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Модульдік білім беру бағдарламасы және модульдер каталогына 

«Технология және биоресурстар» факультетінің техникалық ғылымдар және 
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«6М072700-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» (сала бойынша)  

мамандығының «Азық-түлік өнімдерін өңдеу және өндірудің 

инновациялық технологиялары» 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 

«6М072700-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» (сала бойынша) 

мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес дайындалған. 
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«6М072700-Азық-түлік тағамдары технологиясы» (сала бойынша) 

мамандығының «Азық-түлік өнімдерін өңдеу және өндірудің инновациялық 

технологиялары» 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 

297-қосымша 
 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандығы бойынша 
 

6M072700-Азық-түлік тағамдары технологиясы мамандығы 

 (бейінді бағыт) 
 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 
 

Оқу мерзімі: 1,5 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6M072700-Азық-түлік тағамдары 

технологиясы 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   

 
TOOGN5

301 

Тағам өнімдер өндірісінің 

ғылыми негіздері 
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 «6М072700-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» 

мамандығының «Азық-түлік өнімдерін өңдеу және өндірудің инновациялық 

технологиялары» модульдік білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар 

бейіндік бағыт бойынша (оқу мерзімі 1,5ж.) дайындалады.  

Магистратураны бейіндік бағытпен оқыған бітірушіге «6М072700- 

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығы бойынша техника 

және технология магистрі академиялық дәрежесі беріледі.  

 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

 

1.2.1 Кәсіби қызметтің түрлері және саласы 

«6М072700-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының 

«Азық-түлік өнімдерін өңдеу және өндірудің инновациялық технологиялары» 
модульдік білім беру бағдарламасы бойынша магистрлер:  

- ұйымдастырушылық-басқару; өндірістік-технологиялық; 

эксперименттік-зерттеу; биопрепараттарды шығарып, ауылшаруашылық, 

биологиялық, химиялық, тағам өндірістік мекемелерде кеңес беру 

қызметтерін жүзеге асыра алады. 

 

1.2.2 Кәсіби қызметтің объектілері 

Бітірушілердің кәсіби қызметтерінің объектілеріне:  

- ауылшаруашылық, орталық, облыстық, республикалық, мемелекеттік 

тағам өндірісінің құрылымдарында, жекеменшік тағам өндірісінің 

құрылымдарында, ауылшаруашылық, жобалық, әкімшілік кеңселер, 

сараптамалық, бақылау және аналитикалық қызмет, қорғаныс және ішкі істер 

министрліктерінің және ұлттық қауіпсіздік комитетінің тағам қауіпсіздігі 

құрылымдары. 

 

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, азық-түлік тағамдары технологиясы аясында керекті білімі бар 

маман дайындау.  
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«6М072700-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының 

«Азық-түлік өнімдерін өңдеу және өндірудің инновациялық технологиялары» 
модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты тағам өнімдерінің 

технологиясы бойынша мемлекеттік, жергілікті, аймақтық, шетел 

мекемелеріне еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды, сондай-ақ 

жоғары оқу орындарына, «магистр» академиялық дәрежесін тағайындау 

туралы Қазақстан Республикасының құжаттарын халықаралық білім беру 

кеңістігінде және халықаралық еңбек нарығында танылуын қамтамасыз ету.   

  

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері 

«6М072700-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының 

«Азық-түлік өнімдерін өңдеу және өндірудің инновациялық технологиялары» 
модульдік білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

- кәсіпорындардың әр түрлі звеноларына, мекемелер мен басқарма 

органдарына жетекшілер дайындау  

 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері  

«6М072700-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының 

«Азық-түлік өнімдерін өңдеу және өндірудің инновациялық технологиялары» 
модульдік білім беру бағдарламасы 2 (екі) білім беру траекториясынан 

тұрады. 

Магистранттар жалпы барлық білім беру траекториялары үшін 

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

бизнес шешімдерді модельдеу, Тағам өнімдер өндірісінің ғылыми негіздері, 

тағам өндірісі саласындағы ұлттық және халықаралық заңнама, тағам 

өнімдері туралы ғылым, сенсорлық талдау (тереңдетілген курс), қаптама 

технологиясы (тереңдетілген курс) пәндерін оқиды. 

Білім беру траекторияларының оқу пәндері: 

№1 «Сүт, ет және  балық өнімдерінің технологиясы». Магистранттар 

сүт және сүт өнімдерінің технологиясы (тереңдетілген курс), ет, балық және 

ет өнімдерінің технологиясы (тереңдетілген курс), сүтті алу, алғашқы өңдеу 

және сақтау технологиясы пәндерін оқиды.  

№2 «Жаңа өнімдерді өндіру және шикізатты өңдеу мен сақтаудың 

инновациялық технологиялары». Магистранттар жаңа өнімдерді өндіру, 

шикізатты жинаудан кейінгі өңдеу және сақтаудың ресурсты үнемдеу 

технологиялары, астықты өңдеудің инновациялық технологиялары пәндерін 

оқиды. 
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3  Түйінді құзіреттіліктер:  

 

Бейіндік магистратураны бітірушінің: 

 

1) түсінігі болуы керек: 

- технологиялық жүйелер мен құрылымдар және технологиялық 

схемаларды құрастыру үшін жаңа технологиялық және техникалық 

жаңалықтар туралы; 

- инновациялық технологиялар және өнім мен ингридиент түрлері 

туралы; 

- тағам өнімдерді өндірудегі химиялық, физикалық-химиялық, 

биохимиялық, микробиологиялық процестері; 

- болашағы зор технологиялық сұлбаларды әзірлеп, ұсыну;  

- белгілі зерттеу міндеттерге байланысты жаңа технологияларды 

құрастыру, модификациялау, өндірістік процестерге қажет керекті әдістерді 

таңдау.  

 

2) білуі керек: 

- ғылыми танымның әдіснамасын; 

- жаңа өнімдер мен жаңа технологиялар, тағам қоспаларының түрлері;  

- тағам өнімдерін өндірудегі химиялық, физикалық-химиялық, 

биохимиялық және микробиологиялық үрдістер. 

 

3) қабілеті болуы керек: 

- өндірістегі перспективті технологиялық схемаларды жасау және 

оларға жабдықтар таңдау; 

- эксперементтік-зерттеу жоспарларын жасау; 

- қазіргі заманның ақпараттық технологиясын қолдана отырып 

библиографиялық жұмыстарды жүргізу; 

- нақты зерттеу нәтижесі бойынша жаңа технологиялар жасау және 

өндірістегі технологияларды жетілдіру, өндірістік үрдістерді талдаудың 

қажетті әдістерін таңдау; 

- әдебиеттік шолу бойынша алынған шешімдерді өңдеу; 

- редакциялау мен баспаның қазіргі кездегі түрлерін қолдана отырып, 

талаптарға сәйкес есеп беру, реферат, мақалалар жазып жасалынған 

жұмыстың қортындысын шығару. 

 

4) дағдысы болуы керек: 

- арнайы терминология; 

- ҚӘЕМ-да жұмыс істеуге және кәсіби мәселелерді шешуге; 

- қазіргі заманның әдістемелерін қолданып есептеуге; 

- ғылыми-техникалық құжаттар, техникалық және анықтамалық 

әдебиеттермен жұмыс істеуге; 

- орындаушылардың жұмысын ұйымдастыруға; 
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- мекеменің шаруашылық ісін экономикалық талдауға; 

- қауіпсіз жұмыс шарты мен апатты болдырмауды ұйымдастыруға. 

 

5) құзіретті болуы керек: 

- технологиялық машиналар және жабдықтарды пайдаланудың 

рационалды режимін таңдауда; 

- еңбек заңдылықтары саласында; 

- кадрларды іріктеу мен қоюда. 

 
 

  



 

 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны  

 

4.1 Бейіндік бағыт   
 

Модульдің аталуы Компо

нент 

ж/е 

цикл 

Пән коды  Пәннің аталуы Бақыла

у 

формас

ы 

Семе

стр 

Кредит 

көлемі 

Құрастырылған құзіреттіліктер  

(оқудың нәтижелері) 

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 бетінше ұйымдастыру 

БП/ТК BShМ520

5 

Бизнес шешімдерді 

моделдеу 

1 

3 4,5 
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және ғылыми зерттеулер 

жүргізуде. 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5  

Тағам өнімдерінің 

сапасын басқару 

КП/МК  TOОGN5
301 

Тағамдық өнімдер 
өндірісінің ғылыми 
негіздері 

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 3 4,5 Құзіретті болу керек: 

- сенсорлық талдаудың ғылыми 

әдістерін, азық-түлік өнімдерінің 

түрлеріне сенсорлық талдау 

жүргізуге; 

- орауыш материалдар, жабдықтар 

мен технологиялар саласындағы 

білімді игеруге, Азық-түлік 

қауіпсіздігін ескере отырып, 

КП/ТК  KT5305 Қаптама 

технологиясы 

(тереңдетілген курс) 

2 3 4,5 
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буып-түю материалдары мен 

буып-түю негізгі сипаттамаларын 

бағалауға, буып-түю түрлерін 

әзірлеуге, орама  материалдарды 

және контейнерлерді жобалауға, 

өндірістік процесс басқаруға. 

Барлығы модуль бойынша:  6 9  

№1 «Сүт, ет және  балық өнімдерінің технологиясы» білім беру траекториясы 

Сүт және ет 

өнімдерінің 

технологиясы 

КП/ТК  SSOT530

7 

Сүт және сүт 

өнімдерінің 

технологиясы 

(тереңдетілген курс 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 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; 

- технологиялық процестерді 

жетілдіру жолдарын; 

- тағам өнімдерін өндіру 

өндірістерге қойылатын 

гигиеналық талаптар. 

КП/ТК  EBEOT53

11 

Ет, балық және ет 

өнімдерінің 

технологиясы 

(тереңдетілген курс) 

2 4 6 

КП/ТК  SААOSТ5

310 

Сүтті алу, алғашқы 

өңдеу және сақтау 

технологиясы 

2 4 6 

Барлығы модуль бойынша:  12 18  

№2 Білім беру траекториясы «Жаңа өнімдерді өндіру, шикізатты өңдеу мен сақтаудың инновациялық технологиялары» 

Жаңа өнімдерді 

өндіру, өңдеу мен 

сақтаудың 

технологиялары 

КП/ТК  ZhOO530

9 

Жаңа өнімдерді 

өндіру 

Кешенді 

емтихан 

2 4 6 Құзіретті болуы керек: 

- азықты жобалаудағы заманауи 

әдістерге сүйене отырып ашыту 

өндірісінде жаңа өнім өндіру; 

- жалпы нозология, инфекциялық 

және паразиттік аурулардың 

этиологиясы, зертханалық 

зерттеулер жүргізу, талдау және 

зерттеу нәтижелерін түсіндіру 

мәселелерінде, зерттеу 

нәтижелерін құжаттауда; 

микробиологиялық зерттеулер 

КП/ТК  ShZhKOS

RUT5310 

Шикізатты жинаудан 

кейінгі өңдеу және 

сақтаудың ресурсты 

үнемдеу 

технологиялары 

2 4 6 

КП/ТК  AOIT5311 Астықты өңдеудің 

инновациялық 

технологиялары  

2 4 6 
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жүргізуде. 

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 
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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. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

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 (TOОGN5301 

Тағамдық өнімдер өндірісінің ғылыми негіздері, 

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 Тағамдық өнімдер өндірісінің ғылыми негіздері. 

Кіріспе. Тамақ өнімдері өндірісінде қолданылатын 

шикізаттар. Тамақ өнімдері өндірісіндегі технологиялық 

процестер. Тамақ өнімдері өндірісіндегі биохимиялық, 

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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физикалық-химиялық өзгерістер.  Тамақ өнімдері 

технологиясында микроорганизмдер мен ферментті 

препараттарды қолдану. Тамақ өнімдерін өндіру 

технологиясының ғылыми негіздері. Функционалды 

өнімдерді жобалаудың заманауи аспектілері.. 

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: 

- тағам өнімдері, жартылай фабрикаттар, дайын өнім 

өндірісі кезінде қолданылатын шикізатты өңдеудің 

ғылыми-теориялық негіздерін, шикізат пен дайын 

өнімдер үшін, стандарпен тағайындалған сапа және 

қауіпсіздік көрсеткіштерін анықтайтын әдістерді, тағам 

өнімдерін өндіру және сақтау кезінде жүретін физикалық-

химиялық процестерді;  

- Азық-түлік тізбегіндегі процестер мен бағдарланған 

сапа жүйесі және азық-түлік қауіпсіздігінің негізін біліп 

үйрену. 

Қабілеті болуы керек: 

- тағам өнімдерінің өндірісінде; өндірісте технологиялық 

процестерді енгізу және ұйымдастыру кезінде шикізатты 

өңдеу әдістерін қолдануда;   

- тамақтану ғылымының теориялық және практикалық 

аспектілерін; 

- Азық-түлік сапасы және оның бақылауды қамтамасыз 

ету; шикізат және азық-түлікті сертификаттау; 

материалдардың қасиеттері. 

Дағдысы болуы керек:  
- тағам өнімдерін өндірудің негізгі технологиялық 

сүлбісін құрастыруда, шикізат пен дайын өнімнің сапасын 

анықтау үшін ең тиімді әдісті дұрыс анықтауда;  

- 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; 
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- Комплекстік Басқару Жүйесі және олардың  

практикалық қолдану дағдылары, әдістері мен құралдары. 

Құзіретті болуы керек:  

- жануарлар және өсімдік тектес шикізаттардан тағам 

өнімдерін өндіру сұрақтарында;  

- 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 (Тағамдық өнімдер өндірісінің ғылыми 

негіздері, 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. 

Recommended literature in foreign languages 

6. Evans, J.R.; Lindsay, W.M. (2011). Managing for Quality 

and Performance Excellence. Cengage Learning: South 

Western, Mason, US.  

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

Organizational Excellence: Introduction to Total Quality, 7/E. 

Prentice Hall / Pearson: Cranbury, NJ, US.  

8. Goetsch, D.L; Davis, S.B. (2002). Quality Management. 

(Free download from  Internet possible) 

9. Steier, G., Patel, K. (Eds) (2016). International Food Law 

and Policy. Springer Science: Berlin, DE. 

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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4 Модуль. Тағам өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Тағам өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі (ST5306 

Сенсорлық талдау (тереңдетілген курс), KT5307 Қаптама 

технологиясы (тереңдетілген курс) 

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 

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 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Сенсорлық талдау (тереңдетілген 

курс), Қаптама технологиясы (тереңдетілген курс)) 

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, ет және  балық өнімдерінің технологиясы» білім беру 

траекториясы   

 

4 Модуль. Сүт және ет өнімдерінің технологиясы 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Сүт және ет өнімдерінің технологиясы (SSOT5306 Сүт 

және сүт өнімдерінің технологиясы (тереңдетілген курс),  

EBEOT5310 Ет, балық және ет өнімдерінің технологиясы 

(тереңдетілген курс), 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 (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 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 
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алу технологиясы. 

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.  

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; 

- ет және балықтың дарымаушы химия құрамы, олардың 

биосинтезiнiң тетiктерi және көзi барда функциялар;  

- 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;  

- еттiң және балықтың қасиетiне өндiрiстiк процесiндегi 

өңдеудiң ықпалы тұтынушыға тауарды жылжытуды 

процестiң барлық кезеңдерiнде сапаны басқаруға 

ықпалы ететін азық-түлiк өнiмдерiнiң сапасын 

бағалаудың озық әдiстерiн қолдануға. 

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; 

- ет және балық өнімдерінің физико-химиялық және 

биохимиялық саласындағы өндіру негізінде; 

- тағам өнімдерін өндіру өндірістерге қойылатын 

гигиеналық талаптар. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Сүт және сүт өнімдерінің 

технологиясы (тереңдетілген курс), Ет, балық және ет 

өнімдерінің технологиясы (тереңдетілген курс), 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 
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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. 

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 

8. Позняковский В.М., Рязанова О.А., Каленик Т.К., 

Дацун В.М., Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и 

нерыбных объектов водного промысла. Качество и 

безопасность- Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2007-2-е 

издание, 311 с. 
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№ 2 «Жаңа өнімдерді өндіру,  шикізатты өңдеу мен сақтаудың 

инновациялық технологиялары» білім беру бағдарламасы траекториясы   

 

5 Модуль. Жаңа өнімдерді өндіру, өңдеу мен сақтаудың 

технологиялары 

 
1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Жаңа өнімдерді өндіру, өңдеу мен сақтаудың 

технологиялары (ZhOO5309 Жаңа өнімдерді өндіру, 

ShZhKOSRUT5310 Шикізатты жинаудан кейінгі өңдеу 

және сақтаудың ресурсты үнемдеу технологиялары, 

AOIT5311 Астықты өңдеудің инновациялық 

технологиялары) 

2 Модульге жауапты Серікбаева А.Д, б.ғ.д., «Азық-түлік өнімдерінің 

технологиясы және қауіпсіздігі» кафедрасының 

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 Тамақ өндірісі салаларындағы прогрессивті 

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

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МЭЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Жаңа өнімдерді өндіру.  Функциональдық тамақ 

өнімдерінің компоненттерімен сипаттамасы. 

Функциональдық тамақ өнімдерін құрудағы өңдеу 

әдістемесі. Заманауи ингредиенттерді арнайы 

тағайындалған тамақ өнімдерін құруда қолдану. 

Шикізатты жинаудан кейінгі өңдеу және 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 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. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуі керек:  

- жаңа шикізатты пайдалана отырып, технологиялық 

процесстерді реттеу жолдары; негізгі функциональдық 

ингредиенттердің сипаттамасы мен функциональдық 

азық-түлік құрудың принциптері; 

- 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.  

Қабілеті болуы керек:  

- жаңа заманауи шикізат түрлерінің шығынын анықтауға, 

өндірістік процестерді басқаруға, технологиялық өңдеуге 

кіретін тағамдық массаның құрылыс-механикалық 

қасиетінің өзгерісіне анализ жасауға; 

- ғылым негізіндегі білімін өзінің тәжірибиелік 

жұмысында зерттеу мәселесін шешуде, ақпараттық-

іздеуде.  

 Дағдысы болуы керек:  

- шикізаттың және тамақ өнімдерінің сапасын зерттеуде 

заманауи әдістер; 

- жедел индустриялық және технологиялық 

проблемаларды шешу үшін қажетті деңгейде озық 

ғылыми әдістер мен техникалық құралдарды пайдалану. 

Құзіретті болуы керек:  
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- 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. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан (Жаңа өнімдерді өндіру, Шикізатты 

жинаудан кейінгі өңдеу және сақтаудың ресурсты үнемдеу 

технологиялары, Астықты өңдеудің инновациялық 

технологиялары) 

15 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

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: 

Учебное пособие Интермедия, 2012.- 180 с. 

4. Юкиш А.Е., Ильина О.А. Техника и технология 

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

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

Современная техника и технология производства муки.- 

М.: ДеЛи принт, 2006.- 319 с.   

6. Турчанинова Т.П. Техника и технология бестарного 

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

7. Вобликов Е.М. Послеуборочная обработка и хранение 

зерна     Издательский центр "МарТ", 2001 

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

2005.- 278 с. 

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

Вузовский учебник ,  2009.- 310 с.  

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

Transport Phenomena and Drying of Solids and Particulate 

Materials. Springer International Publishing, Switzerland.   

11. 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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6 Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер 

көлемін көрсететін жинақ кесте 
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2 3 - - - - - 2 2 4 8 810 27 1 2 

Барлығы 5 4 9 36 - 4 4 4 48 2820 94 8 5 
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Модульная образовательная программа и каталог модулей утвержден 

решением Ученого Совета КазНАУ (протокол № 14, от 28 июня 2017 г.). 

 

Модульная образовательная программа и каталог модулей включает 

модули компонентов обязательного и по выбору специальности «6М072700-

Технология продовольственных продуктов» (по областям применения) 

магистратуры факультета «Технология и биоресурсы», по направлению 
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Модульная образовательная программа «Инновационные технологии 

производства и переработки пищевых продуктов» и каталог модулей 

специальности «6М072700-Технология продовольственных продуктов» 

 

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 297 

к Перечню типовых учебных планов 

по специальностям высшего и 

послевузовского образования 

              

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

по специальности послевузовского образования 

6М072700-Технология продовольственных продуктов 
(профильное направление) 

 

Срок обучения: 1,5 года 

Академическая степень: магистр техники и технологий 

по специальности 6М072700-«Технология продовольственных 

продуктов» 
 

Цикл 

дисцип

лины 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

кредито

в 

Сем

естр 

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   

 NOPPP5301 

Научные основы 

производства 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 «Инновационные технологии производства и переработки 

пищевых продуктов» специальности «6М072700-Технология 

продовольственных продуктов» готовится по профильному (срок обучения 

1,5 года) направлению.  

Выпускнику магистратуры профильного направления присуждается 

академическая степень магистра техники и технологий  по 

специальности «6М072700-Технология продовольственных продуктов». 

 

1.2  Квалификационная характеристика выпускника 

 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

Магистры по модульной образовательной программе «Инновационные 

технологии производства и переработки пищевых продуктов» специальности 

«6М072700-Технология продовольственных продуктов» могут осуществлять:  

- организационно-управленческую; производственно-технологическую; 

управленческую; экспериментально-исследовательскую; консультационную 

деятельность на предприятиях пищевой промышленности, в различных видах 

хозяйств, в организациях, фирмах химического, биологического и 

сельскохозяйственного направления, при производстве биопрепаратов. 

 

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, 
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обладающего необходимыми знаниями в области технологии 

продовольственных продуктов.  

Целью модульной образовательной программы «Инновационные 

технологии производства и переработки пищевых продуктов» специальности 

6М072700-Технология продовольственных продуктов является подготовка 

конкурентоспособных на рынке труда специалистов по технологии 

продовольственных продуктов для государственных, местных, региональных, 

зарубежных учреждений, предприятий пищевой промышленности.   

 

2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами модульной образовательной программы 

«Инновационные технологии производства и переработки пищевых 

продуктов» специальности «6М072700-Технология продовольственных 

продуктов» являются:  

- подготовка руководителей различного звена предприятия, 

организации и органов управления соответствующих отраслей 

промышленности. 

 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Модульная образовательная программа «Инновационные технологии 

производства и переработки пищевых продуктов» специальности 6М072700-

Технология продовольственных продуктов включает 2 (две) образовательные 

траекторий. 

Магистранты общее по всем образовательным траекториям  

изучают предметы иностранный язык (профессиональный), менеджмент, 

психология, управление предпринимательской деятельности, моделирование 

бизнес-решений, научные основы производства пищевых продуктов, 

национальное и международное законодательство в области пищевого 

производства, наука о продуктах питания, сенсорный анализ (углубленный 

курс), упаковочная технология (углубленный курс). 

Образовательные траектории: 

 №1 «Технология мясных и рыбных продуктов». Магистранты 

изучают предметы технология молока и молочных продуктов (углубленный 

курс), технология мяса, рыбы и мясных продуктов (углубленный курс), 

технология получения, первичная обработка и хранение молока.  

№2 «Инновационные  технологии производства новых продуктов, 

обработки и хранения сырья». Магистранты изучают предметы 

производство новых продуктов, ресурсосберегающие технологии 

послеуборочной обработки и хранения сырья, инновационные  технологии 

переработки зерна. 
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3 Ключевые компетенции:  

 

Выпускник профильной магистратуры должен: 

 

1) иметь представление: 

- о новейших технических и технологических разработках и 

перспективах их использования для построения технологических схем и 

технических систем и устройств; 

- разрабатывать перспективные технологические схемы производства и 

подбирать оборудования для них; 

- выбирать необходимые методы анализа производственных процессов, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые технологии, исходя 

из задач конкретного исследования; 

 

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; 

 

3) уметь: 

- вести библиографическую работу с приминением современных 

информационных технологии; 

- разрабатывать перспективные технологические схемы производства, 

подбирать оборудования для них; 

- разрабатывать план исследования; 

- выбирать необходимые методы анализа производственных процессов, 

модифицировать существующие и разрабатыать 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: 

- во владении специальной терминологией; 

-в использовании современные методы исследования при выполнении 

научно-исследовательской работы; 

- работы на ПЭВМ при решении профессиональных задач; 

-вести расчеты с использованием современных методик; 

- в работате  с современными приборами и средствами определения 

показателей качества продукции; 
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- в работе с технической и справочной литературой, научно-

технической документацией; 

- организации работ коллективных исполнителей; 

- экономического анализа хозяйственной деятельности; 

- в организации безопасных условии труда и ликвидации аварии. 

 

5) быть компетентным: 

- в технологии и организации производства 

- в выборе рациональных режимов эксплуатации технологических 

машин и оборудовании; 

- в области трудового законодательства 

- в подборе и расстановке кадров 
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4. Содержание образовательной программы  
 

4.1 Профильное направление  

 
Наименование 

модуля 

Цикл 

и 

компо

нент 

Код 

дисципл

ины 

Наименование 

дисциплины 

Форма 

контрол

я 

семе

стр 

Обьем 

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 

предпринимателькой 

дееятельности 

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 

моделирования и анализа 

БД/КВ МBR520

5 

Моделирование 

бизнес-решений 

1 3 4,5 
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технологических систем. 

Итого по модулю:  5 7,5  

Управление 

качеством пищевых 

продуктов 

 

ПД/ОК NOPPP 

P5301 

Научные основы 

производства 

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 

 

ПД/КВ SA5304 Сенсорный анализ 

(углубленный курс) 

Комплек

сный 

экзамен 

2 3 4,5 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. 

ПД/КВ UT5305 Упаковочная 

технология 

(углубленный курс) 

2 3 4,5 

Итого по модулю:  6 9  

Образовательная траектория №1 «Технология продуктов молока, мяса и рыбы» 

Технология  

молочных и  мясных 

ПД/КВ TMMP5

306 

 Технология молока и 

молочных продуктов 

Комплек

сный 

2 4 6 Быть компетентным: 

- в области технологии молока и 
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продуктов (углубленный курс) экзамен молочных продуктов, разработки новых 

технологических процессов, 

обеспечивающих рациональное 

использование сырьевых ресурсов, 

повышения выпуска и качества 

продукции; 

- в области технологии мяса и 

мясопродуктов и подготовке к 

активному их применению на практике;  

- принципы организации 

технологических процессов в 

диетическом (лечебном), 

пробиотическим и детским 

(дошкольном и школьном) питании. 

ПД/КВ TMRMP

5307 

Технология мяса, 

рыбы и мясных 

продуктов 

(углубленный курс) 

2 4 6 

ПД/КВ ТРРОН

М5308 

 Технология 

получения, первичная 

обработка и хранение 

молока 

2 4 6 

Итого по модулю:  12 18  

Образовательная траектория №2 «Инновационные  технологии производства новых продуктов, обработки и хранения сырья» 

Технологии  

производства, 

обработки и хранения 

новых продуктов 

ПД/КВ PNP530

9 

Производство новых 

продуктов 

Комплек

сный 

экзамен 

2 4 6 Быть компетентным: 

 - в выполнении проектов и 

исследований в профессиональной 

области;  

- 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 RTPOHS

5310 

Ресурсосберегающие 

технологии 

послеуборочной 

обработки и хранения 

сырья 

2 4 6 

ПД/КВ ITPZ531

1 

Инновационные  

технологии 

переработки зерна                                            

2 4 6 

Итого по модулю:  12 18  

Итого по теории:  36 54  
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Производственно-экспериментальная работа и итоговая аттестация 

Производственно-

экспериментальная 

работа 

ДВО 

 ЭИРМ 

(Экспериментально-

исследовательская 

работа магистранта)  

отчет 1-3 4 16  

 Производственная  

практика 

отчет 2-3 4 10 

Итого по модулю:  8 26  

Итоговая аттестация ДВО 

 Комплексный экзамен КЭ 3 1 3,5  

 Оформление и защита 

магистерского проекта 

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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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. 
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Психологические методы и средства повышения 

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. 
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Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

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

2001. 

10. Ильенкова С.Д.Инновационный менеджмент.-

М.:Банки и биржи, ЮНИТИ-2008.-327с.  

11. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 

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 
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предпринимательства. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. Управление финансами. 

Понятие и виды ответственности предпринимателей. 

Моделирование бизнес-решений. Процесс принятия 

решения, начиная от    формализации исходной проблемы, 

далее через построение и решение математической 

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. 
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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 

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 (NOPPP5301 

Научные основы производства 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 кафедры «Технология и 

безопасность пищевых прродуктов» 

3 Тип модуля ПД/ОК, БД/КВ, БД/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 

обучающихся 

 

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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10 Пререквизиты 

модуля 

Общая технология отрасли, Система менеджмента качества 

11 Постреквизиты 

модуля 

ЭИРМ 

12 

 

Содержание модуля Научные основы производства пищевых продуктов. 

Введение. Сырье, используемое в производстве пищевых 

продуктов. Технологические процессы при производстве 

пищевых продуктов. Биохимические, физико-химические 

изменения при производстве пищевых продуктов. 

Использование микроорганизмов и ферментных препаратов 

в технологии продуктов питания. Научные основы 

технологии производства пищевых продуктов. Современные 

аспекты проектирования функциональных продуктов. 

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 
Знать:  

- научно-теоретические основы процессов обработки сырья, 

используемого при производстве пищевых продуктов, 

полуфабрикатов, готовой продукции, методики определения 

показателей безопасности и качества, устанавливаемые 

стандартами для сырья и готовой продукции, физико-

химические процессы, протекающие в пищевых продуктах 

при их производстве и хранении; 

- 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:  

- составлять основные технологические схемы производства 

пищевых продуктов, правильно определять наиболее 

подходящие методы анализа для определения качества 

сырья и готовой 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:  
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- использования методов обработки сырья при 

производстве пищевых продуктов, в организации  и ведении 

технологического процесса производства; 

- знание национальной и международной нормативно-

правовой базы и рекомендаций для всей пищевой цепочки. 

Быть компетентным:  

- в вопросах производства пищевых продуктов из сырья 

животного и растительного происхождения;  

- в области пищевых продуктов, разработка новых 

технологических процессов, обеспечивающих рациональное 

использование сыревых ресурсов, повышения выпуска и 

качества продукции; 

- самостоятельно решать конкретные задачи по основным 

проблемам, связанным с выявлением опасных факторов 

производства пищевых продуктов, по коммуникации и 

менеджменту риска. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Научные основы производства 

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 

17 Литература 1. Австриевских, А.Н., Кантере В.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., Магомедо 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. 

6. Evans, J.R.; Lindsay, W.M. (2011). Managing for Quality and 

Performance Excellence. Cengage Learning: South Western, 

Mason, US.  

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

Organizational Excellence: Introduction to Total Quality, 7/E. 

Prentice Hall / Pearson: Cranbury, NJ, US.  

8. Goetsch, D.L; Davis, S.B. (2002). Quality Management. (Free 

download from  Internet possible) 

9. Steier, G., Patel, K. (Eds) (2016). International Food Law and 

Policy. Springer Science: Berlin, DE. 

10. Scholten-Verheijen, I., Appelhof, Th., van den Heuvel, R., 

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

http://www.knigafund.ru/authors/28360
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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)) 

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» 

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 

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. 

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 
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пищевой промышленности; 

- методические рекомендации для эффективного решения 

производственных задач; обеспечение контроля качества и 

безопасности продовольственных товаров; 

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. 

- 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.  

Быть компетентным: 

- современными методами исследования основополагающих 

характеристик товаров, потребительских предпочтений; 

- знаниями о дефектах, градациях качества товаров, 

назначении, видах,средствах и порядке проведения 

экспертизы. 

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 

17 Литература 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. 
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3. Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных 

товаров //Учебник. -М.: Издательский центр «Академия», 

2004. — 208 с. 

4. Kilcast, D. (2013). Instrumental assessment of food sensory 

quality: A practical guide. Woodhead Publishing Limited. ISBN 

9780857094391 

5. Heymann, H., Lawless, H.T. (2013). Sensory Evaluation of 

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

Business Media. ISBN978-1-4419-6488-5 

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

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

Waretown, New Jersey, US. 

7. Vaclavik, V., Christian, E. W. (2014). Essentials of Food 

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

69940-0 

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

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

1461450276 

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

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

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

10. Aramouni, F., Deschenes, K. (2014). Methods for 

Developing New Food Products. An Instructional Guide. 

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

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

Phenomena and Drying of Solids and Particulate Materials. 

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

3319040530 
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№1 Образовательная траектория «Технология продуктов молока, 

мяса и рыбы» 

 

Модуль 5 Технология  молочных и  мясных продуктов 

 
1 Название модуля и 

шифр 

Технология продуктов молока, мяса и рыбы (TMMP5306 

Технология молока и молочных продуктов (углубленный 

курс), TMRMP5307 Технология мяса, рыбы и мясных 

продуктов (углубленный курс), ТРРОНМ5308 Технология 

получения, первичная обработка и хранение молока) 

2 Ответственный за 

модуль 

Серикбаева А.Д., д.б.н., профессор Тимурбекова А.К., к.т.н., 

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 
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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.  

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. 

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:  
- интенсификацию технологических процессов 

производства продовольственных товаров;  

- методологии проектирования биологически полноценных 

продуктов питания на основе мясного и рыбного сырья. 

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;  

- 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;  

- совершенствовать технологию  на основе прогрессивных  

методов обработки сырья..  

Иметь навыки:  



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

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

 

- 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;  

- разработки технологий, рецептуры и организаций малых  

предприятий по переработки мясных и рыбных продуктов; 

- гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям 

общественного питания. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Технология молока и молочных 

продуктов (углубленный курс), Технология мяса, рыбы и 

мясных продуктов (углубленный курс), 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. 

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

1-4614-5849-4 

7. Penning, A. (2013). Introduction to Costing Workbook. 
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№2 Образовательная траектория «Инновационные  технологии 

производства новых продуктов, обработки и хранения сырья» 
 

Модуль 6. Технологии  производства, обработки и хранения новых 

продуктов 
 

1 Название модуля и 

шифр 

Технологии  производства, обработки и хранения новых 

продуктов (PNP5309 Производство новых продуктов, 

RTPOHS5310 Ресурсосберегающие технологии 

послеуборочной обработки и хранения сырья, ITPZ5311 

Инновационные  технологии переработки зерна) 

2 Ответственный за 

модуль 

Серикбаева А.Д., д.б.н., профессор Тимурбекова А.К., к.т.н., 

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 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.  

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.  

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 
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его качества. 

13 Результаты 

обучения 
После освоения модуля магистрант должен: 

Знать:  
- способы регулирования технологических процессов с 

использованием новых сырьевых ресурсов; характеристику 

основных функциональных ингредиентов и принципы 

создания функциональных продуктов питания;  

- 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. 

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;  

- использовать знания фундаментальных наук в своей 

практической работе для решения конкретных 

исследовательских, информационно-поисковых, 

методических задач.  

Иметь навыки:  
- в современных методах исследования качества сырья и 

продукции питания;  

- 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; способах обеспечения  качества 

новых изделий;  

- в выполнении проектов и исследований в 

профессиональной области;  

- в ресурсосберегающих технологиях послеуборочной 

обработки и хранения сырья. 

14 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен (Производство новых продуктов, 

Ресурсосберегающие технологии послеуборочной обработки 

и хранения сырья, Инновационные  технологии переработки 

зерна) 

15 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

16 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 
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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 5 1 

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

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

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

 


