дезинсекция.  Әр түрлі иетбақылау объектілерінде 

ветеринариялық-санитариялық  шараларды өткiзудің 

ерекшелiктерi. Індетті ауру ошақтарында және аурудан 

таза нысандарда дезинфекциялық шараларды 

ұйымдастыру. Санациялық заттар және аппараттармен 

жұмыс істейтін жұмысшылардың техника қауіпсіздігі 

және еңбек қорғау.  

Ет-сүт өнеркәсібіндегі гигиена және санитария. 

Ет және сүт өңдеу кәсіпорындарына қойылатын 

санитариялық-гигиеналық талаптар. Ет-сүт 

өнеркәсібіндегі қызметкерлердің жеке бас гигиенасы. Ет 

өнеркәсібі кәсіпорындарының санитариясы. Ет өнімдерін 

өндіру гигиенасы және санитариясы. Ет-сүт өңдеу 

кәсіпорындарындағы технологиялық қондырғыларға, 

құралдар мен ыдыстарға қойылатын санитариялық 

талаптар. Сүт өнеркәсібі кәсіпорындарының санитариясы. 

Сүт өнімдерін өндіру гигиенасы және санитариясы. 

Технологиялық қондырғылар мен ыдыстарды 

санитариялық өңдеу. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- ветқадағалау нысандарының тұрақты ветеринариялық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, жалпы профилактикалық 

ветеринариялық-санитариялық шараларды ұйымдастыру 

принциптері мен жүйелерін; 

- мал шаруашылығы нысандарында, өңдеу 

кәсіпорындарында тиімді дезинфекциялық, 

дератизациялық және дезинсекциялық шараларды іске 

асыру тәсілдері мен әдістерін; 

- ветеринариялық-санитариялық шараларды жүргізуде 
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қолданылатын заманауи биоцидтік заттар мен техникалық 

құралдарды. 

Қабілеті болуы керек:   
- тиімді ветеринариялық санитариялық шараларды өз 

бетімен жүргізуге; 

- ақпараттық және зерттеу мәліметтеріне сүйеніп, 

санитариялық сапалы мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технологиясын жақсартуға бағытталған нақты 

ұсыныстары бар ветеринариялық-санитариялық 

қорытынды жасауға. 

Дағдысы болуы керек:  
- эксперименталдық-зерттеу жұмысын жүргізуге қажетті, 

ветеринариялық санитариялық зерттеулердің жалпы 

ғылыми әдістемесін; 

- ветеринариялық санитариялық шараларды жүргізуде 

қолданылатын санациялық заттардың уыттылығын 

анықтау әдістерін;  

- ветеринариялық санитариялық шараларды жүргізудің 

заманауи тәсілдерін. 

Құзіретті болуы керек: 

- заманауи ветерианриялық санитарияның мәселелі 

сұрақтарын шешуге; 

- ветеринариялық санитариялық шараларды ұйымдастыру 

және жүргізуге; 

- санитария және гигиена саласында эксперименталдық-

зерттеу жұмыстарын жүргізуге. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Ветеринариялық қадағалау 

объектілеріндегі гигиена және санитария, Ет-сүт 

өнеркәсібіндегі гигиена және санитария) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

График бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Goetsch, D.L., Davis, S.B. (2013). Quality Management for 

Organizational Excellence: Introduction to Total Quality. 6th 

ed. Prentice Hall / Pearson: Cranbury, NJ.  ISBN-10: 

013255898X  
2. Vaclavik V., Christian, E.W. (2014). Essentials of Food 

Science. Springer-Verlag: New York, US. ISBN 978-0-387-

69940-0 

3. Heymann, H., Lawless, H.T. (2013). Sensory Evaluation of Food: 

Principles and Practices (e-book). Springer Science & Business 

Media. ISBN 978-1-4419-6488-5 

4. Hocquette, J.F. (2005) Indicators of milk and beef quality. 

Netherland 

5. Lam, T.J.G.M. (2008) Mastitis control: from science to 

practice. Netherland 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017 ж. 

 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

№11 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру индустриализациясы» білім 

беру траекториясы 

 

14 Модуль. Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық 

технологиялары 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық 

технологиялары (MShOSZhA5344 Мал 

шаруашылығындағы өсіру мен селекцияның  жаңа  

әдістері, MShOOOT5345 Мал  шаруашылығы өнімдерін 

өндіру мен өңдеу  технологиясы, AShMAIT5346 Ауыл 

шаруашылығы малдардын азықтандырудағы 

инновациялық технологиялар) 

2 Модульге жауапты Махатов Б.М. а.ш.ғ.д., профессор, Құлатаев Б.Т., а-ш.ғ.к., 

қауым. профессор, «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіріу 

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 II 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Мал шаруашылығындағы өсіру мен селекцияның  

жаңа  әдістері. Ауыл шаруашылық малдарды өсіру және 

селекция- ғылымның бір саласы, ол морфологиялық 

белгілермен анықталып генетиканың негізгі шарттары, 

малдардың өнімділік сапасы мен физиологиялық 

ерекшеліктерін, өсу қарқындылығын дамытау жолдары.  

Мал  шаруашылығы өнімдерін өндіру мен өңдеу  

технологиясы. Мал шаруашылығы - ауыл 

шаруашылығының негізгі салаларының бірі болып 

табылады, адам өнеркәсібі үшін бүкіл тағамдарды (ет, сүт, 

жұмыртқа ), сондай-ақ шикізат алатын өндіріс. Үнемі өсіп 

келе жатқан халық қажеттіліктерін тек бірінші орында 

ауыл шаруашылығы және мал шаруашылығын қарқынды 

даму жолдары. 

Ауыл шаруашылығы малдардын азықтандырудағы 

инновациялық технологиялар. Ауыл шаруашылығы 

малдардың және өнімділігін жоғары болудың негізгі 

шарты - толық құнды азықтандыру. Ауыл шаруашылығы 

жануарларды азықтандыру және азық технологиясы – 

ғылымның бір саласы, қоректік, биологиялық белсенді 

заттар және энергиясы ауыл шаруашылығы жануарлары 

мен құстардың әр түрлі физиологиялық қажеттіліктерін 

зерттеу мүдделі; ғылыми анықталған типтік рациондар 

мен азық мөлшері; әр түрлі азық түрлерінің құндылығы, 
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азықтандыру дайындау өңдіру технологиясы. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

мал шаруашылығының өнімдерін өндірудегі 

индустриалды әдістерді қолдану, малдарды  азықтандыру 

мен рационалды кутіп-бағуды қамтамасыз ету, есеп 

жүргізуді, генетика-математикалық және статистикалық 

талдаудың нәтижесін ЭЕМ қолдану арқылы жүзеге 

асыруды, өндірісті басқаруды.  

Қабілеті болуы керек:  

 мал  шаруашылығының өнімдерін өндірудің заманауи 

технологиясын және жас төлдерді өсіру; әр түрлі ауыл 

шаруашылық малдардың биологиялық ерекшеліктерін 

және мал өндірістік үдерісі мен технологияларды 

пайдалану; ауыл шаруашылық малдардың асылдандыру 

және өнімділік сапасы, оларды бағалау әдістері; 

малдардың жас топтары мен табын құрылымы. 

Дағдысы болуы керек:  

селекция әдістері, ауыл шаруашылық малдардың  әр түрлі 

бағып-күту әдістері, жас төлдерді өсіру, азықтарды 

дайындау және сақтау тәсілдері, мал  шаруашылығындағы 

компьютердік технологиялардың негізгі тәсілдерімен, мал 

шаруашылығының тиімді өнімдерін өндіру технологиясы 

Құзіретті болуы керек: 

- мал шруашылығының салалалары бойынша жүргізілген 

мониторингті зерттеулердің жағдайы; 

- салалардың негізгі мәселелерді анықтау, басқару 

әдістерін игеру, өндіріс жолдары арқылы инновациялық 

технологияларды енгізуді ұйымдастыру; 

- мал шаруашылығында қолданатын селекциясы және 

өсірудің инновациялық әдістері; мал шаруашылығында 

сапасы мен қауіпсіздігін бағалау үшін қазіргі заманғы 

әдістерін пайдалана отырып зерттеу жүргізуге, заңдар мен 

өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес өз бетінше 

жұмыс істеу. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Мал шаруашылығындағы өсіру мен 

селекцияның  жаңа  әдістері, Мал  шаруашылығы 

өнімдерін өндіру мен өңдеу  технологиясы, Ауыл 

шаруашылығы малдардын азықтандырудағы 

инновациялық технологиялар) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Арзуманян Е.А. Животноводство.–М:,ВО, 

Агропромиздат, 2007.  

2. Рядчиков В.Г. "Основы питания и кормления 

сельскохозяйственных животных" Издательство Лань, 

2015г. 

3. Куликов Л.В. «История зоотехнии», Издательство Лань, 

2015г. 

4. Чикалев А.И. «Основы животноводства», Издательство 

Лань, 2015г. 
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5. PlajotinM.B.Manual de cirugía veterinaria. 344 с.(Spanish)  

6. 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 

7. Christou, P., Savin, R., Costa-Pierce, B.A., Misztal, I., 

Whitelaw, C.B.A. (Eds.) (2013). Sustainable Food Production. 

Springer Science + Business Media, Inc.: Berlin, DE. ISBN 

978-1-4614-5849-4 

8. Penning, A. (2013). Introduction to Costing Workbook. 

Osborne Books Ltd: Worcester, UK. ISBN-10: 1909173118 
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№12 «Бие және түйе сүтін өндірудің инновациялық технологиялары» 

білім беру траекториясы 

 

15 Модуль. Индустриалдық-инновациялық өндірістік 

технологиялар және бие мен түйе сүтін өңдеу 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Индустриалдық-инновациялық өндірістік технологиялар 

және бие мен түйе сүтін өңдеу (KShFSOZT5350 Қымыз 

және шұбат фермаларында сүт өндірудің заманауи 

технологиялары, ZhTShSOOOE5351 Жылқы және түйе 

шаруашылықтарында сүтті өндіру және өнімділігін 

есептеу (есепке алу), KShFBTMST5352 Қымыз және 

шұбат фермаларында биені және түйені машинамен сауу 

технологиясы) 

2 Модульге жауапты Дуйсембаев К.Ы., а-ш.ғ.д., профессор, Джунисов А.М., а-

ш.ғ.к., қауым .профессор,«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   

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Қымыз және шұбат фермаларында сүт өндірудің 

заманауи технологиялары. Қымыз және шұбат 

фермаларында бие мен інгендердің сүтін өндіру,сауынға 

сүттілігі жоғары биелерді және інгендерді сұрыптау, 

сүттілігіне және тірідей салмағына байланысты сауын 

биелермен інгендерді азықтандыру рационы;бие мен  

іңген сүтін өндірудегі маусымдық және сатционарлық 

қымыз бен шұбат фермаларындағы инновациалық 

технологиялар;бие және түйе сүтінің сапасы бие мен түйе 

сүтінен өңдейтін және дайындалатын өнімдердің жаңа 

http://www.amazon.co.uk/Aubrey-Penning/e/B00I0CS3DQ/ref=dp_byline_cont_book_1
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технологиялары.  

Жылқы және түйе шаруашылықтарында сүтті 

өндіру және өнімділігін есептеу (есепке алу). Фермерлік 

шаруашылықтары жағдайында    маусысдық және 

статционарлық . қымыз бен  шұбат  фермаларын 

ұйымдастыру. Қымыз және шұбат фермаларында 

машинамен сауу технологиясына жарамды сауылатын   

биелер  мен  іңгендерді бағалау және сұрыптау. Қымыз 

және шұбат фермаларын сауын биелер мен іңгендер мен  

толықтыру үшін бағалау және сұрыптау жүргізу,сүтті 

жылқы шаруашылығында және түйе шаруашылығындагы 

проблемалар,жылқы шаруашылығы  және түйе 

шаруакшылығы өнімдерін  инновациалық 

технологияларды енгізү арқылы өндірү,жықы 

шаруашылығы және түйе шаруашылығы  өнімдерінің 

қауіпсіздігі мен сапасын бағалау үшін заманауи әдістерін 

қолдану мен ғылыми зерттеу жұмыстары. 

Қымыз және шұбат фермаларында биені және 

түйені машинамен сауу технологиясы.  Желін мен 

емшек түріне байланысты қымыз және шұбат 

фермаларында сауылатын биелер мен түйелерді бағалау 

және сұрыптау. Қымыз және шұбат фермаларында сауын 

апараттарын орнату және жұмыс режимін бақылау. Сүтті 

жылқы және түйе  шаруашылығындағы жағдайды 

мониторингті зерттеулер; қымыз және шұбат 

фермаларында бие мен іңгендерді сауу процесінде жаңа 

технологиялар, өндірістік фермалар жағдайында машина 

мен саууға жарамды және өнімділігі жоғары биелер мен 

іңгендерді бағалау және сұрыптау.  

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- бие және түйе сүтімен сүт өнімдерінің 

микробиологиялық көрсеткіштері мен сапасын бағалауда  

прогрессивттік, ғылыми әдісттерін қолдану,қымыз және 

шұбат өндірудің физикалық-химиялық және 

биохимиялық негіздерін анықтау, бие және түйе сүтін 

өндіруде маусымдық және стационарлық қымыз бен 

шұбат фермаларында инновациалық технологиялардың 

тәсілдерін жетілдіруін; 

Қабілеті болуы керек:  
- бие және түйе сүтін өңдейтін және өнімдерін 

дайындайтын технологиялық процестерін 

интенсификацияландыруда;    

Дағдысы болуы керек:  
өнімдердің қауіпсіздігін және сапасын бағалаудың 

заманауи әдістерін қолдануда; 

Құзіретті болуы керек:   
- өнімді жылқы шаруашылығында және түйе 

шаруашылығындағы жағдайды мониторингтік 

зерттеулерде, қымыз және шұбат фермаларында бие мен 

іңгенді саууда жаңа технологияларды еңгізуде. 

14 Қорытынды Кешенді емтихан (Қымыз және шұбат фермаларында сүт 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

бақылаудың түрі өндірудің заманауи технологиялары, Жылқы және түйе 

шаруашылықтарында сүтті өндіру және өнімділігін 

есептеу (есепке алу), Қымыз және шұбат фермаларында 

биені және түйені машинамен сауу технологиясы) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. 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 

2. Christou, P., Savin, R., Costa-Pierce, B.A., Misztal, I., 

Whitelaw, C.B.A. (Eds.) (2013). Sustainable Food Production. 

Springer Science + Business Media, Inc.: Berlin, DE. ISBN 

978-1-4614-5849-4 

3. Penning, A. (2013). Introduction to Costing Workbook. 

Osborne Books Ltd: Worcester, UK. ISBN-10: 1909173118  

4. Козлов С.А. Коневодство. КолосС, 2012. 

5. Диллон Д.М. Конный спорт. Техника и стиль прыжка. 

«Аквариум», 2012. 

6. Christou, P., Savin, R., Costa-Pierce, B.A., Misztal, I., 

Whitelaw, C.B.A. (Eds.) (2013). Sustainable Food Production. 

Springer Science + Business Media, Inc.: Berlin, DE. ISBN 

978-1-4614-5849-4 

7. 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 

8. Bender, D.A. (2014). Introduction to Nutrition and Metabo- 

lism, Fifth Edition. CRC Press/ Taylor & Francis: Boca Raton 

FL, US. ISBN-13: 978-1466572249 
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№13 «Балық шаруашылығының инновациялық технологиялары» білім 

беру траекториясы 

 

16 Модуль. Балық шаруашылығында индустриализацияландырудың 

жаңа технологиялары 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Балық шаруашылығында индустриализацияландырудың 

жаңа технологиялары (BShOBATI5321 Балық 

шаруашылығында және өнеркәсіптік балық аулауда 

технологияларды индустриализацияландыру, 

ShATBPA5322 Балық шаруашылығы және аквакультура 

технологиясындағы биотехнологияның перспективті 

әдістері, BKIT5323 Балықтарды қоректендірудің 

инновациялық технологиялары) 

2 Модульге жауапты Нұрғазы Қ.Ш., а-ш.ғ.д., профессор, Құлманова Г.А. а-

ш.ғ.к., қауымд. профессор, «Мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технологиясы» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

http://www.amazon.co.uk/Aubrey-Penning/e/B00I0CS3DQ/ref=dp_byline_cont_book_1


Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 12 

6 Кредит саны 12 (4/4/4) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр II 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Балық шаруашылығында және өнеркәсіптік балық 

аулауда технологияларды индустриализацияландыру. 
Балық шаруашылық құрылымындағы индустриалды 

балық өсірудің орны, оның түрлері және даму болашағы. 

Индустриалды балық өсірудің тарихы. Индустриалды 

балық өсіруде қоршаған ортаға келтіретін абиотикалық 

және биотикалық әсері. Индустриалды балық өсірудегі 

объектердің биологиялық сипаттамасы. Шарбақ тоған 

шаруашылығында балықтарды өсіру жағдайы. 

Айналмалы сумен қамтамасыз ететін жүйе  және жабық 

түрде сумен қамтамасыз ететін құрал-жабдық. Бассейінде 

балық өсіру.  

Балық шаруашылығы және аквакультура 

технологиясындағы биотехнологияның перспективті 

әдістері. Аквакультураның казіргі жағдайы және 

келешекте дамуы, аквакультура объектілерін көбейту 

биотехнологиясы, гидробионттардың көректік маңызы. 

Аквакультура объектілерін жасанды түрде көбейту және 

өсіру биотехникасы. Қазақстан үшін келешегі бар 

аквакультура тұщы объектілері мен технологиялар.  

Балықтарды қөректендірудің инновациялық 

технологиялары. Аквакультура объектілеріне арналған 

заманауи азықтың құрамы. Су биоресурстарын жасанды 

жолмен көбейту және тауарлық өсіру шаруашылықтарға 

арналған жем дайындау  және рецепт құрастыру тәсілдері. 

Табиғи және аралас азық. Аквакультурада тірі көректік 

организм қолдану. Балықтарға арналған бағалы азықтың 

рецепттерін дайындау әдістері. Балықтың жағдайын, 

азықтың сапасын және азықтық компоненттерін бағалау 

әдістері. Балықтарға арналған жемді өндірудің 

технологиялық схемасы.                                               

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
алынған білімді, тәжіриебені және жаңа технологияларды 

балық шаруашылығының дамуына қолдануды, әр түрлі 

типті су қоймаларына аквакультура объектілерін 

отырғызу тығыздығын есептеуді, балықтарға арналған 

бағалы азықтың рецепттерін дайындауды;  

Қабілеті болуы керек:   
шарбақ тоған шаруашылығында балықтарды өсіруде, 

аквакультураның қазіргі жағдайы және келешекте дамуы, 

аквакультура объектілерін көбейту биотехнологиясы; 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

аквакультура объектілеріне арналған қазіргі азықтың 

құрамы, су биоресурстарын жасанды жолмен көбейту 

және тауарлық өсіру шаруашылықтарға арналған жем 

дайындау  және рецепт құрастыру тәсілдері.   

Дағдысры болуы керек:  
индустриалды балық өсірудің әдістерінде; аквакультура 

объектілерін жасанды түрде көбейту және өсіру 

биотехникасында; балықтарға арналған бағалы азықтың 

рецептерін дайындау әдістерінде. 

Құзіретті болуы керек:  
- индустриялды балық шаруашылығын жүргізу 

сұрақтарында;  

- тоған және ндустриалды шаруашылықтарда балық өсіру 

технологиялық этаптарында;  

-  аквакультураға арналған жемнің өндіру технологиялық 

схемасында.    

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Балық шаруашылығында және 

өнеркәсіптік балық аулауда технологияларды 

индустриализацияландыру, Балық шаруашылығы және 

аквакультура технологиясындағы биотехнологияның 

перспективті әдістері, Балықтарды қоректендірудің 

инновациялық технологиялары) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1.  Морузи, И.В. Рыбоводство. Учебник / И.В. Морузи, 

Н.Н. Моисеев, З.А.  Пищенко – М.: «Колос», 2010. - 360 с. 

ISBN: 978 -5-953-20737-9 

 2. Стеффенс В. Индустриальные методы выращивания 

рыбы., М., 1999. 

3. Пекли Й., Махатов Б.М., Рысулы М.,Кулатаев Б.Т.  

«Индустриализация технологии в рыбоводстве».  Алматы, 

2014. 

4. Special methods in pond fish husbandry: László Horváth, 

Gizella Tamás and István Tölg. English translation by Zoltán 

Thuránsky and Klará Patak, edited by John E. Halver. 

Akadémiai Kiadó, Budapest/Halver Corporation, Seattle, WA, 

1984. ISBN 963-05-3978-0 (Akadémiai Kiadó), 0-9614008-0-

3 (Halver Corporation)  
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№14 «Апидология және ара шаруашылығы» білім беру траекториясы 

 

17 Модуль. Ара шаруашылығы өнімдерін сараптау. Сапа және 

қауіпсіздік 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Ара шаруашылығы өнімдерін сараптау. Сапа және 

қауіпсіздік (AShGZZhA5356 Ара шаруашылығында 

ҒЗЖ жүргізу әдістері, Api5357 Апидология, 

AShВВООКО5358 Ара шаруашылығында 

биологиялық белсенді өнімдерді өндіру және қайта 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

өңдеу, AShОS.SК5359 Ара шаруашылығы өнімдерін 

сараптау. Сапа және қауіпсіздік) 

2 Модульге жауапты Лукбанов В.М., б.ғ.к, аға оқытушы, Нуралиева У.А., 

а.ш.ғ.к, аға оқытушы, «Ара, құс және балық 

шаруашылығы» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура 

5 1аптадағы сағат саны 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі  

8 Семестр ІІ 

9   

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Ара шаруашылығы өнімдерін сараптау. Сапа 

және қауіпсіздік. Зерттеу жоспары, ара 

шаруашылығында ғылыми-техникалық ақпарат 

жинау, өңдеу және талдау, ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып омарта 

шаруашылығында библиографиялық жұмысты 

жүргізуге, ҒЗЖ қорытындыларын есеп түрінде, 

реферат, мақала әзірлеу, нормативтік құжаттарды 

енгізу, оларды НАССР өндірістік жүйесіне келтіру.  

Апидология. Бал ара ұясының өмір сүру 

заңдылықтары мен жұмыс істеуі, күтіп бағу 

технологиясының теориялық негізін, балды араларды 

өсіру және пайдалану. Бал ара ұяларына арналған 

заманауи әдіс-тәсілдер, күтіп-ұстау, азықтандыру, 

өсіру және тиімді пайдалану, омартадағы маусымдық 

жұмысты сауатты жүргізу. Негізгі бал ара мәдениеті, 

мәні туралы тоғыспалы тозаңдандыру, жемшөп 

дайындау. Негізгі нозологиялар, этиологиясы, 

инфекциялық және инвазиялық аурулары, балды 

араларды жүргізу, бастапқы диагностика аурулары, 

омартадағы үлгілерін іріктеп алуға арналған 

зертханалық зерттеулерді ұйымдастыру, 

профилактикалық жұмысты меңгеру. 

Ара шаруашылығында биологиялық белсенді 

өнімдерді өндіру және қайта өңдеу.  Барлық ара 

шаруашылығы өнімдерін өндіру, омарталардағы бал 

аналитикасы және эксперименттік дағдыларын өндіру 

негізі, биологиялық белсенді ара шаруашылығы 

өнімдерін қолдану және олардың халық 

медицинасында қолданылуы.  

Ара шаруашылығы өнімдерін сараптау. Сапа 

және қауіпсіздік. Нормативтік-техникалық 

құжаттама, сенсорлы талдау, табиғи диагностикасы 

және ара шаруашылығы өнімдерінің сапасы.  

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
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ара шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу 

тәсілдерін ветсанитария тұрғысынан бағалау; бал 

араларының таксономикалық ережесі; дамуының 

негізгі кезеңдері және аналық бал араның өмірі, 

жұмысшы аралар мен аталық ара; ұсынылған 

тұқымды балды араларды аудандар бойынша, 

тозаңдану процесі және оның маңызы өсімдіктер 

сынамасын; бал араларының негізгі аурулары және 

оларды қазіргі заманғы препараттармен емдеудің 

негізгі ережелері; омартаның жай-күйінің 

ветеринариялық қолайлы жағдайын меңгеру және 

ұстау, дені сау отбасы ережесін; жасалған бағалау 

критерийлері, сапасы мен қауіпсіздігін, МЕСТ және 

басқа да нормативтік құжаттарды; 

Қабілеті болуы керек:  
апитерапия негіздері – жануарлар мен адамға кешенді 

ара омарталарындағы биологиялық белсенді 

өнімдерден емдеуге; ара шаруашылығы өнімдеріне 

сілтеме жасайуға;    

Дағдысы болуы керек:  
- әртүрлі бағалау әдістерін қабылдауда апитерапии 

саласында аурулардың алдын-алуға және жануар мен 

адамдардың дертін емдеуге; 

Құзіретті болуы керек:   
- демонстрациялар өткізу маңыздылығы мен жер 

бетіндегі бал аралардың биоалуантүрлілік 

процестерінде және өсімдіктер эволюциясындағы 

рөлі; 

- балдың табиғилығын бағалау критерийлері туралы 

негізгі білімі, сапасы мен қауіпсіздігін БАПП сүйене 

отырып, нормативтік құжаттарды ара омартасындағы, 

ережелерді тиімді ұстау өнімдерін өндіру және өңдеу; 

- Апитерапия негіздерін қолдану арқылы ара 

шаруашылығы саласындағы өнімдерді жануар мен 

адам профилактикасына қолдану. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Ара шаруашылығында ҒЗЖ 

жүргізу әдістері, Апидология, Ара шаруашылығында 

биологиялық белсенді өнімдерді өндіру және қайта 

өңдеу, AShОS.SК5359 Ара шаруашылығы өнімдерін 

сараптау. Сапа және қауіпсіздік) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1.Goetsch, D.L., Davis, S.B. (2013). Quality Management 

for Organizational Excellence: Introduction to Total 

Quality. 6th ed. Prentice Hall / Pearson: Cranbury, NJ. 

ISBN-10: 013255898X 

2. Imai, M. (1986). Kaizen: The Key To Japan's 

Competitive Success. McGraw-Hill: New York, US. 

ISBN-10: 007554332X 

3. Mortimore, S., Wallace, C. (2013). HACCP. A 

Practical Approach. Springer Science + Business Media. 

ISBN-13: 978-1461450276 
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4. Schnadt, S., Pfaff, S. (2015). Allergene, 2. Aufl. Behr’s 

Verlag: Hamburg. ISBN 978-3-95468-122-8 

5. Риб Р.Б. Пчеловоду Казахстана, Усть-Каменогорск 

2012г. 

6. Риб Р.Б. Медоносные растения Казахстана Усть-

Каменогорск 2013г. 

7.Херольд Э., Вайс К., Новый курс пчеловодства. 

Основы теоретических и практических знаний. 

Москва АСТ. Астрель.2006г. 

 8. Методические рекомендации по разведению, 

содержанию и лечению пчелиных семей в условиях 

Алматинской области. Алматы 2008г. 
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№15 «Дәнді сақтау және қайта өңдеу технологиясы» білім беру 

траекториясы 

 

18 Модуль. Астықты өңдеудің инновациялық технологиялары 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Астықты өңдеудің инновациялық технологиялары                                               

(AOIT5333 Астықты өңдеудің инновациялық 

технологиялары, ShZhKOSRT5334 Шикізатты 

жинаудан кейінгі өңдеу және сақтаудың ресурсты 

үнемдеу технологиялары, AKKOKO5335Астықты 

крахмал және крахмал өнімдеріне кешенді өңдеу) 

2 Модульге жауапты Мамаева Л.А., б.ғ.к., қауым. профессор, Тимурбекова 

А.К.., т.ғ.к, 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   

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Астықты өңдеудің инновациялық 

технологиялары. Астықты инновациялық өңдеу 

технологиясы және астық қоймаларын 

гидроионозондау; астық және оның өңделген 

өнімдерін пайдалану дәрежесінің өсуі; астықтың жаңа 

өнімдерін өңдеу үшін инновациялық технология; 

микробиологиялық өлшемдер бойынша астық 

қауіпсіздік проблемасы, жәндіктер мен кенелерге 

қарсы астық қорын қорғау шараларын жіктеу; 

өңделген астықтың экологиялық дәрежесі және оның 

сақталу сапасы.  

Шикізатты жинаудан кейінгі өңдеу және 
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сақтаудың ресурсты үнемдеу технологиялары. 

Дәнді жинаудан кейінгі өңдеу және сақтаудың 

заманауи технологиялары. Дәнді сақтау және қайта 

өңдеудегі техника және технология саласының 

жетістіктері. Дәнді қайта өңдеу кезіндегі заманауи 

қалдықсыз технологиялар. Өсімдік шаруашылығы 

өнімдерін қайта өңдеу кезіндегі жаңа өнімдер алу. 

Астықты крахмал және крахмал өнімдеріне 

кешенді өңдеу.  Крахмал және крахмал өнімдерін 

астық шикізатынан, жүгері, бидайдан өндіру 

технологиясы. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
астықты қайта өңдеу мен сақталу процесіндегі  

сапасына әсер ететін факторлар, астық және астық 

өнімдерінің қайта өңдеу және сақтауда өңдеудің жаңа 

технологиясы; өсімдік шаруашылығының қалдықсыз 

технологиясы шеңберінде ғылыми-техникалық 

прогрестің даму бағыты мен тенденциясы. Крахмал 

және крахмал өнімдеріне әсер ететін факторлар; 

крахмал және крахмал өнімдерінің жаңа 

технологиясы; өнім сапасына қажеттілікті; 

Қабілеті болуы керек:  
ғылым негізіндегі білімін өзінің тәжірибиелік 

жұмысында зерттеу мәселесін шешуде, ақпараттық-

іздеуде, крахмал және крахмал өнімдерінің 

технологиясының әдістемелік тапсырмасын 

орындауда қолданылады;    

Дағдысы болуы керек:  
жедел индустриялық және технологиялық 

проблемаларды шешу үшін қажетті деңгейде озық 

ғылыми әдістер мен техникалық құралдарды 

пайдалану; 

Құзіретті болуы керек:   
- кәсіби саладағы жобалар мен зерттеулерді іске 

асыру;  

- ресурс үнемдейтін технологиялар тазалаудан кейінгі 

өңдеу және шикізатты сақтау;   

- өнімнің сапасын қамтамасыз ету тәсілі және құрал-

жабдықтар мен ресурстарды тиімді пайдалану; 

крахмал және крахмал өндірістерінің өндіріс 

орындарында. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Астықты өңдеудің инновациялық 

технологиялары, Шикізатты жинаудан кейінгі өңдеу 

және сақтаудың ресурсты үнемдеу технологиялары, 

Астықты крахмал және крахмал өнімдеріне кешенді 

өңдеу) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1семестр 

17 Әдебиеттер 1. Юкиш А.Е., Ильина О.А. Техника и технология 

хранения зерна.- М.: ДеЛи принт, 2009. -  718 с. 

2. Бутковский В.А., Галкина Л.С., Птушкина Г.Е.  
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Современная техника и технология производства 

муки.- М.: ДеЛи принт, 2006.- 319 с.   

3. Турчанинова Т.П. Техника и технология бестарного 

хранения муки.- М.: Пищепромиздат, 2009.- 536 с.  

4. Вобликов Е.М. Послеуборочная обработка и 

хранение зерна     Издательский центр "МарТ", 2001 

5. Малин Н.И. Технология хранения зерна.- М.: 

КолосС, 2005.- 278 с. 

6. Пилипюк В.Л. Технология хранения зерна и семян  

Вузовский учебник ,  2009.- 310 с.  

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.   

8. Christou, P., Savin, R., Costa-Pierce, B.A., Misztal, I., 

Whitelaw, C.B.A. (Eds.) (2013). Sustainable Food 

Production. Springer Science + Business Media, Inc.: 

Berlin, DE. 
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№17  «Органикалық өнімдерді өндірудің микробиологиялық 

аспектілері» білім беру траекториясы 

 

19 Модуль. Микроорганизмдер биотехнологиясы және жануар мен 

өсімдік текті органикалық өнімдерді микробиологиялық сараптау 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Микроорганизмдер биотехнологиясы және жануар мен 

өсімдік текті органикалық өнімдерді микробиологиялық 

сараптау (OOTG5352 Органикалық өнімдер туралы 

ғылым, ZhOTOOKMK5353 Жануар және өсімдік текті 

органикалық өнімдер қауіпсіздігінің микробиологиялық 

критерийлері, OOOMB5354 Органикалық өнім өндіруде 

микроорганизмдер биотехнологиясы, OOOMS5355 

Органикалық өндірілетін өнімді микробиологиялық 

сараптау) 

2 Модульге жауапты Бияшев К.Б., в.ғ.д., профессор, Джанабекова Г.К., б.ғ.д., 

профессор, Киркимбаева Ж.С., в.ғ.д., профессор, 

«Микробиология және вирусология» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура 

5 1аптадағы сағат саны 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 
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12 

 

Модуль мазмұны Органикалық өнімдер туралы ғылым. Органикалық 

өнімдердің ғылымы синтетикалық пестицидтерді, 

синтетикалық минералды тыңайтқыштарды, өсу 

реттегіштерін, жасанды тамақ қоспаларын (генетикалық 

түрлендірілген тағамдарды (ГМО)) пайдаланбастан 

(немесе аз пайдаланумен) өндірілген ауыл шаруашылығы 

және тамақ өнеркәсібі өнімдерін зерттейді. «Органикалық 

өндіріс» енгізу кірістіліктің төмендеуіне, өндірістің 

ұзақтығы мен бағаның өсуіне алып келеді. Дайын тамақ 

өнімдерінің сақталу мерзімін арттыру мақсатында 

микроорганизмдердегі әр түрлі факторларға әсер ету 

жолдарын дұрыс таңдау үшін осы өнімдердің 

микробиологиясын, даму заңдылықтарын және осы 

факторлардың тағам өнімдерінің микроорганизмдеріне 

әсері туралы білу қажет. 

 Жануар және өсімдік текті органикалық өнімдер  

қауіпсіздігінің микробиологиялық критерийлері. 

Өнеркәсiптiк өндiрiстi индустрияландыру және 

химияландыруға байланысты табиғат ресурстарын 

үнемдеу емес жаңа технологияларды қолдану, соңғы 

жылдары адам денесiне ауыр металдар (ТМ) ағзасында 

және азық-түлiк тiзбегiнде едәуiр ұлғайып, өсуде. Ауыл 

шаруашылығын жандандыру, ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өндірудің жетілмеген шарттары, оларды өңдеу 

және сақтау жануарлардан алынатын тамақ өнімдерінде 

микроорганизмдерді, оның ішінде оппортунистикалық 

патогендер, олардың метаболиттері және токсиндері 

жинауға әкеледі. 

Органикалық өнім өндіруде микроорганизмдер 

биотехнологиясы. Микробиологиялық биотехнология 

өндірісті едәуір жандандыруға, табиғи ресурстарды 

пайдалану тиімділігін арттыруға, экологиялық 

проблемаларды шешуге, энергияның жаңа көздерін 

құруға мүмкіндік береді. Биотехнологияның әлеуеті 

мамандардың халықаралық ынтымақтастығымен белоктік 

және энергетикалық жетіспеушіліктерді ауыстыру, қауіпті 

аурулардың алдын алу және қоршаған ортаны қорғауға 

байланысты жаһандық дағдарыс проблемаларын шешуге 

бағытталуы мүмкін. Микробиологиялық 

биотехнологияның ерекшеліктерінің бірі 

микробиологиялық синтездің дамуының ерте 

кезеңдерінде өнім өндіру технологиясын пайдалану 

болып табылады. Дәстүрлі технологияларды жетілдіру 

және алынған өнімді қолдану аясын кеңейту үшін 

маңызды әлеуетті мүмкіндіктер бар. Микробиологиялық 

биотехнология саласындағы білім болашақ мал 

дәрігерлерінің болашағын қалыптастырады және жемшөп 

дайындау, сақтау, шикізатты тасымалдау, мал 

шаруашылығы өнімдерін сақтау, жануарлар ауруларының 

алдын алуда практикалық қызметте маңызды рөл 

атқарады. 

Органикалық өндірілетін өнімді микробиологиялық 
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сараптау. Биологиялық зерттеулер тобында 

микробиологиялық сараптама ерекше орын алады. 

Микробиологиялық сараптама объектілері бактериялар, 

археобактериялар, балдырлар, микроскопиялық 

саңырауқұлақтар және басқалары сияқты көзге 

көрінбейтін тірі организмдер болып табылады. Өзінің 

қарапайым мөлшеріне қарамастан, микробиологиялық 

әлемнің алуан түрлілігі үлкен, сондықтан оны әртүрлі 

жағдайларда өз өкілдерін тергеу үшін жиі пайдаланады. 

Заңсыз әрекеттердің кең ауқымы микробиологиялық 

сараптаманы - тамақ өнімдерін сақтау мен тасымалдау 

ережелерін бұзудан және адам өмірі мен денсаулығына 

қарсы қылмыстармен аяқталуын талап етеді. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант:  

Білуі керек:  

- жаңа заттардың биосинтезін қолдануды; 

бактериялардың генетикалық инженерлік штамдары 

негізінде жаңа заттардың биотрансформациясын 

қолдануды;  

- ашытқылардың генетикалық инженерлік штамдары 

негізінде жаңа заттардың биосинтезі мен 

биотрансформациясын қолдануды;  

- жасыл өсімдіктерді қорғау тиімділігін арттыруды; 

биоэнергияның жаңа көздерін пайдалануды;  

- өсімдіктерден, микробиологиялық биомассадан және 

ауылшаруашылық қалдықтарынан тиімді жемшөп 

дайындауды жасауды; медициналық және ветеринарлық 

биопрепараттарды дамытуды. 

Қабілеті болуы керек:  
- зерттелетін микроорганизмдердің жалпыға ортақ 

тиесілігін анықтауда; 

- зерттелетін микроорганизмдердің тобына тәуелділігін 

анықтауда; 

- бар үлгілермен салыстыру негізінде талдау объектісінің 

сипаттамаларын белгілеуде; 

- тергеу объектісі болып табылатын тергеу жүргізіліп 

жатқан істің мән-жайларымен тікелей байланысты кез 

келген белгілерін анықтауда. 

Дағдысы болуы керек:  
- зертханалық жабдықтардың болуы;  

- серологиялық реакцияларды жүргізу; 

- молекулалық талдау жүргізу; 

- гендердің функцияларын зерттеу және ДНҚ маркерлерін 

құру; техникалық құжаттаманы жүргізу. 

Құзіретті болуы керек:  
- биотехнологиялық өндірістерді микробиологиялық 

бақылаудың барлық түрлерін жүргізуге;  

- органикалық өнімдерді өндірудің микробиологиялық 

аспектілерін қалыптастыруға;  

- органикалық өнімдердің микробиологиялық 

аспектілерін дұрыс қолдану және тиімді пайдалануға;  

- органикалық өнімдердің микробиологиялық 
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аспектілерінің негізгі заманауи әдістерді білуге құзыретті 

болуы тиіс. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан  (Органикалық өнімдер туралы ғылым, 

Жануар және өсімдік текті органикалық өнімдер 

қауіпсіздігінің микробиологиялық критерийлері, 

Органикалық өнім өндіруде микроорганизмдер 

биотехнологиясы, Органикалық өндірілетін өнімді 

микробиологиялық сараптау) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Альберт Сассон. Биотехнология: свершения и надежды. 

М., «Мир», 1987 

2. Биотехнология (под редакцией А.А.Баева) М., «Наука», 

1984. 

3. Быков В. А. и др. Микробиологическое производство 

биологически 

 активных веществ и препаратов.— М.: Высшая школа, 

1987. 

4.Биотехнология - сельскому хозяйству /Лобанок А.Г., 

Залашко М.В., 

 Анисимова Н.И. и др. Минск: Урожай, 1988. 199 с. 

5. Н.С.Простаков, Т.Н. Борисова Основы биотехнологии: 

Учебное пособие – 

М., Изд.  РУДН,1992. 
6. Бияшев К.Б. и др. Промышленная биотехнология. 
Учебное пособие – Изд. Нур-Принт,2016. 239с. 

7. Бияшев К.Б., Бияшев Б.К.. Ветеринарная 
микробиология и иммунология.- , Учебник. Изд. Нур-
Принт, 2017. 424с . 

8. Воронин Е.С., Петров А.М. и др. Иммунология. – М.: 
Колос-Пресс, 2002, 408 с. 

9. Шлегель Т. Общая микробиология.-М, 1988, 430 с. 

10 Основы биохимической инженерии.— М.: Мир, 1989. 

11. Рычков Р.С., Попов В.Г. Биотехнология перспективы 

развития // Биотехнология. М.:  Наука, 1984. 
12. Биология наших дней. Вып. 2. -М.: Знание, 1987. 160 с. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

№18 «Мал және құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық 

технологиялары» білім беру траекториясы 

 

20 Модуль. Ауылшаруашылық жануарлары мен құстарын 

азықтандырудың тәсілдері және өнімдерін алудың, қолданудың 

инновациялық әдістері 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Ауылшаруашылық жануарлары мен құстарын 

азықтандырудың тәсілдері және өнімдерін алудың, 

қолданудың инновациялық әдістері (MShOAIA5356 

Мал шаруашылығы өнімдерін алудың инновациялық 

әдістері, KShOSIAK5357 Құс шаруашылығында 
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өсірудің және селекцияның инновациялық әдістерін 

қолдану, AZhKAZhTET5358 Ауылшаруашылық 

жануарлары мен құстарын азықтандырудың жаңа 

технологиялық элементтері мен тәсілдері) 

2 Модульге жауапты Танатаров А.Б, а-ш.ғ.д., профессор,  Мустафин Е.Г., а-

ш.ғ.к., аға оқытушы «Ара, құс және балық 

шаруашылығы» 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 

Саланың жалпы технологиялары, Сапа менеджмент 

жүйесі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Мал шаруашылығы өнімдерін алудың 

инновациялық әдістері. Сиыр етін өндіру 

технологиясы. Ірі қара етін өндіруде шоғырландыру  

мен мамандандырудың  мәні. Мамандандырылған  

шаруашылықтардың негізгі типтері. Ірі қара малын 

өсіру  және бордақылау  шаруашылықтары. Ірі  қара 

малын өсіру мен бордақылаудың теориялық негіздері. 

Ет өнімділігін көбейту әдістері; ет өнімділігінің  

қалыптасуына, етінің  сапасы мен  өнімділігіне  әсер 

етуші факторлар. Сиыр сүтін өндіру технологиясы. 

Сүтті бағыттағы  шаруашылықтардың  интенсифтік  

қарқынды  бағыты. Сүт өндірудегі  технологиялық 

жүйелер. Үздіксіз цехтық жүйенің (ҮЦЖ) негізгі 

жағдайлары. Мал тұратын орындардың қажеттілігін 

есептеу. Цех жабдықтары. Цехтарды дайындау  және 

өнеркәсіптік топтарды ұйымдастыру. ҮЦЖ сүт 

өндіруде  сиырларды  азықтандыру және сүттеуін 

ұйымдастыру, технологиялық жүйені басқару. 

Ферманы басқару. Бұзаулау бөлімдері мен бұзау 

ұстайтын профилакторияны ұйымдастыру. 

Бұзауларды өсіру және сақтау. Жоғары өнімді табын 

құру.  Шошқа шаруашылығы. Толықтырғыш төлді 

өсіру. Өсіріп-жетілдіру бөлімшелеріндегі 

менеджмент. 

Құс шаруашылығында өсірудің және 

селекцияның инновациялық әдістерін қолдану. 

Құс шаруашылығының өндірісін қазіргі жағдайы 

және оның болашағы. Өнеркәсіптің даму 

перспективалары. Құстардын конституциясы және 

өнімділігі сипаттамасы,. Түрлі құстардың эволюциясы 

және үйірмесі. Құс шаруашылығының өнімдерін 

өндіру. Әртүрлы құстардың  түрлері. Құс өсіру және 

қүтіп-бағу технологиясы. Құстың анатомиялық, 

биологиялық, физиологиялық, экологиялық және 
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этологиялық ерекшеліктері. Өнеркәсіптік құс 

фабрикасында қолданылатын құстың технологиясы. 

Ауылшаруашылық жануарлары мен құстарын 

азықтандырудың жаңа технологиялық 

элементтері мен тәсілдері. Мал шаруашылығының 

жаңа технологиялық элементтерін басқаруды 

ұйымдастырудың әртүрлі. Азық-түлік өнімдерін өндіруді. 

Табиғи және жайылым өсімдіктерін ұтымды пайдалану. 

Азықты жинау әдістерін пайдалану, консервілеу әдістерін 

жетілдіру, азықтарды азықтандыруға және сақтауға 

дайындалу. Курстың биологиялық негізі - морфология, 

органикалық химия, жануарлардың физиологиясы және 

биохимиясы, микробиология, жемшөп өндірісі. Курс 

технологиялық және экономикалық пәндермен байланысы. 

Жануарларды энергияға, ақуызға, көмірсуларға, 

липидтерге, минералдарға және витаминдерге 

қанағаттандыру. Химиялық құрамы бойынша азықтың 

құндылығын  бағалау. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек: 

- әрекеттерді зерттеу модельдерін және әдістерін 

қолдану арқылы жобалау методологиясың;  

- тұқымдарды өзгертуге немесе жақсартуга әлемдік 

генофондты пайдалануды;   

- әртүрлі физиологиялық жағдайларда малдың 

қоректік заттарға қажеттілігін анықтау әдістері (өсу 

кезінде, сауылым жағдайында, жұмыртқалау кезінде 

және буаз жағдайында мөлшерлеп азықтандыру, оның 

негізгі технологиялық элементтерін (мөлшерлеу, 

азықтандыру типі, рацион және оны теңдестіру, 

азықтандыру техникасы). 

Қабілеті болуы керек: 

- кәсіптік іс-әрекеттерінде табиғи-ғылымдар 

пәндерінің негізгі заңдарын пайдалануға, мал 

шаруашылыгы жүйесінде теориялық және 

эксперименталдық зерттеулер жүргізуге;   

- зоотехниялық және модельдеу әдістерін қолданып, 

мал шаруашылығы жүйесінде теориялық және 

эксперименттік зерттеулер жүргізуге;  

- малдарды және құстарды азықтандыруда, рацион 

құру кезінде әртүрлі компьютерлік бағдарламаларды 

пайдалану, рацион құру, керекті мәліметтерді 

зоотехникалық талаптарға сай етіп дай. 

Дағдысы болуы керек: 

- шаруашылықтарды зоотехникалық әдістермен 

модельдеуді, ақпараттарды сақтау, өндіру және қайта 

өндеу әдістерін, және жинап алу құралдарын, 

ақпараттарды басқару құралы ретінде компьютермен 

жұмыс жасау.  

Құзіретті болуы керек: 

- мал шаруашылығы жүйелер менеджменті 

сұрақтарында; заманауи моделдеу әдістерін және 

талдауды қолданып, өз бетінше ғылыми зерттеулер 
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жүргізе алуда және оларды ұйымдастыруда;  

- өз бетімен компьютерлік бағдарлама бойынша 

құрама жемнің әртүрлі рецептерін жасау, жас 

малдарға және құстарға құрама жем рецептісін 

құрағанда ингредиенттердің химиялық құрамын білу 

және әртүрлі азық қоспаларын толыққанды құрама 

жем құрамына  енгізу.  

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан әдістері (Мал шаруашылығы 

өнімдерін алудың инновациялық әдістері, Құс 

шаруашылығында өсірудің және селекцияның 

инновациялық әдістерін қолдану, Ауылшаруашылық 

жануарлары мен құстарын азықтандырудың жаңа 

технологиялық элементтері мен тәсілдері) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Александров С.Н. Производство животноводческой 

продукции в хозяйствах замкнутого цикла. / С.Н. 

Александров, В.Л. Дудинский, Т.И Косова. - АСТ - 

2007 – 256 с. 

2. Арзуманян Е.А. Животноводство. – М.: 

Агропромиздат, 1991. (базовый учебник). 

3. Баканов В.Н., Менькин В.К. Кормление 

сельскохозяйственных животных. –М., 

Агропромиздат, 2009г. 

4. Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных 

животных. –М., Колос,2010г 

5. Георгиевский В.И. Практикум по животноводству. 

– М.: Колос, 1984. 

6. Егеубаев А.А., Т.С.Сабитов., А.Ф.Игошин. 

Зоотехнический анализ и оценка питательности 

кормов. – Алматы, 2006г. 

7. Кочиш И.И. Птицеводство: Учебное пособие для 

высших учебных заведений/ И.И.Кочиш, М.Г. 

Петраш, С.Б. Смирнов. – М.: Колос, 2007.- 414 с.  
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№19 «Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің экологиялық қауіпсіздігі 

(тағам өнімдері)» білім беру траекториясы 

 

21 Модуль. Экологиялық сараптау және   ауылшаруашылық 

өнімдерінің экологиялық қауіпсіздігін бағалау 

 
1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Экологиялық сараптау және   ауылшаруашылық 

өнімдерінің экологиялық қауіпсіздігін бағалау 

(BEN5359 Биоиндикацияның экологиялық негіздері, 

MShOR5360 Мал шаруашылығы өнімдерінің 

радиациялық қауіпсіздігі, EKOShOВ5361 

Экологиялық қауіпсіздікті және өсімдік 

шаруашылығы өнімдерін бағалау, 

AOES5362Ауылшаруашылық өнімдерін экологиялық 

сараптау) 
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2 Модульге жауапты Анарбекова Г.Д., б.ғ.к., қауым. профессор, 

Сыбанбаева М.А., б.ғ.к., қауым. профессор, Сайкенов 

Б.Р., а-ш.ғ.к.,  қауым. профессор, Альжанова Л.А., 

Ph.D., аға оқытушы «Экология» кафедрасы 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура 

5 1аптадағы сағат саны 12 

6 Кредит саны 12 (3/3/3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Қоршаған ортаның мониторингі 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Биоиндикацияның экологиялық негіздері. 

Қоршаған ортаның ластануын бағалауда әртүрлі 

организмдердің маңызы. Биоиндикация түсінігі. 

Биоиндикаторлар. Биоиндикация деңгейлері. 

Биоиндикацияны қолданудағы негізгі принциптер. 

Биоиндикацияның талаптары.    Биоиндикацияның 

әдістері. Қоршаған ортаның ластануының 

анықтаудағы индикациялық әдістері. Антропогендік 

стрессорларға биохимиялық және физиологиялық 

реакциялар. 

Мал шаруашылығы өнімдерінің радиациялық 

қауіпсіздігі. Ошақ көздерінің радиациялық ластану 

түрлері. Ошақ көздерінің белсенділігі. Радиациялық 

бақылаудың аспаптары, иондаушы сәулеленудің 

затпен өзара іс-қимылы. Ошақ көздерінің альфа-, бета-

, гамма-, рентген және нейтрон сәулелендіру мөлшері. 

Сәулелену мөлшерінің  экиваленттік, экспозициялық 

өлшем бірліктері. Халықтық тамақ өнімдерінің 

сәулелендіру шегін анықтайтын негізгі құжаттар. 

Рұқсат етілген деңгейлері. Бақылау деңгейлері. 

Халықтық тамақ өнімдерінің радиациялық 

сәулеленудің мемлекеттік нормалау. Радиациядан 

қорғанудың тәсілдері. Иондаушы сәулелену. 

Экологиялық қауіпсіздікті және өсімдік 

шаруашылығы өнімдерін бағалау. Экологиялық 

қолайлы шикізат аймағының сипаттамасы. Ауыл 

шаруашылығында қолданылатын, топырақтың 

құнарлылығын арттыру үшін химиялық заттардың 

сипаттамасы. Экотоксиканттар және олардың түрлері. 

Экотоксиканттардың өсімдіктер өсуіне 

әсері.Қоршаған орта сапасын бақылау. Санитарно-

гигиеналық нормативтер. Зиянды заттардың 

классификация принциптері. Улы  заттардың қауіпті 

классы. 

Ауылшаруашылық өнімдерін экологиялық 

сараптау. Экологиялық сараптау. Экологиялық 

сараптаудың мақсаты. Экологиялық сараптаудың 
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міндеттері. Экологиялық сараптаудың нысандары. 

Ауылшаруашылық өнімдерінің сапасын бақылау 

органдары. Ауылшаруашылық өнімдерінде 

токсиканттарды бақылауда нормативтік документтер.  

Ауылшаруашылық өнімдеріне Казақстанда 

экологиялық сараптау  жургізу ерекшеліктері. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  
- қоршаған ортаның биоиндикациясын жургізіуге 

пайдаланатын тірі организмдердін топтарың; 

- Ішкі сәулеленудің дозометриясын жүргізу; Тіркелген 

құрылғыларды пайдалану;  (дозиметрия, 

радиометрия); 

- зиянкестер мен аурулар күресте биологиялық 

қауіпсіз химиялық құралдар;  

- өсімдіктерді қорғауда биологиялық әдістері 

пайдалану; ауылшаруашылық өнімдеріне Казақстанда 

экологиялық сараптау  жургізу ерекшеліктерін. 

Қабілеті болуы керек:  
- қоршаған ортаның биоиндикациясын жургізіуге 

пайдаланатын индикаторлардын турлерін таңдау;  

- қоршаған ортаға радионуклидтердің экологиялық 

зардаптары, радиациялық ластану, мінез-құлық және 

заңдылықтары; 

- өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапа 

көрсеткіштерін бақылау және анықтау. 

Дағдысы болуы керек:  
- алынған мәліметтерді талдап, оларды ғылыми 

қорыту;  

- жаңа және таныс емес жағдайдағы проблемаларды 

шешуде білімін қолдану;; 

- ұйымдастыру және өткізу радиометрлік және 

радиохимиялық сараптау және практикалық 

радиациялық қауіп-қатер;; 

- қазіргі заманғы әдістерді қолдана отырып, өсімдік 

шаруашылығы өнімдерінің сапасын бағалау. 

Құзіретті болуы керек:  
- тәжірибелерді жоспарлауға, тәжірибе әдістерін, оның 

элементтерінің және олардың тәжірибе өткізудегі 

дәлдігін қамтамсыз етуге;  

- ғылыми зерттеудің есептері және құжаттарын 

жүргізуге;  

- дайындау сынамаларды табиғи объектілерді анықтау 

үшін жалпы альфа-, бета және гамма белсенділігі; 

бағалау жүргізу тиімді сәулелену дозасы;  

- өсімдік шаруашылығы өнімдерін қорғауда жаңа 

химиялық құралдарды, технологияларды пайдалану. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Биоиндикацияның экологиялық 

негіздері, Мал шаруашылығы өнімдерінің 

радиациялық қауіпсіздігі, Экологиялық қауіпсіздікті 

және өсімдік шаруашылығы өнімдерін бағалау, 

Ауылшаруашылық өнімдерін экологиялық сараптау) 
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15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. Женихов Ю.Н., Новиков А.В. Оценка воздействия 

на окружающую среду и экологическая экспертиза: 

Учебное  пособие. Ч.1. Издание 1-е.  Тверь: ТГТУ, 

2009. - 88 с.  

2. Шмаль А.Г. Факторы экологической безопасности 

- экологические риски. Издательство : г. Бронницы, 

МП «ИКЦ БНТВ, 2010. - 192 

3. Радиобиология. Радиационная безопасность 

сельскохозяйственных животных /В.А. Бударков, А.С. 

Зенкин, В.Ф. Боченков и др.; Под ред. В.А. Бударкова, 

А.С. Зенкина. – М.: КолоС, 2008. – 351 с.: ил. – 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений). 

4. Контроль радиационной безопасности 

окружающей среды. Гупало Т.А., Спешилов С.Л. М., 

Горная книга, 2009 

5. Белозерский Г.Н. Радиационная экология.-М.: 

Академия, 2008.-383 с. 

6. Төлеубаев Б.Ә. Радиациялық экология жайлы 

қысқаша таным. ҚР Ұлттық ядролық орталығы.-

Павлодар: «ЭКО», 2008.-114 б. 

7. Технология переработки продукции 

растениеводства: курс лекций для СПО / сост.: Р.И. 

Овчинникова, А.А. Павлов. - Курск: Изд-во Курской 

ГСХА, 2011. - 231 с.  

8. Технология переработки растениеводческой 

продукции : учебник для сред. спец. учеб. заведений / 

под ред. Н.М. Личко. - М.: КолосС, 2008. - 583 с.  

9. Лабораторный практикум по технологии хранения 

и переработки продукции растениеводства / сост.: 

Н.Ф.Гончаров и др. - Курск: Изд-во КГСХА, 2008. - 

128 с.  

10. Герасименко В.П. Практикум по агроэкологии. – 

СПб.: Лань, 2009. – 427с. 

11. Витол, И. С. Безопасность продовольственного 

сырья и продуктов питания : учеб. для студентов вузов 

/ И. С. Витол, А. В. Коваленок, А. П. Нечаев.- М. : 

ДеЛи принт, 2010. - 350 с. 
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6 Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер 

көлемін көрсететін жинақ кесте 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 
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 Модульная образовательная программа «Зеленая биотехнология и 

продовольственная безопасность» и каталог модулей специальности 

«6М073500-Пищевая безопасность» разработана в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом послевузовского 

образования (ГОСПВО) утвержденный постановлением Правительства РК 

№1080 от 23 августа 2012г. (с изменениями и дополнениями утвержденный 

постановлением Правительства РК №292 от 13 мая 2016г.), правилами 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденные приказом МОН РК №152  от 20.04.2011 года (с изменениями и 

дополнениями от 02.06.2014 г.), типовым учебным планом специальности 
«6М073500-Пищевая безопасность», утвержденный приказом МОН РК 

№425 от 05.08.16г. 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Модульная образовательная программа «Зеленая биотехнология и 

продовольственная безопасность» и каталог модулей  

специальности «6М073500-Пищевая безопасность» 

  
Количество кредитов теоретического обучения по профильному 

направлению – 36 

  

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 

модулей образовательной программы  
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Приложение 305  

к Перечню типовых учебных планов 

по специальностям высшего и 

послевузовского образования 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

по специальности послевузовского образования 

6М073500-Пищевая безопасность 
 (профильное направление)  

 

Срок обучения: 1,5 года                     

Академическая степень: магистр техники и технологий 

по специальности 6М073500-«Пищевая безопасность» 

 

Цикл 

дисцип

лины 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

кредито

в 

Семе

стр 

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   

 ORBPP5301 

Оценка рисков 

безопасности пищевых 

продуктов 

3 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 23   

 Итого теоретического обучения 36   

ДВО Дополнительные виды обучения не менее 8  

ПП Производственная практика 
не 

менее 4
*
 

отчет 

ЭИРМ 

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 «Зеленая биотехнология и продовольственная безопасность» 

специальности «6М073500-Пищевая безопасность» готовится по 

профильному (срок обучения 1,5 года) направлению.  

Выпускнику магистратуры выпускнику магистратуры профильного 

направления присуждается академическая степень магистра техники и 

технологий по специальности «6М073500-Пищевая безопасность». 

 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

Магистры по модульной образовательной программе «Зеленая 

биотехнология и продовольственная безопасность» специальности 

«6М073500-Пищевая безопасность» могут осуществлять:  

- организационно-управленческую; производственно-технологическую; 

управленческую; экспериментально-исследовательскую; консультационную 

деятельность на предприятиях пищевой промышленности, в различных видах 

хозяйств, в организациях, фирмах пищевого и сельскохозяйственного 

направления.   

 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:   

- местные, сельские, районные, областные, республиканские, 

государственные  структуры пищевой промышленности, частные 

организации пищевого производства, сельскохозяйственные,  проектные, 

административные учреждения, экспертные, контрольно-аналитические 

службы, структуры пищевой безопасности  министерств обороны, 

внутренних дел и комитета национальной безопасности (МО, МВД, КНБ).  

 

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 

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 пищевой безопасности.  
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Модульная образовательная программа «Зеленая биотехнология и 

продовольственная безопасность» ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов для работы в организациях по 

производству молочной, мясной, рыбной и другой продукции растительного 

и животного происхождения, иностранных и отечественных компаниях и 

фирмах.  

Основной целью модульной образовательной программы «Зеленая 

биотехнология и продовольственная безопасность» специальности 

«6М073500-Пищевая безопасность» является освоение магистрантами 

вопросов обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

Подготовка конкурентоспособных на рынке труда специалистов для 

государственных, местных, региональных, зарубежных учреждений, 

предприятий по производству и переработке животноводческого и 

растениеводческого сырья, пищевой промышленности, для кадрового 

обеспечения стратегии индустриального-инновационного развития РК в 

сферах агропромышленного  комплекса. 

 

2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами модульной образовательной программы «Зеленая 

биотехнология и продовольственная безопасность» специальности 

«6М073500-Пищевая безопасность» являются:  

 - углубление теоретической и практической индивидуальной 

подготовки в различных направлениях  агропромышленного комплекса, 

обусловленных потребностями государства и рынка труда;  

- совершенствование организации предприятий пищевой 

промышленности на основе использования передового опыта и научных 

достижений в условиях рыночной экономики;  

- подготовка кадров, способных управлять производственными 

процессами в организациях пищевой промышленности и сельского 

хозяйства. 

   

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Магистрам предлагается комплекс экономических и профессионально-

ориентированных учебных дисциплин, формирующих теоретические знания 

и практические навыки по производству на базе инновационных технологий 

и высокоэффективного оборудования; по контролю качества сырья и готовой 

продукции животного происхождения с использованием современных 

приборов для контроля качества и безопасности выпускаемой продукции; 

для разработки новых конкурентоспособных видов продукции на этапе 

проектирования с учётом пожеланий потребителей; по разработке и 

внедрению в организациях системы менеджмента качества и 

интегрированных систем качества; для изучения причин возникновения и 

мер предупреждения пороков (технологических рисков) пищевых продуктов; 

по изучению формирования показателей качества пищевой продукции по 

всему жизненному циклу продукции на базе системы прослеживаемости. 
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Модульная образовательная программа «Зеленая биотехнология и 

продовольственная безопасность» специальности 6М073500-Пищевая 

безопасность включает 16 (шестьнадцать) образовательных траектории. 

Магистранты общее по всем образовательным траекториям  

изучают предметы иностранный язык (профессиональный), менеджмент, 

психология, управление предпринимательской деятельности, моделирование 

бизнес-решений, оценка рисков безопасности пищевых продуктов, 

национальное и международное законодательство в области пищевого 

производства, молекулярная биология, сенсорный анализ (углубленный 

курс), упаковочная технология (углубленный курс), управление проектами. 

Образовательные траектории: 

№1 «Технология и безопасность  молока и молочных продуктов». 

Магистранты изучают технология молока и молочных продуктов 

(углубленный курс),  производственное оборудование для переработки 

молока, гигиена и микробиология пищевых продуктов (молоко), технология 

получения, первичная обработка и хранение молока. 

№2 «Инновационные технологии мясных и рыбных продуктов».  
Магистранты технология мяса, рыбы и мясных продуктов (углубленный 

курс), гигиена и микробиология мясных продуктов, малые предприятия по 

производству мясной продукции, проектирование технологических линий 

для хранения животноводческой продукции мясной отрасли. 

№3 «Пищевая биотехнология». Магистранты изучают 

биотехнологические процессы и оборудования производства пищевых 

продуктов, биотехнология пищевых продуктов, биотехнология пребиотиков 

и пробиотических продуктов. 

№6 «Инновационное развитие пищевой промышленности». 

Магистранты изучают экономика отраслей промышленности, управление 

качеством, маркетинг и мировой продовольственный рынок, инновационная 

экономика. 

№7 «Технология производства напитков и бродильных 

производств». Магистранты инновационные технологии бродильного 

производства и виноделия, комплексное использование сырья бродильного 

производства, применение пищевых добавок в индустрии напитков. 

№8 «Технология производства хлеба, макаронных и кондитерских 

изделий». Магистранты изучают прогрессивная техника и технология 

хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности, производство 

новых продуктов, управление реологическими свойствами продуктов. 

№9 «Техническое регулирование в области пищевой безопасности». 

Магистранты изучают современные аспекты и инструменты технического 

регулирования, система подтверждения соответствии в пищевой 

промышленности, система менеджмента качества пищевых предприятий, 

контаминация пищевых продуктов. 

№10 «Ветеринарная санитарная безопасность». Магистранты 

изучают радиационная безопасность продукции животноводства, 

ветсанэкспертиза в условиях малых предприятий, гигиена и санитария на 
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объектах ветеринарного надзора, гигиена и санитария в мясомолочной 

промышленности. 

№11 «Индустриализация производства животноводческой 

продукции». Магистранты изучают новые методы разведения и селекции в 

животноводстве, технология производства и переработки продукции 

животноводства, инновационные технологии кормления 

сельскохозяйственных животных. 

№12 «Инновационная технология производства кобыльего и 

верблюжьего молока» Магистранты изучают современные технологии 

производства молока на кумысных и шубатных фермах, технология 

производства и учета молочной продуктивности в коневодстве и 

верблюдоводстве, технология машинного доения кобыл и верблюдоматок на 

кумысной и шубатной ферме. 

№13 «Инновационные технологии рыбоводства». Магистранты 

изучают индустриализация технологии в рыбоводстве и промышленном 

рыболовстве, перспективные методы биотехнологии в рыбоводстве и 

технологии аквакультуры, инновационные технологии кормления рыб. 

№14 «Апидология и пчеловодство». Магистранты изучают методы 

проведения НИР в пчеловодстве, апидология, производство и переработка 

биологически активных продуктов пчеловодства, экспертиза продуктов 

пчеловодства. Качество и безопасность. 

№15 «Технология хранения и переработки зерна». Магистранты 

изучают инновационные технологии переработки зерна, ресурсосберегающие 

технологии послеуборочной обработки и хранения сырья, комплексная 

переработка зерна в крахмал и крахмалопродукты.  

№17  «Микробиологические аспекты производства органической 

продукции». Магистранты изучают наука об органической продукции, 

микробиологические критерии безопасности органических продуктов 

животного и растительного происхождения, биотехнология микроорганизмов 

в производстве органической продукции, микробиологическая экспертиза 

продуктов органического производства. 

№18 «Инновационные технологии производства продукции 

животноводства и птицеводства». Магистранты изучают инновационные 

методы получения продукции животноводства, применение инновационных 

методов разведения и селекции в птицеводстве, новые технологические 

элементы и приемы кормления сельскохозяйственных животных и птиц.  

№19 «Экологическая безопасность растениеводческой продукции 

(пищевых продуктов)». Магистранты изучают Экологические основы 

биоиндикации, Радиационная безопасность продуктов животноводств, 

Оценка экологической безопасности и продуктов растениеводства, 

Экологическая экспертиза продукции сельского хозяйства. 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

3 Ключевые компетенции:   

 

Выпускник профильной магистратуры должен: 

 

1) иметь представление: 

- о новейших технических и технологических разработках и 

перспективах их использования для построения технологических схем  

производства продуктов питания;  

 

2) знать: 

  - методы сбора и анализа научно-технической информации; 

  - новые технологии и виды продукции, виды пищевых ингредиентов; 

  - химические, физико-химические, биохимические, 

микробиологические процессы в производстве пищевой продукции; 

- о государственном регулировании безопасности и качества пищевых 

продуктов в РК; 

- системе менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов; 

- методы контроля загрязнителей, фальсификации пищевых продуктов; 

  

3) уметь: 

 - вести библиографическую работу с применением современных 

информационных технологий;  

- разрабатывать перспективные технологические схемы производства 

продуктов питания и подбирать оборудование для них; 

- разрабатывать нормативные документы и внедрять в производство 

систему НАССР;  

- разрабатывать план исследования;  

- выбирать необходимые методы анализа производственных процессов, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые технологии, исходя 

из задач конкретного исследования;  

- обрабатывать полученные результаты с применением 

математического моделирования, анализировать их с учетом имеющихся 

литературных данных;  

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

применением современных средств редактирования и печати. 

  

4) иметь навыки:  
- владения специальной терминологии;  

- использования современных методов исследования при выполнении 

исследовательской работы;  

- работы  компьютерного программирования и моделирования при 

решении профессиональных задач;  
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- ведения расчетов с использованием современных методик; 

 - работы с современными приборами и средствами определения 

показателей качества продукции;  

- работы с технической и справочной литературой, научно-технической 

документацией; 

 - организации работ коллективных исполнителей;  

- экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

 - организации безопасных условий труда и ликвидации аварий; 

  

5) быть компетентным: 

- в технологии и организации производства;  

- в выборе рациональных режимов эксплуатации технологических 

машин и оборудования;  

- в области трудового законодательства.



Ү ҚазҰАУ 714-05-15. Модульдік білім беру бағдарламасы. Үшінші басылым  

Ф КазНАУ 714-05-15. Модульная образовательная программа. Издание третье 

 

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 

кредтов 

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 Men520

2 

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 использованием 

современных методов математического 

БД/КВ МBR520

5 

Моделирование 

бизнес-решений 

1 3 4,5 
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моделирования и анализа 

технологических систем. 

Итого по модулю:  5 7,5  

Управление 

качеством пищевых 

продуктов 
Модуль разработан с 

участием вуза –партнера: 

Университет Восточной 

Финляндии, 

Университет Цюрих, и 

совместно с работодателем 

Р.Алжаевой директором 

ТОО «Амиран» 

ПД/ОК ORBPP5

301 

Оценка рисков 

безопасности 

пищевых продуктов 

Комплек

сный 

экзамен 

1 3 4,5 Быть компетентным: 

- в практическом применении методов 

и инструментов Комплексного 

Управления Качеством (КУК), на базе 

процессно-ориентированной системы 

управления качеством и безопасностью 

пищевых продуктов в пищевой 

цепочке;  

- в практическом применении 

национальной и международной 

нормативно-правовой базы и 

рекомендаций для всей пищевой 

цепочки. 

ПД/КВ NMZOP

P5302 

Национальное и 

международное 

законодательство в 

области пищевого 

производства 

1 3 4,5 

ПД/КВ NPP530

3 

Наука о продуктах 

питания  

1 2 3 

Итого по модулю:  8 12  

Безопасность и 

качество пищевых 

продуктов 
Модуль разработан с 

участием вуза –партнера: 

(Rosnita Binti A Talib) 

Университет Путра 

Малайзия, и совместно с 

работодателем У.Жамалбек 

ТОО Сайрам –Сут 

 

ПД/КВ SA5304 Сенсорный анализ 

(углубленный курс) 

Комплек

сный 

экзамен 

2 2 3 Быть компетентным: 

- в оценке качества пищевых продуктов 

по всем аспектам; научных методах 

сенсорного анализа; проведении 

сенсорного анализа всех пищевых 

продуктов;  

- в области упаковочных материалов, 

технологии и оборудования; 

разрабатывании упаковок, оценивании 

основных характеристик упаковочных 

материалов и тары, с учетом 

безопасности пищевых продуктов; 

разрабатывании дизайна и управлении 

технологическими процессами 

производства упаковки и тары;  

- жобаларды басқару, интеграциялау, 

мерзімдеу, тәуекелдеу, контракттау 

ПД/КВ UT5305 Упаковочная 

технология 

(углубленный курс) 

2 2 3 

ПД/КВ UP5306 Управление 

проектами 

2 2 3 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

процедураларында. 

Итого по модулю:  6 9  

Образовательная траектория №1 «Технология и безопасность  молока и молочных продуктов» 

Технология молока и 

молочных продуктов 
Модуль разработан с 

участием вуза –партнера: 

Стамбульский университет 

(Турция), Университет 

пищевых продуктов 

(Пловдив) и совместно с 

работодателем М.Алиев 

УНПЦ «Байсерке -Агро» 

ПД/КВ TMMP5

307 

 Технология молока и 

молочных продуктов 

(углубленный курс) 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в области технологии молока и 

молочных продуктов, разработки новых 

технологических процессов, 

обеспечивающих рациональное 

использование сырьевых ресурсов, 

повышения выпуска и качества 

продукции; 

- принципы организации 

технологических процессов в 

диетическом (лечебном), 

пробиотическим и детским 

(дошкольном и школьном) питании. 

ПД/КВ PОРМ53

08 

Производственное 

оборудование для 

переработки молока 

2 3 4,5 

ПД/КВ GMРР53

09 

Гигиена и 

микробиология 

пищевых продуктов 

(молоко)  

2 3 4,5 

 ТРРОН

М5310 

 Технология 

получения, первичная 

обработка и хранение 

молока 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №2 «Инновационные технологии мясных и рыбных продуктов» 

Технология мясных и 

рыбных продуктов 
Модуль разработан с 

участием вуза –партнера: 

Университет Джорджии 

(США) и совместно с 

работодателем М.Алиев 

УНПЦ «Байсерке -Агро» 

 

ПД/КВ TMRMP

5311 

Технология мяса, 

рыбы и мясных 

продуктов 

(углубленный курс) 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в области технологии мяса и 

мясопродуктов и подготовке к 

активному их применению на практике; 

- в совершенствовании существующей 

технологии и разработки новых 

технологических процессов, 

обеспечивающих рациональное 

использование сырьевых ресурсов, 

повышении выпуска и качества 

продукции в области гигиены пищевых 

продуктов; 

- в вопросах проектирования 

предприятий, о типах предприятий; о 

конструктивных особенностях 

ПД/КВ GMMP5

312 

Гигиена и 

микробиология 

мясных  продуктов 

2 3 4,5 

ПД/КВ MPPMP

5313 

Малые предприятия 

по производству 

мясной продукции 

2 3 4,5 

 PTLHZh

PMO531

4 

Проектирование 

технологических 

линий для хранения 

животноводческой 

продукции мясной 

2 3 4,5 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

отрасли предприятий, о реконструкции старых и 

действующих предприятий. 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №3 «Пищевая биотехнология» 

Биотехнология в 

пищевой 

промышлености 
Модуль разработан с 

участием вузов –партнеров: 

Университет Путра 

Малайзия, Университет 

Базел (Швейцария) и 

совместно с работодателем 

Г.Абдыхалыков АО 

«Астана –Өнім» 

ПД/КВ BPOPPP 

5315 

Биотехнологические 

процессы и 

оборудования 

производства 

пищевых продуктов 

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в вопросах использованияя 

биотехнологических процессов при 

переработке сырья растительного и 

животного происхождения, 

промышленном использовании 

ферментных препаратов, пищевых 

добавок и биологически активных 

веществ, полученных 

биотехнологическими методами, 

технологических особенностей 

переработки растительного и животного 

сырья с применением микроорганизмов 

и продуктов их метаболизма, 

приобретение практических навыков в 

организации перерабатывающих 

производств с применением 

биотехнологии. 

ПД/КВ 
BPP5316 

Биотехнология 

пищевых продуктов 

2 4 6 

ПД/КВ BPPP53

17 

Биотехнология 

пребиотиков и 

пробиотических 

продуктов 

2 4 6 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №6 «Инновационное развитие пищевой промышленности» 

Экономика и 

управление 

инновациями, 

качеством и брендом  
Модуль разработан с 

участием вузов партнеров: 

Цурихский университет, 

Швейцария - Пол 

Торгерсон (Paul Torgerson). 

Декан факультета 

«Экономика и 

ПД/КВ EOP531

8 

Экономика отраслей 

промышленности 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в вопросах экономики и управления 

отраслями промышленности в стране, 

развития промышленности Казахстана;  

- в вопросах применения методов 

повышения эффективности 

деятельности путем применения систем 

менеджмента качества; рационального 

использования методики оценки 

эффективности мероприятий в области 

ПД/КВ UK5319 Управление качеством 2 3 4,5 

ПД/КВ ММРR5

320 

Маркетинг и мировой 

продовольственный 

рынок 

2 3 4,5 

 IE5321 Инновационная 

экономика 

2 3 4,5 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

менеджмент» Словацкого 

аграрного университета г. 

Нитра - Елена Хорская 

(prof. Dr. Ing. Elena Horska ) 

Зав. кафедрой «Экономика» 

Университета естественных 

наук г. Прага - Владимир 

Вернер (prof. Dr. Ing. 

Vladimír Verne) и 

директор института 

КазНИИ АПК и сельских 

территорий - Молдашев 

А.Б.  

маркетинга; 

- при решении задач, связанных с 

оценкой уровня инновационности того 

или иного объекта или территории и др. 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №7  «Технология производства напитков и бродильных производств» 

Инновационные 

технологии 

бродильного 

производства и 

виноделие 
Модуль разработан с 

участием вузов партнеров: 

Италия, университет 

Флоренсе, и совместно с 

работодателем Нургалиев 

Е. ТОО «Carlsberg 

Kazakhstan» 

ПД/КВ ITBPV5

322 

Инновационные 

технологии 

бродильного 

производства и 

виноделия 

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в рецептурах; методах анализа 

свойства сырья и полуфабрикатов и 

качество готовой продукции;  

- в вопросах ресурсосбережения, 

эффективности и надежности процессов 

производства бродильных и 

винодельческой отраслей 

промышленности; комплексного 

использования сырья бродильного 

производства; 

- разработки новых продуктов 

бродильной промышленности на основе 

современных методов проектирования 

пищи. 

ПД/КВ KІSBP5

323 

Комплексное 

использование сырья 

бродильного 

производства  

2 4 6 

ПД/КВ PPDIN5

324 

Применение пищевых 

добавок в индустрии 

напитков 

2 4 6 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №8 «Технология производства хлеба, макаронных и кондитерских изделий» 

Прогрессивная 

техника и технология 

хлебопекарной, 

макаронной и 

ПД/КВ PTTHM

KP5325 

Прогрессивная 

техника и технология 

хлебопекарной, 

макаронной и 

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в выполнении проектов и 

исследований в профессиональной 

области; способах обеспечения качества 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

кондитерской 

промышленности 
Модуль разработан с 

участием вузов партнеров: 

Университет Конкунг, 

Южная Корея, и совместно 

с работодателем Алимкулов 

Ж.С. КазНИИПП 

кондитерской 

промышленности 

хлеба, макаронных и кондитерских 

изделий; 

- в эффективном использовании 

оборудования и ресурсов; в организации 

производства;  

- в способах воздействия на 

реологические свойства; разработке 

рецептур, технологических инструкций 

и т.д. 

ПД/КВ PNP526

5 

Производство новых 

продуктов 

2 4 6 

ПД/КВ URSP53

27 

Управление 

реологическими 

свойствами продуктов  

2 4 6 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №9 «Техническое регулирование в области пищевой безопасности» 

Система 

менеджмента 

качества 
Модуль разработан с 

участием вузов партнеров: 

Национальный 

исследовательский 

институт Биалисток, и 

совместно с работодателем 

Шарманов Т.Ш. Казахская 

академия питания 

 

 

ПД/КВ SAITR5

328 

Современные аспекты 

и инструменты 

технического 

регулирования 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в вопросах развития системы 

технического регулирования, 

применения инструментов технического 

регулирования, в разработке стандартов 

и нормативных документов; 

- в процедурах по оценке соотвествия; в 

cертификационных испытаниях 

пищевых продуктов; в вопросах 

аккредитации ИЛ и ОПС 

продовольственных продуктов;  

вопросах разработки и внедрения 

системы качества и безопасности на 

предприятии; анализе опасностей при 

производстве и реализации пищевых 

продуктов, управлении опасностями при 

производстве и реализации пищевых 

продуктов;  

- в вопросах токсиколого-гигиенических 

характеристик различных загрязнителей 

и экспертизы пищевого сырья, 

продуктов питания, и профилактики их 

загрязнения ксенобиотиками. 

ПД/КВ SPSPP53

29 

Система 

подтверждения 

соответствии в 

пищевой 

промышленности 

2 3 4,5 

ПД/КВ SMKPP5

330 

Система менеджмента 

качества пищевых 

предприятий 

2 3 4,5 

 KPP533

1 

Контаминация 

пищевых продуктов 

2 3 4,5 
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Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №10 «Ветеринарная санитарная безопасность» 

Радиационная 

безопасность и 

ветсанэкспертиза 

продукции 

животноводства 
Модуль разработан с 

участием вузов партнеров: 

Айнес Р. Ортега (Associate 

Professor Ynes R. Ortega, 
Университет Джорджии 

ПД/КВ RBPZh5

332 

Радиационная 

безопасность 

продукции 

животноводства 
Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в оценке воздействия 

радиационных факторов на организм 

наземных, водных животных, птиц и 

организовать мероприятия по 

снижению радиоактивности 

окружающей среды; 

- в вопросах оценки качества и 

безопасности продукции 

животноводства, птицеводства и 

рыбоводства в условиях малых 

предприятий;  

- в решении проблемных вопросов 

современной ветеринарной санитарии; 

- в вопросах организации и проведения 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

ПД/КВ VSUMP

5333  

Ветсанэкспертиза в 

условиях малых 

предприятий 

2 3 4,5 

Гигиена и санитария 

ПД/КВ GSOVN

5334 

Гигиена и санитария 

на объектах 

ветеринарного 

надзора  
Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 

ПД/КВ GSMP53

35 

Гигиена и санитария в 

мясомолочной 

промышленности 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №11 «Индустриализация производства животноводческой продукции» 

Инновационные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства  
Модуль разработан с 

участием вузов партнера: 

Университет Путра 

(Малайзия) 

ПД/КВ NMRSZ

h5336 

Новые методы 

разведения и селекции 

в животноводстве 

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в проведении мониторинговых 

исследований состояния отрасли 

животноводства; 

- в выявлении наиболее острых проблем 

отрасли, владении методами 

управления, организации производства 

переработки путем внедрения 

инновационных технологии; 

- в применении законодательных и 

нормативных актов, проведении 

исследовательских работ с 

ПД/КВ TPPPZh

5337 

Технология 

производства и 

переработки 

продукции 

животноводства 

2 4 6 

ПД/КВ ITKSZh

5338 

Инновационные 

технологии 

кормления 

сельскохозяйственных 

животных  

2 4 6 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

использованием современных методов 

оценки качества и безопасности 

продукции животноводства. 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №12 «Инновационная технология производства кобыльего и верблюжьего молока» 

Индустриально-

инновационные 

технологии 

прозводства и 

переработки 

кобыльего и 

верблюжьего молока  
Модуль разработан с 

участием вуза партнера  - 

Университет «Святого 

Иштвана», Венгрия 

ПД/КВ STPMK

ShF5339 

Современные 

технологии 

производства молока 

на кумысных и 

шубатных фермах 

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в организации контрольных доениях 

кобыл и верблюдоматок на кумысной и 

шубатной ферме; 

- в определении наиболее 

высокомолочных животных в условиях 

товарных кумысных и шубатных ферм;  

составлении рационов кормления 

дойных кобыл и верблюдоматок в 

зависимости от уровня молочности и 

живой массы; определении качества 

кобыльего и верблюжьего молока; 

- в организации и внедрении 

инновационных технологии на сезонных 

и стационарных кумысных и шубатных 

фермах для производства кобыльего и 

верблюжьего молока; в использовании 

новых технологии переработки и 

приготовлении продукции из кобыльего 

и верблюжьего молока. 

ПД/КВ TPUMP

KV5340 

Технология 

производства и учета 

молочной 

продуктивности в 

коневодстве и 

верблюдоводстве 

2 4 6 

ПД/КВ TMDKV

KSHF53

41 
Технология 

машинного доения 

кобыл и 

верблюдоматок на 

кумысной и шубатной 

ферме 

2 4 6 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №13 «Инновационные технологии рыбоводства» 

Новые технологии 

индустриализации в 

рыбоводстве  
Модуль разработан с 

участием вуза партнеров  - 

Университет «Святого 

Иштвана», Венгрия; 

ПД/КВ ITRPR5

342 

Индустриализация 

технологии в 

рыбоводстве и 

промышленном 

рыболовстве 

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в области технологии 

индустриализации рыбоводства и 

промышленного рыболовства;  

- в технологических этапах 

выращивания рыбы в прудовых и 

индустриальных хозяйствах;  
ПД/КВ PMBRT

A5343 

Перспективные 

методы 

2 4 6 
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Университет Путра 

Малайзия 
биотехнологии в 

рыбоводстве и 

технологии 

аквакультуры  

- в вопросах технологических схем и 

производства комбикормов для 

аквакультуры. 

ПД/КВ ITKR53

44 

Инновационные 

технологии 

кормления рыб 

2 4 6 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №14 «Апидология и пчеловодство» 

Современные 

технологии 

производства и 

переработки 

продуктов 

пчеловодства. 

Качество и 

безопасность  
Модуль разработан с 

участием вуза партнеров  - 

Университет «Святого 

Иштвана», Венгрия 

ПД/КВ MPNIRP

5345 

Методы проведения 

НИР в пчеловодстве 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в разрабатывании плана исследования, 

осуществлении сбора, обработки и 

анализа научно-технической 

информации в области пчеловодства, 

нормативных документов и внедрении 

их в производственную систему 

НАССР; 

- в применении современных методов и 

приемов содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования пчелиных семей на 

медосборе, в грамотном проведении 

сезонных работ на пасеке;  

- в применении нормативно-

технической документации, проведении 

сенсорного анализа, в 

диагностировании натуральности и 

качества продуктов пчеловодства. 

ПД/КВ Api5346 Апидология 2 3 4,5 

ПД/КВ PPBAPP

5347 

Производство и 

переработка 

биологически 

активных продуктов 

пчеловодства 

2 3 4,5 

ПД/КВ EPP.KB

5348 

Экспертиза продуктов 

пчеловодства. 

Качество и 

безопасность 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №15 «Технология хранения и переработки зерна» 

Инновационные  

технологии 

переработки зерна 
Модуль разработан с 

ПД/КВ ITPZ534

9 

Инновационные  

технологии 

переработки зерна                                            

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

 - в выполнении проектов и 

исследований в профессиональной 

области;  ПД/КВ RTPOH Ресурсосберегающие 2 4 6 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

участием вузов партнеров: 

Process and Food 

Engineering,Faculty of 

Engineering,Universiti Putra 

Malaysia, и совместно с 

работодателем 

Джанкуразов Б.О. ТОО 

«Алейрон» 

S5350 технологии 

послеуборочной 

обработки и хранения 

сырья 

- о ресурсосберегающих технологиях 

послеуборочной обработки и хранения 

сырья; в способах обеспечения качества 

продукции и эффективного 

использования оборудования и 

ресурсов;  

- в организации производства; 

разработки рецептур, технологических 

инструкций комбикормового 

производства; моделировании 

технологических процессов 

комбикормового производства. 

ПД/КВ KPZKK

5351 

Комплексная 

переработка зерна в 

крахмал и 

крахмалопродукты 

2 4 6 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №17  «Микробиологические аспекты производства органической продукции» 

Биотехнология 

микроорганизмов и 

микробиологическая 

экспертиза 

органических 

продуктов животного 

и растительного 

происхождения 
 

ПД/КВ 
NOP5352 

Наука об органической 

продукции  

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в вопросах проведения всех видов 

микробиологического контроля 

биотехнологических производств;  

- закономерности формирования 

микробиологических аспектов 

производства органической продукции; 

- правильно применять и рационально 

использовать микробиологические 

аспекты производства органической 

продукции; 

- основные современные методы 

микробиологических аспектов 

производства органической продукции 

ПД/КВ 

MKBOPZ

hRP5353 

Микробиологические 

критерии безопасности 

органических продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения  

2 3 4,5 

ПД/КВ 

BMPOР5

354 

Биотехнология 

микроорганизмов в 

производстве 

органической 

продукции 

2 3 4,5 

ПД/КВ 
MEPOP5

355 

Микробиологическая 

экспертиза продуктов 

органического 

производства  

2 3 4,5 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №18 «Инновационные технологии производства продукции животноводства и птицеводства» 

Инновационные 

методы получения, 

ПД/КВ IMPPZh

5356 

Инновационные 

методы получения 

Комплек

сный 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в поисках и использовании научно-
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

применения и 

приемы кормления 

сельскохозяйственны

х животных и птиц 

продукции 

животноводства   

экзамен технической информации; составлении 

рациона при индивидуальном и 

групповом кормлении животных и птиц; 

зоотехнических требованиях к кормам 

при составлении рационов с 

использованием различных 

компьютерных программ. 

ПД/КВ 

PIMRSP

5357 

Применение 

инновационных 

методов разведения и 

селекции в 

птицеводстве 

2 4 6 

ПД/КВ 

NTEPKS

ZhP5358 

Новые 

технологические 

элементы и приемы 

кормления 

сельскохозяйственных 

животных и птиц   

2 4 6 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №19 «Экологическая безопасность растениеводческой продукции (пищевых продуктов)  » 

Экологическая 

экспертиза и оценка 

безопасности 

сельскохозяйственно

й продукции) 

ПД/КВ EOB535

9 

Экологические 

основы биоиндикации 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

-  в планировании опытов, в принципах 

методик биоиндикации, ее элементов и 

влияния их на точность проведения 

опытов;  

- в  подготовке проб природных 

объектов для определения общей альфа, 

- бета и гамма активности; 

- проведении оценки эффективной 

дозы облучения; 

в области новых технологий 

использования химических средств 

защиты продуктов растениеводства,  в 

проведении экологической экспертизы  

качества сельскохозяйственной 

продукции. 

ПД/КВ 

RBPZh5

360 

Радиационная 

безопасность 

продуктов 

животноводств 

2 3 4,5 

ПД/КВ 

ОEBPR5

361 

Оценка экологической 

безопасности и 

продуктов 

растениеводства 

2 3 4,5 

ПД/КВ 

EEPSH5

362 

Экологическая 

экспертиза продукции 

сельского хозяйства 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  12 18  

Итого по теории:  36 54  

Производственно-экспериментальная работа и итоговая аттестация 
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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 

ОиЗМП 3 3 10,

5 

Итого по модулю:  4 14  

Итого по ПЭР и ИА:  12 40 

Всего по программе:  48 94 

 

 

 

 

 

 

.  
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

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 
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эффективности и качества обучения в современных 

условиях. Психологические основы процесса воспитания. 

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. 
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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 

обучения. – Алматы, 2004.  

12. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

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

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

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 
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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  

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:  
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- 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 

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 20.06.2017г. 

 

Модуль 3. Управление качеством пищевых продуктов 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Управление качеством пищевых продуктов (ORBPP5301 

Оценка рисков безопасности пищевых продуктов, 

NMZOPP5302 Национальное и международное 

законодательство в области пищевого производства, 

NPP5303 Наука о продуктах питания) 

2 Ответственный за 

модуль 

Серикбаева А.Д., д.б.н., профессор, Смагулов А.К., д.т.н., 

профессор, Маханов К., к.с-х.н., ассоц. профессор, Жамурова 

В.С., 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 (3/3/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество  

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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обучающихся 

10 Пререквизиты 

модуля 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Оценка рисков безопасности пищевых продуктов. 

Введение. Оценка рисков. Основные принципы 

идентификации и характеристики опасностей. Физические и 

химические опасности продуктов. Биологическая опасность 

продуктов. Современные методы производства 

продовольственных продуктов. Оценка рисков, связанных с 

воздействием внешних факторов. Статистическая обработка 

результатов оценки рисков. Характеристика рисков. 

Сведения об оценках риска и способах их минимизации на 

всех стадиях разработки и создания, производства, оборота, 

утилизации и уничтожения пищевой продукции должны 

содержаться в технической документации. Нормативно-

правовые акты по безопасности пищевой продукции, их 

горманизации с международным кодексом ФАО/ВОЗ, 

«Кодекс алиментариус» и директивами Европейского 

Союза, касающимися безопасности продуктов питания и 

пищевого сырья. Контроль за пищевой продукцией, 

содержащей генетически модифицированные источники. 

Система безопасности пищевой продукции на основе 

принципов ХАССП – анализ рисков и критические 

контрольные точки на предприятиях, перерабатывающих 

пищевых продуктов. Международная система качества 

менеджмента ISSO: 9005. Технологические приемы, 

влияющие на безопасность пищевой продукции.       

Национальное и международное законодательство в 

области пищевого производства. Национальная и 

региональная нормативно-правовая база: законы, 

нормативно-правовые акты, стандарты, Правовая база для 

«местного мини-производства пищевых продуктов», 

Международное законодательство в области пищевого 

производства, в особенности Европейское, Кодекс 

Алиментариус, Международные стандарты пищевого 

производства, Гармонизация национальной и региональной 

нормативно-правовой базы. 

Наука о продуктах питания. Формирование и 

закрепление системного подхода в вопросах создания 

продуктов питания из животного и растительного сырья по 

технологиям, позволяющим применять щадящие параметры 

в целях сохранения питательных веществ. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- качество продовольственного сырья, пищевых продуктов 

и обеспечение его контроля; загрязнения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 

ксенобиотиками физического и химического 

происхождения; систему контроля за пищевой продукцией, 

содержащей генетически модифицированные источники;    



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

- знание методов и инструментов Комплексного 

Управления Качеством (КУК) и навыки их практического 

применения, на базе процессно-ориентированной системы 

управления качеством и безопасностью пищевых продуктов 

в пищевой цепочке. 

Уметь:  
- осуществлять контроль безопасности пищевой продукции, 

подлежащей санитарно-эпидемиологическому контролю на 

стадияхпроизводства (изготовления) и оборота пищевой 

продукции; выбирать птенциально опасные факторы (виды 

опасностей) включая биологическую, химическую, 

физическую, которые могут попадать в готовую продукцию 

из сырья или в процессе производства; определять 

содержание токсичных веществ в продовольственных 

продуктах; анализировать результаты проведения оценки, 

испытаний продукции;  

- умение расширенной и ориентированной на процессы 

системы управления качеством (УК) и управления 

безопасностью продуктов питания на базе серии ИСО 9000 

и 22000, и навыки в их применении. Знания в области 

разработки Анализа угроз (ХАССП). 

Иметь навыки:  
- анализирования видов физических и химических 

опасностей пищевых продуктов и болезни, которые они 

вызывают; контроля за применением пищевых добавок, 

полимерных и других материалов, используемых в пищевой 

промышленности; 

Знание национальной и международной нормативно-

правовой базы и рекомендаций для всей пищевой цепочки. 

Быть компетентным:  

- в рассмотрении вопроса об основных путях загрязнения 

продуктов питания химическими и физическими 

контаминантами; в современных методах обнаружения 

фальсификации, идентификации и количественном 

определении; в обнаружении фальсификации пищевых 

продуктов; в основных принципах пищевой токсикологии; в 

специальной терминологии; самостоятельно решать 

конкретные задачи по основным проблемам, связанным с 

выявлением опасных факторов производства пищевых 

продуктов, по коммуникации и менеджменту риска.    

- в области пищевых продуктов, разработка новых 

технологических процессов, обеспечивающих рациональное 

использование сыревых ресурсов, повышения выпуска и 

качества продукции; 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Оценка рисков безопасности 

пищевых продуктов, Национальное и международное 

законодательство в области пищевого производства, Наука о 

продуктах питания) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 
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17 Литература 1. Австриевских, А.Н., Кантере В.М., Сурков, И.В., 

Ермолаева Е.О. (2007). Управление качеством на 

предприятиях пищевой и перерабатывающей 
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10. Scholten-Verheijen, I., Appelhof, Th., van den Heuvel, R., 

van der Meulen, B. (2012). Roadmap to EU Food Law. Eleven 

International Publishing / Boom uitgevers: Den Haag, NL. 
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Модуль 4. Безопасность и качество пищевых продуктов 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Безопасность и качество пищевых продуктов (SA5304 

Сенсорный анализ (углубленный курс), UT5305 

Упаковочная технология (углубленный курс), UP5305 

Управление проектами) 

2 Ответственный за 

модуль 

Серикбаева А.Д., д.б.н., профессор, Туменова Г.Т. к.т.н.,  

ассоц. профессор, Мусаева С.Д., к.т.н., ассоц. профессор, 

Есжанова П.Р., к.х.н, ассоц. профессор, кафедра 

«Технология и безопасность пищевых продуктов»,  
Керимова У.К., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и 

управление агробизнесом» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (2/2/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

http://www.knigafund.ru/authors/28360
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9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Сенсорный анализ (углубленный курс). Обучение 

методологии и основным приемам научно обоснованного 

дегустационного анализа, с учетом ведущего места 

органолептических (сенсорных) показателей в номенклатуре 

качественных признаков продовольственных и пищевых 

товаров. 

Упаковочная технология (углубленный курс). 

Изучение и последующее применение магистрантами 

научных основ и подходов в области создания 

инновационных упаковочных материалов для продукции 

пищевой промышленности с новыми качественными и 

функциональными показателями. 

Управление проектами. Теоретические основы 

управления проектами. Определение понятия «проект». 

Классификация и участники проекта. Функции и 

организационные структуры управления. Принятие и 

реализация управленческих решений. Отличие управления 

проектами от других видов управления. Критические 

факторы успеха проекта. Жизненный цикл проекта. 

Управление проектно-ориентированной деятельностью. 

Иерархия к проект-программа–портфель–стратегия. 

Планирование проекта. Реализация, мониторинг и контроль 

проекта. Завершение проекта. Управление интеграцией и 

содержанием проекта. Управление сроками и стоимостью 

проекта. Управление качеством проекта. Управление 

человеческими ресурсами. Управление коммуникациями 

проекта. Управление рисками и поставками проекта. Группы 

процессов управления. Группа процессов инициирования. 

Группа процессов планирования, исполнения, мониторинга 

и управления, завершения. Внедрение проектного 

управления в деятельность предприятии (компании). 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- теоретические и практические основы органолептической 

оценки; 

- основные понятия, термины и их определения в области 

сенсорного 

анализа; 

- научно обоснованные методы дегустационного анализа; 

- возможные источники ошибок при проведении 

органолептической 

оценки продовольственных товаров; 

- экспертную методологию в дегустационном анализе. 

- научно-обоснованные способы использования холода в 

пищевой промышленности; 

- методические рекомендации для эффективного решения 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

производственных задач; обеспечение контроля качества и 

безопасности продовольственных товаров;  

- стандарты управления проектами; методологию PMI, 

сформулированную в виде стандарта PMBOK, 

базирующуюся на концепции управления проектами через 

группу стандартных процессов. 

Уметь: 

- организовать на современном уровне дегустацию 

продовольственных товаров,  

-  пользоваться органолептическими способами определения 

значений показателей качества пищевых продуктов; 

- создавать технологии производства продуктов питания из 

животного и растительного сырья по технологиям, 

позволяющие применять щадящие параметры в целях 

сохранения питательных веществ;  

- определять среду проекта; формулировать проект; 

планировать проект; использовать набор различных 

процедур, документов и технологий, наиболее подходящих 

для конкретного типа проекта. 

- использовать правильную терминологию по упаковочному 

производству. 

Иметь навыки:  
-о теоретических и практических аспектах науки о питании;  

- качестве пищевых продуктов и обеспечении его контроля; 

сертификации сырья и продуктов питания; свойствах сырья. 

- об основных проблемах научно-технического развития 

упаковочного производства;  

- об основных функциях упаковки;  

- об ассортименте упаковочных материалов и об основных 

требованиях к упаковке и материалам;  

- об основных технологических процессах упаковочного 

производства;  

- об основных проблемах развития техники упаковочного 

производства;  

- об основных типах оборудования и технологической 

оснастки; 

 - о взаимном влиянии упаковки и объектов упаковки, а 

также возможных изменений их свойств в процессе 

эксплуатации; 

- о проектировании и дизайне упаковки;  

- о проблеме охраны окружающей среды;  

- определения требований к проекту; постановки чётких и 

достижимых целей; программного обеспечения для 

управления проектами.  

Быть компетентным: 

- современными методами исследования основополагающих 

характеристик товаров, потребительских предпочтений; 

- знаниями о дефектах, градациях качества товаров, 

назначении, видах,средствах и порядке проведения 

экспертизы;  

- в процедурах управления,  интеграцией, сроками, рисками, 

контрактами проекта. 
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14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Сенсорный анализ (углубленный 

курс), Упаковочная технология (углубленный курс)) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 
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Образовательная траектория №1 «Технология и безопасность молока и 

молочных продуктов»  

 

Модуль 5. Технология молока и молочных продуктов 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Технология молока и молочных продуктов. (TMMP5306 

Технология молока и молочных продуктов (углубленный 

курс), PОРМ5307 Производственное оборудование для 

переработки молока, GMРP5308 Гигиена и микробиология 

пищевых продуктов (молоко), ТРРОНМ5309 Технология 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

получения, первичная обработка и хранение молока) 

2 Ответственный за 

модуль 

Серикбаева А.Д., д.б.н., профессор,  Иманбаев А.Ж., к.т.н, 

ассоц. профессор, Сакиева З.Ж., к.х.н,  ассоц. профессор, 

Тимурбекова А.К., к.т.н., профессор кафедра «Технология и 

безопасность пищевых продуктов» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ  

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Технология молока и молочных продуктов 

(углубленный курс). Физико–химические, 

органолептические и технологические свойства молока; 

изменения химического состава и свойства молока под 

влиянием различных факторов; технология получения 

кисломолочных продуктов, сметаны, творога, сыра и 

молочных консервов.  

Производственное оборудование для переработки 

молока. Производственно-техническая, проектно-

конструкторская и исследовательская деятельность, 

связанная с созданием и эксплуатацией систем 

автоматического управления процессами пищевых 

производств, обучение использованию знаний, полученных 

в результате фундаментальной подготовки по общенаучным 

и общетехническим дисциплинам для решения инженерных 

задач. 

Гигиена и микробиология пищевых продуктов 

(молоко). Характер микрофлоры продуктов питания и 

макробиологических процессов, происходящих в них, 

необходимо для общественного питания для организации 

правильного хранения, обработки сырья, приготовления 

блюд и реализации готовой пищи. Гигиенические 

требования предъявляемые к производствам по переработке 

молочной продукции.  

Технология получения, первичная обработка и 

хранение молока. Технология молока и молочных 

пробиотических продуктов на основании фундаментальных 

знаний освещает сущность и специфику технологических 

процессов обосновывает схему производства и 

технологические режимы выработки молочных продуктов и 

пробиотических кисло-молочных продуктов. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
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- интенсификацию технологических процессов 

производства продовольственных товаров. 

Уметь:  
- применять научные, прогрессивные методы оценки 

качества и микробиологичсеких показателей молока и 

молочных продуктов, а также использовать нетрадиционные 

источники молочного сырья для производства продуктов 

лечебно-профилактического питания, определять физико-

химических и биохимических основы производства 

молочных продуктов, совершенствовать технологию  на 

основе прогрессивных  методов обработки сырья.  

Иметь навыки:  
- в разработке рецептур новых видов молочных продуктов, 

в приминении нетрадиционных источников молочного 

сырья, в биохимических процессах производства 

продукции. 

Быть компетентным:  

- в области технологии молока и молочных продуктов, 

разработки новых технологических процессов, 

обеспечивающих рациональное использование сырьевых 

ресурсов, повышения выпуска и качества продукции;  

- принципы организации технологических процессов в 

диетическом (лечебном), пробиотическом и детском 

(дошкольном и школьном) питании. 

- гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям 

общественного питания. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Технология молока и молочных 

продуктов (углубленный курс), Производственное 

оборудование для переработки молока, Гигиена и 

микробиология пищевых продуктов (молоко), Технология 

получения, первичная обработка и хранение молока) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

 

17 Литература 1. Липунская, С.М. (2008). Общие принципы переработки 

сырья и введение в технологию производства молочных 

продуктов: Изд. КемТУПП: Кемерово. 

2. Красуля, О., Николаева, С., Токарев, А., Краснов, А., 

Панин, И. (2015). Моделирование рецептур пищевых 

продуктов и технологий их производства.  ГИОРД: Москва. 

3. Гаврилова, Н.Б., Щетинин, М.П., Мартемьянова, Л. Е., 

Пасько, О. В. (2005). Технология молочных продуктов для 

детского питания. Изд. АлтГТУ.: Барнаул-Омск.  

4. Эрл, М., Эрл, Р., Андерсон, А. Э. (2004). Разработка 

пищевых продуктов. Профессия: Санкт-Петербург. \ 

5. 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 

6. Christou, P., Savin, R., Costa-Pierce, B.A., Misztal, I., 

Whitelaw, C.B.A. (Eds.) (2013). Sustainable Food Production. 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Springer Science + Business Media, Inc.: Berlin, DE. ISBN 978-

1-4614-5849-4 

7. Penning, A. (2013). Introduction to Costing Workbook. 

Osborne Books Ltd: Worcester, UK. ISBN-10: 1909173118 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №2 «Инновационные технологии мясных 

и рыбных продуктов» 

 

Модуль 6. Технология мясных и рыбных продуктов 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Технология мясных и рыбных продуктов (TMRMP5310 

Технология мяса, рыбы и мясных продуктов (углубленный 

курс), GMMP5311 Гигиена и микробиология мясных  

продуктов, MPPMP5312 Малые предприятия по 

производству мясной продукции, PTLHZhPMO5313 

Проектирование технологических линий для хранения 

животноводческой продукции мясной отрасли) 

2 Ответственный за 

модуль 

Серикбаева А.Д., д.б.н., профессор, Туменова Г.Т., к.т.н., 

ассоц. профессор, Тултабаева Т.Ч. к.т.н., ассоц. профессор, 

Қозықан С., к.т.н, ассоц. профессор,  кафедра «Технология и 

безопасность пищевых продуктов» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Технология мяса, рыбы и мясных продуктов 

(углубленный курс). Методологии проектирования 

биологически полноценных продуктов питания на основе 

мясного и рыбного сырья; сущность и обоснование 

технологических процессов производства мясных и рыбных 

продуктов; принципы построения схем технологических 

процессов; требования предъявляемые к качеству сырья и 

продукции. 

Гигиена и микробиология мясных  продуктов. 

современными методами микробиологического контроля 

технологических процессов, микробиологические методы 

определения качества сырья полуфабрикатов и готовой 

продукции.  

Малые предприятия по производству мясной 

продукции. Формирование у магистрантов углубленных 

http://www.amazon.co.uk/Aubrey-Penning/e/B00I0CS3DQ/ref=dp_byline_cont_book_1


Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

профессиональных знаний необходимых для 

производственно-технологической, проектной и 

исследовательской деятельности в области технологии 

мясных и рыбных продуктов и холодильных производств. 

Основы организации малых предприятий мясной 

промышленности.  

Проектирование технологических линий для 

хранения животноводческой продукции мясной отрасли. 

Формирование знаний, умений и навыков в области 

проектирования пищевых предприятий и технологических 

линий для хранения животноводческой продукции мясной 

отрасли, приобретение навыков в проведении расчетов и 

подборе оборудования. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- методологии проектирования биологически полноценных 

продуктов питания на основе мясного и рыбного сырья; 

сущность и обоснование технологических процессов 

производства мясных и рыбных продуктов; принципы 

построения схем технологических процессов; требования, 

предъявляемые к качеству сырья и продукции;  

Уметь:  
- производить материальные расчеты и выбирать 

рациональные условия проведения технологических 

процессов; определять основные характеристики состава и 

свойств мясных и рыбных продуктов, пользоваться 

современными методами контроля технологических 

операций, качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; ориентироваться в выборе методов 

исследования и уметь интерпретировать полученные 

результаты.  

Иметь навыки:  
- о путях совершенствования технологических процессов;  

Быть компетентным:  
- разработки технологий, рецептуры и организаций малых 

предприятий по переработки мясных и рыбных продуктов 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Технология мяса, рыбы и мясных 

продуктов (углубленный курс), Гигиена и микробиология 

мясных  продуктов, Малые предприятия по производству 

мясной продукции, Проектирование технологических линий 

для хранения животноводческой продукции мясной отрасли) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Технология мяса и мясопродуктов/ Л.Т. Алехина, А.С. 

Большаков, В.Г. Боресков и др.; Под ред. И.А. Рогова. - М.: 

Агропромиздат, 2008. - 576 с.  

2. Рогов И.А. Технология и оборудование мясоконсервного 

производства / И.А. Рогов, А.И. Жаринов. – М.: Колос, 1994. 

– 270 с. 

 3. Кизеветтер И.В., Макарова Т.И., Зайцев В.П. и др. 
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Технология обработки водного сырья. - М.: Пищ. пром-ть, 

2005. - 148 с.  

4. Christou, P., Savin, R., Costa-Pierce, B.A., Misztal, I., 

Whitelaw, C.B.A. (Eds.) (2013). Sustainable Food Production. 

Springer Science + Business Media, Inc.: Berlin, DE. ISBN 978-

1-4614-5849-4 

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

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

1461450276 

6. 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 

7. Penning, A. (2013). Introduction to Costing Workbook. 

Osborne Books Ltd: Worcester, UK. ISBN-10: 1909173118 
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Образовательная траектория №3  «Пищевая биотехнология» 

 

Модуль 7. Биотехнология в пищевой промышленности 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Биотехнология в пищевой промышленности (BPOPPP5314 

Биотехнологические процессы и оборудования производства 

пищевых продуктов, BРP5315 Биотехнология пищевых 

продуктов, BPPP5316 Биотехнология пребиотиков и 

пробиотических продуктов) 

2 Ответственный за 

модуль 

Дильмухамбетов Е.Е., ассоц. профессор, Иманбаев А.Ж., к.т.н, 

ассоц. профессор, Сакиева З.Ж., к.х.н,  ассоц. профессор, кафедра 

«Технология и безопасность пищевых продуктов» 

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 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Биотехнологические процессы и оборудования 

производства пищевых продуктов. Основные 

оборудование и процессы биотехнологических производств 

пищевых продуктов. Биотехнология пищевых белковых 

препаратов из сырья животного происхождения 

(гидробионтов). Биотехнология молочнокислых заквасках. 

Белковые препараты и изоляты в пищевой и мясной 

промышленности. Современные способы приготовления 

http://www.amazon.co.uk/Aubrey-Penning/e/B00I0CS3DQ/ref=dp_byline_cont_book_1


Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

мясных эмульсий. Полисахариды гидробионтов. 

Использование полисахаридов для повышения 

водосвязывающей способности сырья животного 

происхождения. 

Биотехнология пищевых продуктов. Изучение научных 

основ технологических и биотехнологических процессов 

производства пищевых продуктов. Приобретение 

обучающимися теоретических знаний и формирование 

навыков и умений в области современной пищевой 

биотехнологии, способностей для оценки последствий их 

профессиональной деятельности, при участии в решении 

практических социальных и экономических проблем в 

области современной пищевой промышленности, и 

принятия оптимальных решений.. 

Биотехнология пребиотиков и пробиотических 

продуктов. Пробиотики и их место в современной 

нутрициологии. Клинические аспекты пробиотиков, 

пребиотиков, синбиотиков и функциональных продуктов 

питания. Методы культивирования продуцентов 

антибиотиков. Методы контроля антибиотиков и 

пробиотических продуктов.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- новейшие достижения в области биотехнологии в пищевой 

про-мышленности;  

- основные биотехнологические способы получения 

полезных для человека продуктов;  

- традиционные биотехнологические процессы, 

используемые в пищевой промышленности.  

Уметь:  

- проводить теоретические исследования, пользоваться 

справочной и монографической литературой в области 

биотехнологии пищевых производств;  

- использовать полученные знания для анализа 

экспериментальных данных, касающихся подбора, 

характеристики и совершенствования объектов 

биотехнологии, а также их использования в разнообразных 

технологических процессах производства продуктов 

питания. 

Иметь навыки:  

- в разработке рецептур новых видов молочных продуктов, в 

применении нетрадиционных источников молочного сырья, 

в биохимических процессах производства продукции; 

- методами экологического обеспечения производства и 

защиты окружающей среды.  

Быть компетентным:  

- в вопросах использовании биотехнологических процессов 

при переработке сырья растительного и животного 

происхождения; 

- в промышленном использовании ферментных препаратов, 

пищевых добавок и биологически активных веществ, 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

полученных биотехнологическими  методами;  

- в технологических особенностях переработки 

растительного и животного сырья  с применением 

микроорганизмов и продуктов их метаболизма, 

приобретение  практических навыков в организации 

перерабатывающих производств с применением 

биотехнологии. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Биотехнологические процессы и 

оборудования производства пищевых продуктов, 

Биотехнология пищевых продуктов, Биотехнология 

пребиотиков и пробиотических продуктов) 

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. Пищевая биотехнология продуктов из сырья 

растительного происхождения: учебник / О. А. Неверова [и 

др.]. - Москва: Инфра-М, 2014. - 318 с.: ил.  

4.Теоретические основы пищевых технологий: в 2 кн. / отв. 

ред. В. А. Панфилов. - Москва: КолосС, 2009.  

5. 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 

6. 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  

7. 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 

8. 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 №6 «Инновационное развитие пищевой  

промышленности» 

 

Модуль 8. Экономика и управление инновациями, качеством и 

брендом 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Экономика и управление инновациями, качеством и брендом 

(EOP5323 Экономика отраслей промышленности, UK5324 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Управление качеством, ММРR5325 Маркетинг и мировой 

продовольственный рынок, IE5326 Инновационная 

экономика) 

2 Ответственный за 

модуль 

Бекенова Г.Ы. к.э.н., профессор, Шалгимбаева К.Б., к.э.н., 

профессор, Омаркулова М.Б., к.э.н., ассоц. профессор, 

Кайырбаева А.Е., к.э.н., профессор,  кафедра «Менеджмент и 

организация агробизнеса» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество кредитов 12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты модуля Экономика предприятия, Общая технология отрасли, 

Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты модуля ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Экономика отраслей промышленности. Отрасль и 

отраслевая структура. Размещение предприятий пищевой 

промышленности. Формы организации производства в 

пищевой промышленности. Основной капитал предприятия 

и эффективность его использования. Оборотный капитал 

предприятия и эффективность его использования. Сырьевые   

ресурсы пищевой промышленности. Трудовые ресурсы и 

производительность труда. Издержки производства и 

себестоимость пищевой продукции. Ценообразование  в  

пищевой промышленности. Прибыль и рентабельность 

производства. 

Управление качеством. Качество как объект управления и 

эволюция менеджмента качества. Методологические основы 

менеджмента качества. Сертификация продукции и системы 

управления качеством. Экономика управления качеством. 

Управление качеством – ведущий фактор формирования 

конкурентоспособности экономики в условиях глобализации. 

Система управления качеством в Республике Казахстан. 

Международный опыт. 

Маркетинг и мировой продовольственный рынок. 

Сущность и особенности маркетинга в агропромышленном 

комплексе. Потребление продовольственных продуктов и 

маркетинг. Роль перерабатывающей сферы в маркетинге 

АПК. Оптовая и розничная торговля в маркетинге АПК. 

Обеспечение качества и конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции. Государственное 

регулирование аграрного рынка. Совершенствование 

маркетинговой деятельности в АПК. 

Инновационная экономика. Классификация инноваций. 

Инновация как инструмент эффективной деятельности 

предприятия. Схема инновационного предпринимательства. 

Характеристика организационных форм. Оценка 

инновационных проектов. Инновационная политика. 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Факторы, влияющие на инновационную деятельность в 

пищевой промышленности. 

13 Результаты обучения После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

- закономерности, принципы размещения и организации 

производства в пищевой промышленности, методы расчета 

ресурсообеспеченности, ценообразования и экономического 

анализа результатов деятельности предприятий отрасли; 

- основные статистические показатели, характеризующие 

инновационные процессы в экономике, закономерности 

формирования национальных инновационных систем. 

- особенности аграрного маркетинга, как оценивать и 

прогнозировать спрос, емкость рынка, долю предприятия по 

отношению к конкурентам, риск конкурентной борьбы; 

- основные модели и методы управления организацией на 

основе систем менеджмента качества. 

Уметь:  

- применять принципы размещения и организации 

производства в пищевой промышленности, использовать 

методы экономического анализа и планирования в 

практической деятельности предприятий;  

- обосновывать перспективные направления использования 

инноваций для развития отраслей, регионов и других фирм.; 

- анализировать аграрный рынок и рыночную 

конъюнктуру, сегментировать рынок и позиционировать 

товары; 

- пользоваться основными методическими приемами 

управления качеством (структурирование функции качества, 

статистические методы управления качеством и пр.).. 

Иметь навыки:  

- экономического анализа деятельности предприятий 

пищевой промышленности, расчета показателей 

экономической эффективности и принятия рациональных 

управленческих решений в отрасли; 

- навыками сбора и подготовки информации для анализа 

статистических показателей, отражающих инновационные 

процессы в экономике.; 

- навыками разработки маркетинговой стратегии и 

управления агромаркетингом. 

- навыками разработки модели внедрения системы 
менеджмента качества в соответствии с международными 

стандартами ИСО 9000:2000. 

Быть компетентным:  

- в области экономики и управления предприятиями 

пищевой промышленности, повышения их 

конкурентоспособности; 

- при решении задач, связанных с оценкой уровня 

инновациионности того или иного объекта или территории и 

др.; 

- в области  применения маркетинговой стратегии 

и инструментов продвижения в агробизнесе; 

- в вопросах применения методов повышения 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

эффективности деятельности путем применения систем 

менеджмента качества. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Экономика отраслей 

промышленности, Управление качеством, Маркетинг и 

мировой продовольственный рынок, Инновационная 

экономика) 

15 Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Дубровин И. А. Экономика и организация пищевых 

производств. Учебное пособие.– М. : Дашков и К°, 2013. – 

228 с.  

2. Магомедов М. Д. Экономика пищевой промышленности. 

 Учебник. – М.: Дашков и К, 2011. 

3. Аманбаев У.А. Экономика предприятия. Учеб. пособие. 

МОН РК.- Алматы: Бастау, 2012.- 431с. 

4. Тажибекова К.Б. Кәсіпорын экономикасы. Оқу құралы.- 

Қарағанды: Ақ Нұр, 2012.- 240 б. 

5. Попов. А.И. Инновационная экономика: лекция. Изд-во 

Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 

6. Тепман Л.Н., Напёров В.А. Инновационная экономика. 

Учебное пособие для студентов вузов. 

Издательство: Юнити-Дана, 2014 г. 

7. Аграрный маркетинг. Учебное пособие. Шуленбаева 

Ф.А. Рустембаев Б.Е. Касенов К.К. 2009, Астана. 

8. Kohls R.L., Uhl J.N. Marketing of Agricultural Products. - 

NJ: Prentice Hall, 2010. 

9. Drucker P. The Practice of Management. - N.Y.: Harper & 

Row, 2004. 

10. Маркова В.Д. Формирование системы маркетинга на 

российских предприятиях. г.Новосибирск. 2010. 

11. Аристов О.В. Управление качеством. Учебник. - М. 

2010. 

12. Под ред. С.Д.Ильенковой. Управление качеством. 

Учебник. - М. 2008. 

13. Нысанбаев С.Н., Урузбаева Н.А., Садыханова Г.А. 

Управление качеством. Учебное пособие. – Алматы, 2005. 

14. Токсобаева Б.А. Сертификация и управление качеством. 

– Бишкек 2004. 

15. Ш.Тсутсуми, Ш.Фукуда, Ш.Ито. Японский стиль 

менеджмента, ориентированный на качество. Семинар. – 

Алматы, 2007 

16. ИСО 9000:2000 Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. 

17. ИСО 9001:2000 Системы менеджмента качества. 

Требования. 

18. ИСО 9004:2000 Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности. 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 
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Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Образовательная траектория №7 «Технология производства напитков и 

бродильных производств» 

 

Модуль 9. Инновационные технологии бродильного производства и 

виноделие 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Инновационные технологии бродильного производства и 

виноделие (ITBPV5327 Инновационные технологии 

бродильного производства и виноделия, KІSBP5328 

Комплексное использование сырья бродильного 

производства, PPDIN5329 Применение пищевых добавок в 

индустрии напитков) 

2 Ответственный за 

модуль 

Байгазиева Г.И. к.б.н., ассоц. профессор  кафедры «Пищевая 

инженерия» 

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 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Инновационные технологии бродильного 

производства и виноделия. Инновационные технологии 

бродильного производства и виноделия,  инновационные 

технологии получения новых продуктов;  методы 

повышения качества изделий 

Комплексное использование сырья бродильного 

производства. Современные тенденции и направления 

развития научно-технического прогресса в области 

безотходной технологии продукции винодельческой и 

бродильной отрасли; использование отходов производства 

спирта, пивоварения и виноделия. 

Применение пищевых добавок в индустрии напитков. 

Формирование у обучающихся углубленных 

профессиональных знаний в области пищевых добавок и 

улучшителей, применяемых при производстве напитков 

Изучение современных методов контроля качества пищевых 

добавок, условия их применения при разработке новых 

функциональных продуктов питания. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

знать:  
- факторы, влияющие на качество продукции бродильного 

производства и виноделия; новые технологии тенденции и 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

направления развития научно-технического прогресса в 

области безотходной технологии  бродильного производства 

 установить влияние концентрации пищевых ингредиентов 

на органолептические характеристики готовых изделий,  

уметь:  
- использовать знания фундаментальных наук в своей 

практической работе для решения конкретных 

исследовательских, информационно-поисковых, 

методических задач в технологии  бродильных производств; 

характеристику основных функциональных ингредиентов и 

принципы создания функциональных продуктов питания. 

Технология функциональных продуктов.   Технология 

диетического и лечебно-профилактического продуктов 

питания. 

иметь навыки:  
- использования передовых научных методов и 

технических средств на уровне, необходимом для 

оперативного решения производственных и 

технологических задач. получения продуктов  

функциональной направленности без искажения 

традиционных органолептических характеристик,    

Быть компетентным:  

-  в рецептурах;   в методах   анализа   свойства сырья и 

полуфабрикатов и качество готовой продукции,  

- в вопросах ресурсосбережения, эффективности и 

надежности процессов производства бродильных и 

винодельческой отраслей промышленности;  

- в комплексном использовании сырья бродильного 

производства; разработке новых продуктов бродильной 

промышленности на основе современных методов 

проектирования пищи.     

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Инновационные технологии 

бродильного производства и виноделия, Комплексное 

использование сырья бродильного производства, 

Применение пищевых добавок в индустрии напитков) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ по графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1.Максимов А.С., Черных В.Я. Реология пищевых 

продуктов.- С-Пб.: ГИОРД, 2006.-176с  

2.Арет В.А., Николаев Б.Л., Николаев Л.К. Реологические 

основы расчёта оборудования производства 

жиросодержащих пищевых продуктов: Учебное пособие – 

Интермедия, 2012.-  536 с 

3.Арет В.А., Руднев С.Д. Реология и физико-механические 

свойства пищевых продуктов: учебное пособие – 

Интермедия, 2014 год.-  245 с.  

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Образовательная траектория №8 «Технология производства хлеба, 

макаронных и кондитерских изделий» 

 

Модуль 10. Прогрессивная техника и технология хлебопекарной, 

макаронной и кондитерской промышленности 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Прогрессивная техника и технология хлебопекарной, 

макаронной и кондитерской промышленности 

(PTTHMKP5330 Прогрессивная техника и технология 

хлебопекарной, макаронной и кондитерской 

промышленности, PNP5331 Производство новых продуктов, 

URSP5332 Управление реологическими свойствами 

продуктов) 

2 Ответственный за 

модуль 

Мамаева Л.А. к.б.н, ассоц. профессор, Жумалиева Г.Е. к.т.н, 

ассоц. профессор кафедра «Пищевая инженерия» 

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 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Прогрессивная техника и технология хлебопекарной, 

макаронной и кондитерской промышленности.  
Основные принципы обогащения пищевых продуктов 

микронутриентами. Влияние технологических процессов 

производства на качество обогащенных хлебобулочных 

изделий и сохранность в них витаминов. Применение 

пищевых волокон для хлебобулочных изделий. Обогащение 

вторичными растительными продуктами. Новые виды 

сырья, используемые в макаронном производстве. 

Прогрессивные технологии производства макаронных и 

кондитерских изделий. Функциональные пищевые 

ингредиенты для кондитерских изделий.    

 Производство новых продуктов. Характеристика и 

составляющие функциональных продуктов питания.  

Методы обработки при создании функциональных 

продуктов питания. Использование современных 

ингредиентов в создании продуктов питания специального 

назначения. 

Управление реологическими свойствами продуктов. 
Теоретические и экспериментальные аспекты реологии и 

физико-механических свойств пищевых материалов.  

Применение инженерной реологии в расчётах оборудования 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

для производства пищевых продуктов. Приведены выводы 

расчётных зависимостей, что облегчает понимание 

физической и математической сущности рассматриваемых 

явлений и свойств. Экспериментальные материалы 

получены на современном исследовательском оборудовании 

в широких диапазонах изменения параметров, что позволяет 

проводить их анализ и делать выводы и обобщения.     

13 Результаты 

обучения 
  После освоения модуля магистрант должен: 

знать:  
- ассортимент, рецептуру и способы приготовления 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий с 

использованием новых сырьевых ресурсов по современным 

передовым технологиям; способы регулирования 

технологических процессов с использованием новых 

сырьевых ресурсов; характеристику основных 

функциональных ингредиентов и принципы создания 

функциональных продуктов питания; технологию 

функциональных продуктов, диетических и лечебно-

профилактических продуктов питания; основу 

структурообразования и поведения пищевых масс и 

материалов в ходе технологической обработки; методы и 

приборы для определения структурно-механических 

характеристик пищевого сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции;  

уметь: 

- рассчитывать производственные рецептуры и определять 

расход новых современных видов сырья, управлять 

производственным процессом проводить анализ характера 

изменения структурно-механических свойств пищевых масс 

в ходе технологической обработки и давать рекомендации 

по их регулированию; установить влияние концентрации 

пищевых ингредиентов на органолептические 

характеристики готовых изделий; 

Иметь навыки:  

- ведения процесса изготовления хлебобулочных, 

макаронных и кондитерских изделий по современным 

инновационным технологиям;  

- в современных методах исследования качества сырья и 

продукции питания; 

- в вопросах моделирования технологических процессов 

производства продукции питания; получения продуктов  

функциональной направленности без искажения 

традиционных органолептических характеристик,    

Быть компетентным:  
- в выполнении проектов и исследований в 

профессиональной области; способах обеспечения  качества 

хлеба, макаронных и кондитерских изделий;  

- в способах воздействия на реологические свойства; 

- в разработке рецептур, технологических инструкций и т.д.,  

в организации производства. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Прогрессивная техника и 

технология хлебопекарной, макаронной и кондитерской 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

промышленности, Производство новых продуктов, 

Управление реологическими свойствами продуктов) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ по графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Эрл М., Эрл Р., Андерсон А.Э. Разработка пищевых 

продуктов. Учебник. — пер. с англ. В. Ашкинази, Т. 

Фурманской. — СПб: Профессия, 2004. — 384 с. 

2 Пилипенко Т.В., Пилипенко Н.И., Шленская Т.В., Кутина 

О.И. Высокотехнологичные производства продуктов 

питания: учебное пособие Интермедия, 2014   112  с. 

3. Бобренева И.В. Функциональные продукты питания: 

Учебное пособие Интермедия ,  2012 .=  180 с. 

4.Максимов А.С., Черных В.Я. Реология пищевых 

продуктов.- С-Пб.: ГИОРД, 2006.-176с  

5.Арет В.А., Николаев Б.Л., Николаев Л.К. Реологические 

основы расчёта оборудования производства 

жиросодержащих пищевых продуктов: Учебное пособие – 

Интермедия, 2012.-  536 с 

6.Арет В.А., Руднев С.Д. Реология и физико-механические 

свойства пищевых продуктов: учебное пособие – 

Интермедия, 2014 год.-  245 с.  

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №9 «Техническое регулирование в области 

пищевой безопасности» 

 

Модуль 11. Система менеджмента качества    

 
1 Название модуля и 

шифр 

Система менеджмента качества (SAITR5336 Современные 

аспекты и инструменты технического регулирования, 

SPSPP5337 Система подтверждения соответствии в пищевой 

промышленности, SMKPP5338 Система менеджмента 

качества пищевых предприятий, KPP5339 Контаминация 

пищевых продуктов) 

2 Ответственный за 

модуль 

Искакова Ж.А., к.с-х.н., ассоц. профессор, Дуйсенбекова 

О.О., к.с-х.н., ассоц. профессор кафедра «Пищевая 

инженерия» 

3 Тип модуля  ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (3/3/3/3)  

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание 

модуля 
Современные аспекты и инструменты технического 

регулирования. Информационное обеспечение системы 

технического регулирования; Санитарно-гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов (СанПиН); Стандарты Кодекса Алиментариуса; 

Директивы Европейского союза о пищевой безопасности; 

Надлежащая производственная практика (GMP) и 

надлежащая лабораторная практика (GLP); Планирования 

работ по стандартизации. Гармонизация технических 

регламентов и стандартов. Разработка национальных 

стандартов, межгосударственных стандартов, стандартов 

организации, технических условий. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения стандартов; 

Составление технического задания.  

Система подтверждения соответствии в пищевой 

промышленности. Гармонизация технических регламентов 

и стандартов; Разработка национальных стандартов, 

межгосударственных стандартов, стандартов организации, 

технических условий; Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения стандартов; Составление 

технического задания; Сертификационные испытания 

пищевых продуктов; Специфика аккредитация ИЛ и ОПС 

продовольственных продуктов.   

Системы менеджмента качества пищевых 

предприятий. Технология разработки и внедрения системы 

качества на предприятии. Сертификация и аудит системы 

качества. Информационное обеспечение систем качества - 

CAQ, CALS-технология). Место и роль системы качества в 

интегрированной системе управления предприятием. 

Разработка и внедрение систем безопасности пищевых 

продуктов, основанных на принципах ХАССП. Управление 

опасностями при производстве и реализации пищевых 

продуктов. Валидация, верификация и улучшение СМБПП. 

Контаминация пищевых продуктов. Составление 

технического задания; Сертификационные испытания 

пищевых продуктов; Специфика аккредитация ИЛ и ОПС 

продовольственных продуктов. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- сущность и содержание законодательных и нормативных 

документов системы технического регулирования; 

технологии разработки стандартов и нормативной 

документации в области пищевой промышленности; 

определение требований и правил к менеджменту  

безопасности пищевых продуктов; международные 

стандарты, разработанные для пищевой промышленности; 

систему государственного надзора за соблюдением 

обязательных требований нормативных документов по 

стандартизации; правила и порядок подтверждения 

соответствия продукции; основные этапы выполнения работ 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

по разработке системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции; систему прослеживаемости и управления 

несоответствиями.  

Уметь:   
- пользоваться национальной и международной 

информационной базой по техническому регулированию; 

планировать, организовывать  и выполнять работы по 

сертификационным испытаниям; управлять опасностями 

при производстве и реализации пищевых продуктов.   

Иметь навыки:  
- планирования, организации  и выполнения работы по 

испытанию продукции; анализ опасностей при производстве 

и реализации пищевых продуктов; подготовки предприятия 

к внутреннему и внешнему аудиту систем менеджмента. 

Быть компетентным:  
в правовой  и законодательной области организации 

деятельности по технического регулированию; в 

составлении технического задания в разработке проектов 

нормативных документов; в проведении работ по выбору 

средств контроля и методов управления рисками в данной 

области; в разработке и внедрении систем безопасности 

пищевых продуктов, основанных на принципах ХАССП. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен качества (Современные аспекты и 

инструменты технического регулирования, Система 

подтверждения соответствии в пищевой промышленности, 

Система менеджмента качества пищевых предприятий, 

Контаминация пищевых продуктов) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительност

ь модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Смагулов А.К., Сағындықов К., Жамурова В. Азық-түлік 

өнімдері: сапа және қауіпсіздік (баспада): Учебник. Алматы, 

2014 г., 480 с. 

2. Кантере В.М., Матисон В.А., Сазонов Ю.С. Системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции на основе 

международного стандарта ИСО 22000. Москва, 2006 г. – 

425 с. 

3. Свидерская Д.С., Свидерский А.К. Стандартизация, 

сертификация и метрология. Книга 1. Техническое 

регулирование. – Павлодар: ПГПИ, 2011. – 306 с.  

4. Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. Food quality 

management – a techno-managerial approach / Wageningen 

Press, Wageningen, The Netherlands, 2002 – 317 p 

5. Кантере В.М., Матисон В.А., Сазонов Ю.С. 

Интегрированные системы менеджмента в пищевой 

промышленности. Москва, 2008 г. – 321 с.  

6.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 

7. Goetsch, D.L., Davis, S.B. (2013). Quality Management for 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Organizational Excellence: Introduction to Total Quality. 6th ed. 

Prentice Hall / Pearson: Cranbury, NJ.  ISBN-10: 013255898X 

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

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

1461450276 
9. Kilcast, D. (2013). Instrumental assessment of food sensory quality: 

A practical guide. Woodhead Publishing Limited. ISBN  

9780857094391 

10. Imai, M. (1986). Kaizen: The Key To Japan's Competitive 

Success. McGraw-Hill: New York, US. ISBN-10: 007554332X 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №10 Ветеринарная санитарная 

безопасность 

 

Модуль 12. Радиационная безопасность и ветсанэкспертиза 

продукции животноводства 

 
1 Название модуля и шифр Радиационная безопасность и ветсанэкспертиза 

продукции животноводства (RВPZh5340 Радиационная 

безопасность продукции животноводства; VSUMP5341 

Ветсанэкспертиза в условиях малых предприятий)  

2 Ответственный за 

модуль 

Сахариянов А.Ж., к.б.н., доцент; Бабалиев С.У., к.в.н., 

доцент; Ромашев К.М., к.в.н., ассоц. прфессор; 

Жумагельдиев А.А., к.в.н., профессор кафедры 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и гигиена»  

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

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 Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животноводства и птицеводства. 

11 Постреквизиты модуля ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Радиационная безопасность продукции 

животноводства. Проблемы и задачи радиоэкологии 

животных. Радиоэкология наземных животных. 

Радиоактивные продукты в кормах 

сельскохозяйственных животных. Факторы, влияющие 

на переход радионуклидов в организм животных. 

Проблемы радиоэкологии птиц. Радиоэкология водных 

животных. Биобезопасность при авариях на объектах 

атомной энергетики. Биобезопасность продукции 

животноводства на территориях, прилегающих к 

урановым месторождениям. Биобезопасность 

продуктов животноводства при возможном 

применении ядерного оружия. 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Ветсанэкспертиза в условиях малых 

предприятий. Ветсанэкспертиза мяса убойных 

животных: говядины, конины, баранины, 

верблюжатины, свинины в условиях малых 

преприятии. Изменения в мясе животных в процессе 

созревания и хранения. Биохимические особенности 

внутренних органов и других продуктов, получаемых 

убойных животных. Биологическая характеристика 

продуктов птицеводства – мяса, яиц, пера. 

Биологическая структура рыбы и продуктов 

рыбоводства. 

13 Результаты обучения После освоения модуля магистрант должен: 

Знать: 

- законодательство Республики Казахстан, стран 

ближнего и дальнего зарубежья в области 

радиационной безопасности;  

- природные и искусственные источники радиации и 

состав излучений;  

- экологические проблемы на территориях, 

прилегающих к урановым месторождениям; 

- современную ситуацию по применению молекулярно-

биологического инстументария при идентификации и 

всетеринарно-санитарной оценке продуктов животного 

и растительного происхождения.  

уметь: 

– проводить радиометрические исследования 

продукции и сырья животного происхождения;  

- применять фармакологические препараты 

снижающие содержание радионуклидов в организме 

животных;  

- проводить научные исследования по вопросам 

ветеринарно-санитарной экспертизы и оценке качества 

продукции;  

- применять критерии оценки безопасности и качества 

продуктов животноводства, птицеводства и 

рыбоводства.  

владеть: 
- методами оценки воздействия радиации на 

окружающую среду, организм животных и птиц. 

- современными методами проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы и оценки качества продуктов 

животноводства. 

Быть компенентным: 

– в оценке воздействия радиационных факторов на 

организм наземных, водных животных и птиц и 

организовать мероприятия по снижению 

радиоактивности окружающей среды; 

– в вопросах оценки качества и безопасности 

продукции животноводства, птицеводства и 

рыбоводства в условиях малых предприятий. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Радиационная безопасность 

продукции животноводства; Ветсанэкспертиза в 
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условиях малых предприятий) 

15 Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Қырыкбайұлы С. Ветеринариялық-санитариялық 

практикумы, Алматы, 2007 ж. 

2.  Экспертиза доброкачественности и радиационной 

безопасности продуктов, их стандартизация и 

сертификация. Т. 1,2,3. Издательство «CREDOS». 

Алматы, 2008 г., под редакцией Н.Ф. Шуклина. 

3. М.Ф.Боровков, В.П.Фролов, С.А.Серко. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов 

животноводства. Издательство «Лань». 

4. Лурье А.А. Сельскохозяйственная радиология и 

радиоэкология. М.: 1999, 219 с.  

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Модуль 13. Гигиена и санитария 

 
1 Название модуля и шифр Гигиена и санитария (GSOVN5342 Гигиена и 

санитария на объектах ветеринарного надзора, 

GSMP5343 Гигиена и санитария в мясомолочной 

промышленности) 

2 Ответственные за модуль Мырзабеков Ж.Б., д.в.н., профессор; Алпысбаева Г.Е., 

к.в.н., профессор; Барахов Б.Б., к.в.н., ст. 

преподаватель; Алиханов К.Д., PhD, ст. преподаватель 

кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза и 

гигиена» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

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 Технология, гигиена, санитария и ветеринарно-

санитарная экспертиза мясо-молочных продуктов. 

11 Постреквизиты модуля ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Гигиена и санитария на объектах ветеринарного 

надзора. Охрана здоровья населения, от болезней, 

общих для животных и человека. Охрана территории 

от заноса и распространения заразных болезней 

животных, обеспечения ветеринарно-санитарного 

контроля за качеством продуктов и сырья животного 

происхождения, предупреждения и ликвидация 

загрязнения окружающей среды и т.д. Проведение 

комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий на 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

объектах ветнадзора. Дезинфекция, дератизация и 

дезинсекция – комплекс мер, направленных на 

уничтожение инфекционных и паразитарных 

заболеваний, насекомых и грызунов. Особенности 

проведения ветеринарно-санитарных мероприятий в 

различных объектах ветеринарного надзора. 

Организация дезинфекционных мероприятий в очагах 

инфекционных заболеваний и благополучных 

объектах. Охрана труда и техника безопасности 

персонала при работе с дезинфекционными 

средствами и аппаратурой. 

Гигиена и санитария в мясомолочной 

промышленности. Санитарно-гигиенические 

требования к предприятиям по переработке мяса и 

молока. Личная гигиена работников мясомолочной 

промышленности. Санитария предприятий мясной 

промышленности. Гигиена и санитария производства 

мясных продуктов. Санитарные требования к 

технологическому оборудованию, инвентарю, посуде и 

таре мясоперерабатывающих предприятий. Санитария 

предприятий молочной промышленности. Гигиена и 

санитария производства молочных продуктов. 

Санитарная обработка молочного оборудования и 

тары. 

13 Результаты обучения После освоения модуля магистрант должен: 

знать: 

- системы и принципы организации обще-

профилактических ветеринарно-санитарных 

мероприятий, обеспечивающих стойкое ветеринарное 

благополучие на объектах ветнадзора;  

- методов и способов осуществления эффективных 

дезинфекционных, дератизационных и 

дезинсекционных мероприятий на объектах 

животноводства, перерабатывающих предприятий и 

т.д.;  

- современных биоцидных и технических средств, 

используемых при проведении ветеринарно-

санитарных мероприятий.  

уметь: 

- самостоятельно проводить эффективные 

ветеринарно-санитарные мероприятия; 

- на основе информационных и исследовательских 

данных составлять ветеринарно-санитарное 

заключение с конкретными предложениями по 

улучшению технологии производства санитарно-

благополучной продукции животноводства. 

владеть: 

общенаучной методологией ветеринарно-санитарных 

исследований, необходимых для проведения 

экспериментально-исследовательской работы;  

способами определения токсичности средств, 

применяемых в ветеринарно-санитарных мероприятиях;  
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

современными методами проведения ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

быть компетентным: 

- в решении проблемных вопросов современной 

ветеринарной санитарии; 

- в вопросах организации и проведения ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

- в проведении экспериментально-исследовательских 

работ в области санитарии и гигиены. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Гигиена и санитария на 

объектах ветеринарного надзора, Гигиена и санитария 

в мясомолочной промышленности) 

15 Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1.Мырзабеков Ж.Б., Ибрагимов Ж.Б., “Жануарлар 

гигиенасы”, Алматы, 2011 ж. 

2. Мырзабеков Ж.Б., Тагаев О.О. Ветеринарная 

санитария на объектах животноводства Алматы 2010 

3. Мудрецова, Висс К.А. Микробиология, санитария и 

гигиена. Москва, 2010. 

4. В.Д. Баранников, Н.К. Кириллов. Экологическая 

безопасность сельскохозяйственной продукции. М.: 

Колос, 2006.  

18 Дата обновления 20.06.2017 г. 

 

Образовательная траектория №11 «Индустриализация производства 

животноводческой продукции» 

 

Модуль 14. Инновационные технологии производства продукции 

животноводства 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Инновационные технологии производства продукции 

животноводства (NMRSZh5344 Новые методы разведения и 

селекции в животноводстве, TPPPZh5345 Технология 

производства и переработки продукции животноводства, 

ITKSZh5346 Инновационные технологии кормления 

сельскохозяйственных животных) 

2 Ответственный за 

модуль 

Махатов Б.М. д.с-х.н., профессор, Кулатаев Б.Т., к.с-х.н., 

ассоц.профессор,  кафедра «Технология производства 

продукции животноводства и рыбоводства» 

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 І 

9 Количество  



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

обучающихся 

10 Пререквизиты 

модуля 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Новые методы разведения и селекции в 

животноводстве. Разведение и селекция 

сельскохозяйственных животных - область науки, 

изучающая закономерности генетической обусловленности 

в проявлении морфологических признаков, процессов роста 

и развития воспроизводительных и физиологических  

особенностей и продуктивных  качеств 

сельскохозяйственных животных.  

Технология производства и переработки продукции 

животноводства. Животноводство является одной из 

основных отраслей с.-х. производства, от которой человек 

получает полноценные продукты питания (мясо, молоко, 

яйцо), а также сырье для нужд промышленности. Постоянно 

растущие потребности населения в продуктах питания могут 

быть удовлетворены лишь при интенсивном развитии 

сельского хозяйства и в первую очередь животноводства. 

Инновационные технологии кормления 

сельскохозяйственных животных. Основное условие 

успешного развития животноводства и повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных – их 

полноценное кормление. Кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов – область науки, 

занимающаяся изучением физиологической потребности 

различных видов сельскохозяйственных животных, птицы в 

питательных, биологически активных веществах и энергии; 

разработкой научно обоснованных норм и типовых 

рационов; установлением питательной ценности разных 

видов кормов, разработкой технологии их производства и 

подготовки к скармливанию.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  

современные технологии производства продуктов 

животноводства, выращивания молодняка; биологические 

особенности разных видов сельскохозяйственных животных 

и их использование при производстве продукции и 

разработке технологии животноводства; племенные и 

продуктивные качества сельскохозяйственных животных, 

методы их оценки; половозрастные группы животных и 

птицы и структуру стада. 

Уметь:  
применять индустриальные методы производства продукции 

животноводства, обеспечивать рациональное содержание и 

кормление животных, вести учет, осуществлять генетико-

математический и статистический анализ результатов с 

использованием ЭВМ, управлять производством; 

Иметь навыки:  
методами селекции, кормления и содержания различных 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

видов сельскохозяйственных животных и технологиями 

воспроизводства стада, выращивания молодняка, методами 

заготовки и хранения кормов; основными методами 

компьютерных технологий в животноводстве, 

эффективными технологиями производства продукции 

животноводства. 

Быть компетентным:  

- в проведении мониторинговых исследований состояния 

отрасли животноводства и птицеводства; 

- выявлять наиболее острые проблемы отрасли, владеть 

методами управления, организации производства путем 

внедрения инновационных технологий; 

- применение инновационных методов разведения и 

селекции в животноводстве; самостоятельно работать с 

законодательными и другими нормативными актами, 

проводить исследовательские работы с использованием 

современных методов оценки качества и безопасности 

продукции животноводства. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Новые методы разведения и 

селекции в животноводстве, Технология производства и 

переработки продукции животноводства, Инновационные 

технологии кормления сельскохозяйственных животных) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1. Арзуманян Е.А. Животноводство. – М:, ВО, 

Агропромиздат, 2007.  

2. Рядчиков В.Г. "Основы питания и кормления 

сельскохозяйственных животных" Издательство Лань, 

2015г. 

3. Куликов Л.В. «История зоотехнии», Издательство Лань, 

2015г. 

4. PlajotinM.B.Manual de cirugía veterinaria. 344 с.(Spanish)  

5. 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 

6. Christou, P., Savin, R., Costa-Pierce, B.A., Misztal, I., 

Whitelaw, C.B.A. (Eds.) (2013). Sustainable Food Production. 

Springer Science + Business Media, Inc.: Berlin, DE. ISBN 978-

1-4614-5849-4 

7. Penning, A. (2013). Introduction to Costing Workbook. 

Osborne Books Ltd: Worcester, UK. ISBN-10: 1909173118 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

http://www.amazon.co.uk/Aubrey-Penning/e/B00I0CS3DQ/ref=dp_byline_cont_book_1
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

Образовательная траектория №12 «Инновационная технология 

производства кобыльего и верблюжьего молока» 

 

Модуль 15. Индустриально-инновационные технологии прозводства 

и переработки кобыльего и верблюжьего молока 

 
1 Название модуля и 

шифр 

 Индустриально-инновационные технологии прозводства и 

переработки кобыльего и верблюжьего молока 

(STPMKShF5350 Современные технологии производства 

молока на кумысных и шубатных фермах, TPUMPKV5351 

Технология производства и учета молочной продуктивности 

в коневодстве и верблюдоводстве, TMDKVKSHF5352 

Технология машинного доения кобыл и верблюдоматок на 

кумысной и шубатной ферме)  

2 Ответственный за 

модуль 

Дуйсембаев К.Ы., д.с-х.н., профессор,   Джунисов А.М., к.с-

х.н., профессор,  кафедра «Технология производства 

продукции животноводства и рыбоводства» 

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 очное 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Современные технологии производства молока на 

кумысных и шубатных фермах. Производство кобыльего и 

верблюжьего молока на кумысных и шубатных фермах, 

отбор высокомолочных кобыл и верблюдоматок для дойки,  

рационы кормления дойных кобыл и верблюдоматок в 

зависимости от уровня молочности и живой массы; 

инновационные технологий на сезонных и стационарных 

кумысных и шубатных фермах для производства кобыльего 

и верблюжьего молока; качества кобыльего и верблюжьего 

молока; новые технологии  переработки  и приготовлении 

продукции из кобыльего и верблюжьего молока. 

Технология производства и учета молочной 

продуктивности в коневодстве и верблюдоводстве. 
Организация сезонных и стандартных кумысных и 

шубатных ферм в условиях фермерских хозяйств. Оценка и 

отбор дойных кобыл и верблюдоматок пригодных к 

технологии машинного доения на кумысных и шубатных 

фермах.  Технология молока и молочных продуктов на 

основании фундаментальных знаний освещает сущность и 

специфику технологических процессов обосновывает схему 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

производства и технологические режимы выработки 

молочных продуктов и пробиотических кисло-молочных 

продуктов. Оценка и отбор дойных кобыл и верблюдоматок 

для комплектования кумысных и шубатных ферм; 

проблемы в молочном коневодстве и верблюдоводстве; 

производства продукции коневодства и верблюдоводства 

путем внедрения инновационных технологии; научно-

исследовательские работы и использованием современных 

методов оценки качества и безопасности продукции 

коневодства и верблюдоводства. 

Технология машинного доения кобыл и 

верблюдоматок на кумысной и шубатной ферме. Оценка 

и отбор кобыл и верблюдиц для дойки на кумысную и 

шубатную ферму по форме вымени и сосков. Установка 

доильных аппаратов на кумысных и шубатных фермах, 

контроль за режимом их работы. Характер микрофлоры 

продуктов питания и макробиологических процессов, 

происходящих в них, необходимо для общественного 

питания для организации правильного хранения, обработки 

сырья, приготовления блюд и реализации готовой пищи. 

Гигиенические требования предъявляемые к производствам 

по переработке молочной продукции. Мониторинговые 

исследовании состояния в продуктивном коневодстве и 

верблюдоводстве; новые технологии в процессе доения 

кобыл и верблюдоматок на кумысных и шубатных фермах; 

оценка и отбор наиболее высокопродуктивных и пригодных 

кобыл и верблюдоматок к машинному доению в условиях 

производственных ферм. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- интенсификацию технологических процессов переработки  

и приготовлении продукции из кобыльего и верблюжьего 

молока 

Уметь:  
применять научные, прогрессивные методы оценки качества 

и микробиологических показателей кобыльего и 

верблюжьего молока и молочных продуктов, определять 

физико-химических и биохимических основы производства 

кумыса и шубата, совершенствовать методов 

инновационных технологий на сезонных и стационарных 

кумысных и шубатных фермах для производства кобыльего 

и верблюжьего молока 

Иметь навыки:  
в использование современных методов оценки качества и 

безопасности продукции, разработке рецептур новых видов 

молочных продуктов, в биохимических процессах 

производства продукции коневодства и верблюдоводства. 

Быть компетентным:  

- в области мониторинговых исследовании состояния в 

продуктивном коневодстве и верблюдоводстве; новые 

технологии в процессе доения кобыл и верблюдоматок на 

кумысных и шубатных фермах технологии молока и 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

молочных продуктов, разработки новых технологических 

процессов, обеспечивающих рациональное использование 

сырьевых ресурсов, повышения выпуска и качества 

продукции;  

- гигиенические требования предъявляемые к 

производствам по переработке молочной продукции; 

оценка и отбор наиболее высокопродуктивных и пригодных 

кобыл и верблюдоматок к машинному доению в условиях 

производственных ферм 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Современные технологии 

производства молока на кумысных и шубатных фермах, 

Технология производства и учета молочной продуктивности 

в коневодстве и верблюдоводстве, Технология машинного 

доения кобыл и верблюдоматок на кумысной и шубатной 

ферме) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ по графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. 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 

2. Christou, P., Savin, R., Costa-Pierce, B.A., Misztal, I., 

Whitelaw, C.B.A. (Eds.) (2013). Sustainable Food Production. 

Springer Science + Business Media, Inc.: Berlin, DE. ISBN 978-

1-4614-5849-4 

3. Penning, A. (2013). Introduction to Costing Workbook. 

Osborne Books Ltd: Worcester, UK. ISBN-10: 1909173118  

4. Козлов С.А. Коневодство. КолосС, 2012. 

5. Диллон Д.М. Конный спорт. Техника и стиль прыжка. 

«Аквариум», 2012. 

6. Christou, P., Savin, R., Costa-Pierce, B.A., Misztal, I., 

Whitelaw, C.B.A. (Eds.) (2013). Sustainable Food Production. 

Springer Science + Business Media, Inc.: Berlin, DE. ISBN 978-

1-4614-5849-4 

7. 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 

8. Bender, D.A. (2014). Introduction to Nutrition and Metabo- 

lism, Fifth Edition. CRC Press/ Taylor & Francis: Boca Raton 

FL, US. ISBN-13: 978-1466572249 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №13 «Инновационные технологии 

рыбоводства» 

 

Модуль 16. Новые технологии индустриализации в рыбоводстве 

 
1 Название модуля и Новые технологии индустриализации в рыбоводстве. 

http://www.amazon.co.uk/Aubrey-Penning/e/B00I0CS3DQ/ref=dp_byline_cont_book_1


Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

шифр (ITRPR5353 Индустриализация технологии в рыбоводстве и 

промышленном рыболовстве, PMBRTA5354 Перспективные 

методы биотехнологии в рыбоводстве и технологии 

аквакультуры, ITKR5355 Инновационные технологии 

кормления рыб) 

2 Ответственный за 

модуль 

Нургазы К.Ш., д.с-х.н., профессор,  Кулманова Г.А. к.с-х.н., 

профессор,  кафедра «Технология производства продукции 

животноводства и рыбоводства» 

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 IІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание 

модуля 
Индустриализация технологии в рыбоводстве и 

промышленном рыболовстве. Место индустриального 

рыбоводства в системе рыбного хозяйства, его формы и 

перспективы развития. История развития индустриального 

рыбоводства. Влияние абиотических и биотических 

факторов среды при индустриальных методах 

культивирования рыб. Рыбоводно-биологическая 

характеристика объектов индустриального рыбоводства. 

Садковые хозяйства. Условия садкового выращивания рыб. 

Система оборотного водоснабжения (СОВ) и установка 

замкнутого водообеспечения (УЗВ). Бассейновое 

выращивание рыб.    

Перспективные методы биотехнологии в рыбоводстве 

и технологии аквакультуры. Состояние и перспективы 

развития  аквакультуры, биотехнология воспроизводства 

объектов аквакультуры, пищевое значение гидробионтов. 

Биотехника искусственного воспроизводства и выращивания 

объектов аквакультуры. Перспективные для Казахстана 

технологии и объекты пресноводной аквакультуры.  

Инновационные технологии кормления рыб. Состав  

современных кормов для объектов аквакультуры. Способы 

создания рецептов и изготовления комбикормов для 

предприятий по товарному выращиванию и искусственному 

воспроизводству водных биологических ресурсов. 

Естественные и комбинированные корма. Применение 

живых кормовых организмов в аквакультуре. Методы 

разработки рецептов полноценных кормов для рыб.  Методы  

оценки состояния рыбы, качества кормов и кормовых 

компонентов. Технологические схемы производства  

комбикормов для рыб. Производство комбикормов в 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

условиях рыбоводных хозяйств. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
новые технологии индустриализации рыбоводства и 

промышленного рыболовства; современное состояние  

аквакультуры и перспективы ее развития; биотехнику  

искусственного  воспроизводства  и  выращивания объектов 

аквакультуры; состав современных кормов для объектов 

аквакультуры; способы создания рецептов и изготовления 

комбикормов для предприятий по товарному выращиванию 

и искусственному воспроизводству водных биологических 

ресурсов.   

Уметь:  
использовать полученные  знания, опыт и передовые 

технологии в развитии рыбоводства; составлять и 

рассчитывать  плотность  посадки  объектов  аквакультуры  

в водоемы различного типа; составлять рецепты 

полноценных кормов для рыб;  

Иметь навыки:  
по индустриальным методам выращивания рыбы; в 

овладении методами  биотехники искусственного 

воспроизводства и выращивания объектов аквакультуры; в 

овладении методами  разработки рецептов полноценных 

кормов для рыб;  

Быть компетентным:  
в области технологий индустриализации рыбоводства и 

промышленного рыболовства; в технологических этапах 

выращивания рыбы в прудовых и индустриальных 

хозяйствах; в вопросах технологических схем и 

производства комбикормов для аквакультуры. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Индустриализация технологии в 

рыбоводстве и промышленном рыболовстве, Перспективные 

методы биотехнологии в рыбоводстве и технологии 

аквакультуры, Инновационные технологии кормления рыб) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1.  Морузи, И.В. Рыбоводство. Учебник / И.В. Морузи, Н.Н. 

Моисеев, З.А.  Пищенко – М.: «Колос», 2010. - 360 с. ISBN: 

978 -5-953-20737-9  

2. Стеффенс В. Индустриальные методы выращивания 

рыбы., М., 1999. 

3. Пекли Й., Махатов Б.М., Рысулы М.,Кулатаев Б.Т.  

«Индустриализация технологии в рыбоводстве».  Алматы, 

2014. 

1. 4. Special methods in pond fish husbandry: László Horváth, 

Gizella Tamás and István Tölg. English translation by Zoltán 

Thuránsky and Klará Patak, edited by John E. Halver. Akadémiai 

Kiadó, Budapest/Halver Corporation, Seattle, WA, 1984. ISBN 

963-05-3978-0 (Akadémiai Kiadó), 0-9614008-0-3 (Halver 

Corporation)  



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №14 «Апидология и пчеловодство»   

 

Модуль 17. Современные технологии производства и переработки 

продуктов пчеловодства. Качество и безопасность 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Современные технологии производства и переработки 

продуктов пчеловодства. Качество и безопасность 

(MPNIRP5356 Методы проведения НИР в пчеловодстве, 

Api5357 Апидология, PPBAPP5358 Производство и 

переработка биологически активных продуктов 

пчеловодства, EPP.KB5359 Экспертиза продуктов 

пчеловодства. Качество и безопасность)   

2 Ответственный за 

модуль 

Лукбанов В.М., к.б.н., ассоц. профессор,  Нуралиева У.А., 

к.с-х.н., профессор,  кафедра «Технология производства 

продукции животноводства и рыбоводства» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр IІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Методы проведения НИР в пчеловодстве. План 

исследования, осуществление сбора, обработка и анализ 

научно-технической информации в области пчеловодства, 

вести библиографическую работу с применением 

информационных технологий, представлять итоги НИР в 

виде отчетов, рефератов, статей, разрабатывать 

нормативные документы и внедрять их а производственную 

систему НАССР.  

Апидология. Закономерности жизни и работы пчелиной 

семьи как теоретическую основу технологий содержания, 

разведения и использования медоносных пчел. 

Современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования пчелиных семей 

на медосборе, грамотно проводить сезонные работы на 

пасеке. Основные медоносные культуры, о сущности 

перекрёстного опыления, заготовку кормов на медосборе. 

Основы общей нозологии, этиологии инфекционных и 

инвазионных болезней медоносных пчел, проводить 

первичную диагностику заболевания, уметь отбирать 

образцы для лабораторных исследований, организовывать 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

профилактические работы на пасеке. 

Производство и переработка биологически активных 

продуктов пчеловодства. Производство всех продуктов 

пчеловодства на пасеке, аналитические и 

экспериментальные навыками производства БАДов на 

основе продуктов пчелиного улья, свойства биологически 

активных продуктов пчеловодства и применение их в 

народной медицине. 

Экспертиза продуктов пчеловодства. Качество и 

безопасность. Нормативно-техническая документация, 

сенсорный анализ, диагностика натуральности и качества 

продуктов пчеловодства 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
таксономическое положение медоносных пчел; основные 

этапы развития и жизни пчелиной матки, рабочей пчелы и 

трутня; рекомендованные породы медоносных пчел по 

районам Казахстана, процесс пчелоопыления и его значение 

для с/х растений; классификацию основных болезней пчел и 

методы их лечения современными препаратами; основные 

положения о ветеринарном состоянии пасеки и владеть 

правилами содержания сильных и здоровых семей; 

основы Апитерапии – лечения заболеваний животных и 

человека комплексом биологически активных продуктов 

пчелиного улья. Знать критерии оценки натуральности, 

качества и безопасности продуктов пчеловодства со ссылкой 

на ГОСТ и другие нормативные документы. 

Уметь:  
оценивать приемы производства и переработки продуктов 

пчеловодства с позиций ветсанитарии. 

Иметь навыки:  
в проведении различных методов оценки приема апитерапии 

в области профилактики и лечения заболеваний животных и 

человека. 

Быть компетентным:  

- в проведении демонстрации важности значения и роль 

медоносных пчел в процессах биоразнообразия и эволюции 

цветковых растений на Земле; 

- вооружении знаниями об основных критериях оценки 

натуральности, качества и безопасности БАПП, опираясь на 

нормативные документы, правила эффективного 

содержания пчелиных семей, приемов производства и 

переработки продуктов пчеловодства на пасеке; 

- в основах Апитерапии в области применения продуктов 

пчеловодства для профилактики и лечения болезней 

животных и человека. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Методы проведения НИР в 

пчеловодстве, Апидология, Производство и переработка 

биологически активных продуктов пчеловодства, 

Экспертиза продуктов пчеловодства. Качество и 

безопасность) 

15 Условия для Выполнение всех видов работ согласно графику 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

получения кредитов 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

17 Литература 1.Goetsch, D.L., Davis, S.B. (2013). Quality Management for 

Organizational Excellence: Introduction to Total Quality. 6th ed. 

Prentice Hall / Pearson: Cranbury, NJ. ISBN-10: 013255898X 

2. Imai, M. (1986). Kaizen: The Key To Japan's Competitive 

Success. McGraw-Hill: New York, US. ISBN-10: 007554332X 

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

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

1461450276 

4. Schnadt, S., Pfaff, S. (2015). Allergene, 2. Aufl. Behr’s 

Verlag: Hamburg. ISBN 978-3-95468-122-8 

5. Риб Р.Б. Пчеловоду Казахстана, Усть-Каменогорск 2012г. 

6. Риб Р.Б. Медоносные растения Казахстана Усть-

Каменогорск 2013г. 

7.Херольд Э., Вайс К., Новый курс пчеловодства. Основы 

теоретических и практических знаний. Москва АСТ. 

Астрель.2006г. 

 8. Методические рекомендации по разведению, 

содержанию и лечению пчелиных семей в условиях 

Алматинской области. Алматы 2008г. 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №15 «Технология хранения и переработки 

зерна»  

 

Модуль 18. Инновационные  технологии переработки зерна 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Инновационные  технологии переработки зерна (ITPZ5333 

Инновационные технологии переработки зерна, 

RTPOHS5334 Ресурсосберегающие технологии 

послеуборочной обработки и хранения сырья, KPZKK5335 

Комплексная переработка зерна в крахмал и 

крахмалопродукты) 

2 Ответственный за 

модуль 

Мамаева Л.А., к.б.н., ассоц. профессор,  Кожагулов О.К. 

к.т.н., ассоц. профессор,  кафедра «Пищевая инженерия» 

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 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 
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12 

 

Содержание модуля Инновационные технологии переработки зерна. 

Инновационные технологии обработки зерна и 

зернохранилищ на основе гидроионоозонирования; 

повышение степени использования зерна и продуктов его 

переработки; инновационные технологии получения новых 

продуктов при переработке зерна; проблемы безопасности 

зерна по микробиологическим показателям, классификация 

мер защиты хлебных запасов от насекомых и клещей;  

уровень экологичности обработанного зерна и сохранность 

его качества. 

Ресурсосберегающие технологии послеуборочной 

обработки и хранения сырья. Современные технологии 

послеуборочной обработки и хранения зерна. Достижения в 

области техники и технологии  хранения и переработки 

зерна. Современные безотходные технологии при 

переработке зерна; получение новых продуктов при 

переработке продукции растениеводства 

Комплексная переработка зерна в крахмал и 

крахмалопродукты. Технологии  производства крахмала и 

крахмалопродуктов из зернового сырья: кукуруза,  пшеница.  

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
факторы, влияющие на качество зерна в процессе хранения 

и переработки; новые технологии обработки, хранения и 

переработки зерна и зернопродуктов; тенденциями и 

направлениями развития научно – технического прогресса в 

области безотходной технологии продукции 

растениеводства. 

факторы, влияющие на качество  крахмала и 

крахмалопродуктов;  новые технологии  крахмала и 

крахмалопродуктов; знать требования к  качеству   

продукции;    

Уметь:  
использовать знания фундаментальных наук в своей 

практической работе для решения конкретных 

исследовательских, информационно-поисковых, 

методических задач в технологии крахмала и 

крахмалопродуктов   

Иметь навыки:  
в использовании передовых научных методов и технических 

средств на уровне, необходимом для оперативного решения 

производственных и технологических задач.  

Быть компетентным:   
- в выполнении   проектов и исследований в 

профессиональной области;  

- в ресурсосберегающих технологиях послеуборочной 

обработки и хранения сырья;   

- в способах обеспечения  качества продукции и 

эффективного использования оборудования и ресурсов; в 

организации производства крахмала и крахмалопродуктов. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Инновационные технологии 

переработки зерна, Ресурсосберегающие технологии 
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послеуборочной обработки и хранения сырья, Комплексная 

переработка зерна в крахмал и крахмалопродукты) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1 Юкиш А.Е., Ильина О.А.   Техника и технология хранения 

зерна.- М.: ДеЛи принт, 2009. -  718 с. 

2 Бутковский В.А., Галкина Л.С., Птушкина Г.Е.  

Современная техника и технология производства муки.- М.: 

ДеЛи принт, 2006.- 319 с.   

3 Турчанинова Т.П. Техника и технология бестарного 

хранения муки.- М.: Пищепромиздат, 2009.- 536 с.  

4. Вобликов Е.М. Послеуборочная обработка и хранение 

зерна     Издательский центр "МарТ", 2001 

5 Малин Н.И. Технология хранения зерна.- М.: КолосС, 

2005.- 278 с. 

6.  Пилипюк В.Л. Технология хранения зерна и семян  

Вузовский учебник ,  2009.- 310 с.  

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.   

8. Christou, P., Savin, R., Costa-Pierce, B.A., Misztal, I., 

Whitelaw, C.B.A. (Eds.) (2013). Sustainable Food Production. 

Springer Science + Business Media, Inc.: Berlin, DE. 

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №17 «Микробиологические аспекты 

производства органической продукции» 

 

Модуль 19. Биотехнология микроорганизмов и микробиологическая 

экспертиза органических продуктов животного и растительного 

происхождения 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Биотехнология микроорганизмов и микробиологическая 

экспертиза органических продуктов животного и 

растительного происхождения (NOP5352 Наука об 

органической продукции, MKBOPZhRP5353 

Микробиологические критерии безопасности органических 

продуктов животного и растительного происхождения, 

BMPOР5354 Биотехнология микроорганизмов в 

производстве органической продукции, MEPOP5355 

Микробиологическая экспертиза продуктов органического 

производства) 

2 Ответственный за 

модуль 

Бияшев К.Б., д.в.н., профессор, Джанабекова Г.К.,  д.б.н., 

профессор, Киркимбаева Ж.С.,  д.в.н., профессор кафедра 

«Микробиология и вирусология» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура 

5 Количество часов в 

неделю 

12 
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6 Количество 

кредитов 

12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная  

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Наука об органической продукции. Наука об 

органической продукции исследуют продукцию сельского 

хозяйства и пищевой промышленности, изготовленная без 

использования (либо с меньшим использованием) 

синтетических пестицидов, синтетических минеральных 

удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых 

добавок, а также без использования генетически 

модифицированных продуктов (ГМО). Внедрение 

«органического производства» приводит к снижению 

урожайности, повышению длительности изготовления и 

повышению цен. Для правильного выбора путей 

воздействия на микроорганизмы различных факторов с 

целью увеличения сроков хранения готовых пищевых 

продуктов необходимо знать микробиологию этих 

продуктов, закономерность развития и характер воздействия 

указанных факторов на микроорганизмы пищевых 

продуктов. 

Микробиологические критерии безопасности 

органических продуктов животного и растительного 

происхождения. В связи с индустриализацией и 

химизацией промышленного производства, использованием 

новых не сберегающих ресурсы природы технологий за 

последние годы значительно увеличилось и продолжает 

нарастать поступление в окружающую среду и по пищевым 

цепочкам - в организм человека тяжелых металлов (ТМ) 

техногенного происхождения. Интенсификация сельского 

хозяйства, несовершенные условия производства 

сельскохозяйственной продукции, ее переработки и 

хранения приводят к накоплению в пищевых продуктах 

животного происхождения (ППЖП) микроорганизмов, в том 

числе условно патогенных, их метаболитов и токсинов. 

Биотехнология микроорганизмов в производстве 

органической продукции. Микробиологическая 

биотехнология позволяет существенно интенсифицировать 

производство, повышать эффективность использования 

природных ресурсов, решать экологические проблемы, 

создавать новые источники энергии. Возможности 

биотехнологии при международном сотрудничестве 

специалистов могут быть направлены на решение мировых 

кризисных проблем, связанных с восполнением дефицита 

белка и энергии, предотвращением опасных заболеваний, 

охраной окружающей среды. Одна из особенностей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9C%D0%9E
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микробиологической биотехнологии состоит в том, что она 

использует технологии производства продуктов на ранних 

этапах развития микробиологического синтеза. Выявлены 

существенные потенциальные возможности для 

усовершенствования традиционных технологий и 

расширения сфер приложения получаемых продуктов. 

Знание в области микробиологической биотехнологии 

формируют мировоззрение будущих специалистов 

животноводства и играют важную роль в практической 

деятельности при приготовлении кормов, хранении, 

транспортировке сырья, хранении продуктов животного 

происхождения, профилактике заболеваний животных. 

Микробиологическая экспертиза продуктов 

органического производства. Микробиологическая 

экспертиза занимает особое место в группе биологических 

исследований. Объектами исследования 

микробиологической экспертизы являются живые 

организмы, не воспринимаемые невооруженным глазом, к 

которым относятся бактерии, археобактерии, водоросли, 

микроскопические грибы и прочие. Несмотря на скромные 

размеры, многообразие микробиологического мира велико, 

поэтому довольно часто в самых разных случаях прибегают 

к исследованиям его представителей. Широкий круг 

противоправных действий требует применения 

микробиологической экспертизы – начиная от нарушений 

правил хранения и транспортировки пищевых продуктов и 

заканчивая преступлениями против жизни и здоровья 

человека. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
использование биосинтеза новых веществ; использование 

биотрансформации новых веществ на основе 

сконструированных методами генной инженерии штаммов 

бактерий;  

использование биосинтеза и биотрансформации новых 

веществ на основе сконструированных методами генной 

инженерии штаммов дрожжей; 

повышение эффективности экологизированной защиты 

растений; применение новых источников биоэнергии;  

создание эффективных кормовых препаратов из 

растительной, микробной биомассы и отходов сельского 

хозяйства; разработка медицинских и ветеринарных 

биопрепаратов. 

Уметь:  
определять родовую принадлежность исследуемых 

микроорганизмов;  

определять групповую принадлежность исследуемых 

микроорганизмов; 

установливать характеристики объекта анализа на основе 

проведения сравнения с имеющимся в наличии образцами; 

определять каких-либо признаки исследуемых объектов, 

связанных непосредственно с обстоятельствами 
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расследуемого дела. 

Иметь навыки:  
владения лабораторным оборудованием;  

проведение серологических реакций; 

проведение молекулярного анализа; 

изучение функций генов и создание ДНК-маркеров;ведение 

технической документации. 

Быть компетентным:   
в вопросах проведения всех видов микробиологического 

контроля биотехнологических производств;  

закономерности формирования микробиологических 

аспектов производства органической продукции; 

правильно применять и рационально использовать 

микробиологические аспекты производства органической 

продукции; 

основные современные методы микробиологических 

аспектов производства органической продукции. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Наука об органической продукции, 

Микробиологические критерии безопасности органических 

продуктов животного и растительного происхождения, 

Биотехнология микроорганизмов в производстве 

органической продукции, Микробиологическая экспертиза 

продуктов органического производства) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ по графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Альберт Сассон. Биотехнология: свершения и надежды. 

М., «Мир», 1987 

2. Биотехнология (под редакцией А.А.Баева) М., «Наука», 

1984. 

3. Быков В. А. и др. Микробиологическое производство 

биологически 

 активных веществ и препаратов.— М.: Высшая школа, 

1987. 

4.Биотехнология - сельскому хозяйству /Лобанок А.Г., 

Залашко М.В., 

 Анисимова Н.И. и др. Минск: Урожай, 1988. 199 с. 

5. Н.С.Простаков, Т.Н. Борисова Основы биотехнологии: 

Учебное пособие – 

М., Изд.  РУДН,1992. 
6. Бияшев К.Б. и др. Промышленная биотехнология. 
Учебное пособие – Изд. Нур-Принт,2016. 239с. 

7. Бияшев К.Б., Бияшев Б.К.. Ветеринарная микробиология и 
иммунология.- , Учебник. Изд. Нур-Принт, 2017. 424с . 

8. Воронин Е.С., Петров А.М. и др. Иммунология. – М.: 
Колос-Пресс, 2002, 408 с. 

9. Шлегель Т. Общая микробиология.-М, 1988, 430 с. 

10 Основы биохимической инженерии.— М.: Мир, 1989. 

11. Рычков Р.С., Попов В.Г. Биотехнология перспективы 

развития // Биотехнология. М.:  Наука, 1984. 

12. Биология наших дней. Вып. 2. – М.: Знание, 1987. 160 с. 
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18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №18 «Инновационные технологии 

производства продукции животноводства и птицеводства» 

 

Модуль 20. Инновационные методы получения, применения и 

приемы кормления сельскохозяйственных животных и птиц 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Инновационные методы получения, применения и приемы 

кормления сельскохозяйственных животных и птиц 

(IMPPZh5356 Инновационные методы получения продукции 

животноводства, PIMRSP5357 Применение инновационных 

методов разведения и селекции в птицеводстве, 

NTEPKSZhP5358 Новые технологические элементы и 

приемы кормления сельскохозяйственных животных и птиц) 

2 Ответственный за 

модуль 

Танатаров А.Б., д.с-х.н., профессор,  Мустафин Е.Г., к.с-х.н., 

ст. преподаватель  кафедры «Пчеловодство, птицеводство  и 

рыбное хозяйство» 

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 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Инновационные методы получения продукции 

животноводства. Технология производства говядины. 

Сущность специализации и концентрации производства 

говядины. Основные типы специализированных хозяйств. 

Теоретические основы выращивания и откорма крупного 

рогатого скота. Факторы, влияющие на формирование 

мясной продуктивности, методы повышения мясной 

продуктивности, качество и питательность мяса. Технология 

производства говядины в молочном, молочно-мясном и 

мясном скотоводстве. Промышленная технология 

производства говядины. Технология производства молока. 

Основные направления интенсификации молочного 

животноводства. Технологические системы производства 

молока. Основные положения поточно-цеховой системы. 

Технологическая схема. Расчет потребности ското-мест. 

Оборудование цехов. Назначение цехов и организация 

производственных групп. Кормление и раздой коров при 

ПЦС производства молока. Организация раздоя коров, 

управление технологическим процессом. Руководство 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

фермой. Свиноводство и технология производства свинины. 

Овцеводство, козоводство и технология производства 

шерсти и баранины, козлятины. Коневодство и технология 

производства продукции коневодства. Птицеводство и 

технология производства яиц и мяса. Основы технологии 

переработки и хранения животноводческой продукции. 

Применение инновационных методов разведения и 

селекции в птицеводстве.  Связь продуктивности птицы с 

видом, генотипом, состоянием здоровья, возрастом, 

условиями содержания и кормления. Разведение и 

воспроизводство с.-х. птиц. Классификация пород и кроссов 

птицы, индеек, уток, гусей. Племенная работа в 

птицеводстве. Генетические основы селекции птиц: 

наследственность, наследственность, наследование, 

кариотип с.-х. птиц, взаимодействие генов, сцепленные с 

полом признаки, изменчивость. Гетерозис. Инбридинг. 

Генотип. Фенотип. Фенотип. Перспективы генной 

инженерии в птицеводстве. Оценка птицы. Методы 

разведения в птицеводстве: чистопородное, скрещивание и 

межвидовая гибридизация. Методы и приемы селекции: 

массовая (индивидуальная), заводская (семейная) и 

комбинированная. Подбор родительских пар. Создание 

новых линий и кроссов. Методы селекции последовательной 

(тандемной), независимой уровней браковки и селекции по 

индексам. Племенной учет, обработка и оценка 

селекционных данных с использованием электронно-

вычислительной техники и персональных компьютеров. 

Организация бонитировки птицы. Особенности племенной 

работы с разными видами сельскохозяйственной птицы.  

Селекционное стадо и селекционные признаки в 

птицеводстве. Племенная работа с яичными и мясными 

курами, индейками, утками, гусями, цесарками. 

 Новые технологические элементы и приемы 

кормления сельскохозяйственных животных и птиц. 
Укрепление кормовой базы по природно-климатическим 

зонам Казахстана. Рационального использования 

естественной и культивируемой растительности при 

кормлении сх животных. Применения прогрессивных 

методов заготовки  кормов. Совершенствования приёмов 

консервирования, подготовки перед скармливанием и 

хранения кормов. Биологические основы  курса кормления 

(морфология, органическая химия, физиология и биохимия 

сельскохозяйственных животных, микробиология, 

кормопроизводство). Питательность корма.  Протеины, 

жиры, углеводы, минералы, витамины, ферменты. Оценка 

питательности корма по химическому составу. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- отраслевые стандарты и нормативные документы по 

технологии производства, зоогигиене и переработке 

продукции животноводства;  

- свойства основной и побочной продукции 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

животноводства; факторы, влияющие на качество мяса, 

молока, шерсти, яиц, пера, пуха, кожи;  

- систему нормированного кормления и её основные  

технологические элементы (нормы, тип кормления, рационы 

и их балансирование, техника кормления, контроль 

полноценности  и сбалансированности). 

Уметь:  
- проводить селекционно-племенную работу с животными 

и птицей в условиях конкретной технологии; руководить 

работой цехов, бригад, лабораторий;  

- вести зоотехнический и племенной учёт и отчётность с 

применением генетико-математического и статистического 

анализа с использованием ЭВМ и персональных 

компьютеров; 

- знать химический состав ингредиентов и кормовых 

добавок, составить полнорационный комбикорм; 

самостоятельно принимать решения. 

Иметь навыки:  
- в способах оценки животных и птиц по экстерьеру, 

интерьеру и продуктивности; продукции животноводства  

по качеству;  

- методами селекции для ведения племенной работы в 

условиях конкретной технологии; методами и средствами 

зоотехнического и племенного учёта, необходимыми для 

решения производственных и исследовательских задач;  

- методами генетико-математического и статистического 

анализа с использованием электронно-вычислительной 

техники и персональных компьютеров; самостоятельно при 

помощи компьютерной программы разрабатывать 

различные  рецепты комбикормов с сохранением основных 

ингредиентов для молодняка сельскохозяйственных 

животных и птиц. 

Быть компетентным:   
- в поисках и использовании научно-технической 

информации; составлении рациона при индивидуальном и 

групповом кормлении животных и птиц; зоотехнических 

требованиях к кормам при составлении рационов с 

использованием различных компьютерных программ. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Инновационные методы получения 

продукции животноводства, Применение инновационных 

методов разведения и селекции в птицеводстве, Новые 

технологические элементы и приемы кормления 

сельскохозяйственных животных и птиц) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ по графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Александров С.Н. Производство животноводческой 

продукции в хозяйствах замкнутого цикла. / С.Н. 

Александров, В.Л. Дудинский, Т.И Косова. - АСТ - 2007 – 

256 с. 

2. Арзуманян Е.А. Животноводство. – М.: Агропромиздат, 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

1991. (базовый учебник). 

3. Баканов В.Н., Менькин В.К. Кормление 

сельскохозяйственных животных. –М., Агропромиздат, 

2009г. 

4. Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных 

животных. –М., Колос,2010г 

5. Георгиевский В.И. Практикум по животноводству. – М.: 

Колос, 1984. 

6. Егеубаев А.А., Т.С.Сабитов., А.Ф.Игошин. 

Зоотехнический анализ и оценка питательности кормов. – 

Алматы, 2006г. 

7. Кочиш И.И. Птицеводство: Учебное пособие для высших 

учебных заведений/ И.И.Кочиш, М.Г. Петраш, С.Б. 

Смирнов. – М.: Колос, 2007.- 414 с.  

18 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Образовательная траектория №19 «Экологическая безопасность 

растениеводческой продукции (пищевых продуктов)» 

 

Модуль 21. Экологическая экспертиза и оценка безопасности 

сельскохозяйственной продукции 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Экологическая экспертиза и оценка безопасности 

сельскохозяйственной продукции (EOB5359 Экологические 

основы биоиндикации, RBPZh5360 Радиационная 

безопасность продуктов животноводств, ОEBPR5361 

Оценка экологической безопасности и продуктов 

растениеводства, EEPSH5362 Экологическая экспертиза 

продукции сельского хозяйства) 

2 Ответственный за 

модуль 

Анарбекова Г.Д., к.б.н., ассоц. профессор,  Сыбанбаева 

М.А., к.б.н., ассоц. профессор, Сайкенов Б.Р., к.с-х.н., ассоц. 

профессор, Альжанова Л.А., Ph.D, cт. преподаватель,  

кафедра «Экология» 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура 

5 Количество часов в 

неделю 

12 

6 Количество 

кредитов 

12 (3/3/3/3) 

7 Форма обучения Очная  

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Мониторинг окружающей среды, основы агроэкологии, 

экология животных 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Экологические основы биоиндикации. Значение 

различных видов организмов для оценки загрязнения 

окружающей среды. Понятие биоиндикации. 

Биоиндикаторы. Уровень биоиндикации. Основные 
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Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

принципы применения биоиндикации. Требования    к    

биоиндикации.    Методы биоиндикации. Индикационные 

методы определения загрязнения окружающей среды. 

Биохимические и физиологические реакции на 

антропогенные стрессоры. 

Радиационная безопасность продуктов животноводств. 

Типы источников радиационных загрязнений. Активность 

источника. Приборы радиационного контроля, 

взаимодействия ионизирующего излучения с веществом. 

Источники альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского и 

нейтронного излучений. Дозы излучения – поглощенная, 

эквивалентная, экспозиционная, единицы их измерения. 

Основной нормативный документ, определяющий пределы 

дозоблучений населения и пищевых продуктов. Допустимые 

уровни. Контрольные уровни. Государственное 

нормирование радиационного облучения населенияи 

пищевых продуктов. Способы радиационной защиты. 

Дозиметрия ионизирующего излучения   

Оценка экологической безопасности и продуктов 

растениеводства. Характеристика экологически 

благополучной сырьевой зоны. Характеристика химических 

веществ используемых в сельском хозяйстве для повышения 

плодородия почв. Экотоксиканты и их виды. Влияние 

экотоксикантов на рост растений 

Экологическая экспертиза продукции сельского 

хозяйства. Контроль качества окружающей среды. Методы 

управления воздействием на окружающую среду. 

Санитарно-гигиенические нормативы. Принципы 

классификации вредных веществ. Классы опасности 

токсических веществ. Экологическая экспертиза. Цели 

экологической экспертизы. Задачи экологической 

экспертизы. Объекты экологической экспертизы. Органы 

надзора за качеством сельскохозяйственной продукции. 

Принципы контроля качества сельскохозяйственной 

продукции. Нормативные документы по контролю над 

содержанием токсикантов в сельскохозяйственной 

продукции. Особенности проведения экологической 

экспертизы продукции сельского хозяйства для Казахстана. 

Мировой опыт проведения экологической экспертизы 

продукции сельского хозяйства 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- основные группы живых организмов используемых для 

проведения биоиндикации окружающей среды;  

- основные методы биоиндикации и биотестирования 

основных сред жизни: атмосферного воздуха, воды, почвы;  

- экологические последствия радиационного загрязнения, 

поведения и закономерности миграции радионуклидов в 

окружающей среде, определять показатели и проводить 

контроль качества продуктов растениеводства; 

- основные принципы и наиболее перспективные пути 

предотвращения негативных экологических последствий 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

реализации проектов. 

Уметь:  
- подбирать виды-индикаторы для проведения 

биоиндикации окружающей среды 

- произвести дозиметрию внешнего облучения; 

пользоваться регистрирующими устройствами 

(дозиметрами, радиометрами);  

- биологически безопасные химические средства борьбы с 

вредителями и болезнями; 

- использовать биологические методы защиты растений, 

отличать особенности проведения экологической 

экспертизы продукции сельского хозяйства для Казахстана. 

Иметь навыки:  
- анализа полученных результатов и их научного 

обобщения;  

- организации и проведения радиометрической и 

радиохимической экспертизы и практических мер по 

минимизации радиационного риска; 

- по современным методам оценки качества продуктов 

растениеводства, оценки воздействия различных видов 

деятельности на окружающую среду. 

Быть компетентным:   
- в планировании опытов, в принципах методик 

биоиндикации, ее элементов и влияния их на точность 

проведения опытов;  

- в  подготовке проб природных объектов для определения 

общей альфа, - бета и гамма активности; 

- проведении оценки эффективной дозы облучения; 

- в области новых технологий использования химических 

средств защиты продуктов растениеводства,  в проведении 

экологической экспертизы  качества сельскохозяйственной 

продукции. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Экологические основы 

биоиндикации, Радиационная безопасность продуктов 

животноводств, Оценка экологической безопасности и 

продуктов растениеводства, Экологическая экспертиза 

продукции сельского хозяйства) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ по графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1семестр 

17 Литература 1. Женихов Ю.Н., Новиков А.В. Оценка воздействия на 

окружающую среду и экологическая экспертиза: Учебное  

пособие. Ч.1. Издание 1-е.  Тверь: ТГТУ, 2009. - 88 с.  

2. Шмаль А.Г. Факторы экологической безопасности - 

экологические риски. Издательство : г. Бронницы, МП «ИКЦ 

БНТВ, 2010. - 192 

3. Радиобиология. Радиационная безопасность 

сельскохозяйственных животных /В.А. Бударков, А.С. 

Зенкин, В.Ф. Боченков и др.; Под ред. В.А. Бударкова, А.С. 

Зенкина. – М.: КолоС, 2008. – 351 с.: ил. – (Учебники и учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений). 



Ү ҚазҰАУ 714-04-16. Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым  

Ф КазНАУ 714-04-16. Модульная образовательная программа. Издание второе 

4. Контроль радиационной безопасности окружающей 

среды. Гупало Т.А., Спешилов С.Л. М., Горная книга, 2009 
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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 6 1 

2 2 - 7 18 - 2 1 - 21 1080 36 2 2 

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

Итого 5 4 11 36 - 4 4 4 48 2820 94 9 5 

 

 

 


