
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

6В07 Инженерлік, қайта өңдеу жəне құрылыс саласы 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В072 Өндірістік жəне қайта өңдеу саласы 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

6В07201 Өңдеу өндірістерінің технологиясы 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В068 Тамақтану өнімдерін өндіру 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Дублин дескрипторларына сəйкес саланың жетекші 

мамандарының ұсынымдарын ескере отырып, 

"Востокмолоко" жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, 

"Защита элеватор" жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігімен, "Эмиль" жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігімен бірлесіп білім беру бағдарламасын əзірлеу. 

2. Қайта өңдеу өндірісінің технологиялық процестерін 

ұйымдастыру жəне жүргізу саласында білім мен 

практикалық дағдыларды алу мүмкіндігі.  

3. Унверситет базасында кəсіптік құзыреттілікті дамытуға 

мүмкіндік беретін (атап айтқанда, астық пен астық 

өнімдерінің сапасын талдауды жүзеге асыруға жəне т. б.) 

қазіргі заманғы жабдықтармен жабдықталған ғылыми жəне 

оқу зертханаларының болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Жергілікті еңбек нарығының өзекті талаптарына сəйкес 

келетін, жеке, қоғамдық жəне кəсіби қызмет саласында 

негізгі қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

құралдар мен технологияларды қолданудың тереңдетілген 

дағдылары бар, коммуникацияны ауызша жəне жазбаша 

нысанда мемлекеттік, орыс жəне шетел тілдерінде көрсете 

алатын, кəсіби құзыреттілігі, қондырғылары мен 

құндылықтары бар, қайта өңдеу өндірісінің технологиясы 

саласында бəсекеге қабілетті мамандарды даярлау. 

БББ міндеттері 1. Сұранысқа ие кадрларды даярлау бойынша қоғамның 

əлеуметтік тапсырысын орындау.  

2. "Рухани жаңғыру" жалпы мемлекеттік бағдарламасына 

сəйкес құндылықтарға ие жəне өзін-өзі белсендіруге, өзін-

өзі дамытуға қабілетті құзыретті көптілді тұлғаны дамыту. 

3. Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы саласында кəсіби 

құзыреттілікті қалыптастыру (функционалдық тамақ 

өнімдерінің технологиясы; биологиялық бағалы өнімдердің 

қолжетімділігін арттыру; өнімдерді байыту; ұзақ мерзімді 

сақтау өнімдерін өндіру; канцерогендер деңгейін 

төмендету, жаңа компоненттерді іздеу жəне т.б.); қайта 

өңдеу өндірісінің салаларында қазіргі заманғы 

проблемаларды шешу, сондай-ақ қайта өңдеу өндірісінің 

технологиялық процестерінің ұтымды режимдерін таңдау. 

4. Кəсіби жəне өзге де қызметте пайдалану мақсатында 



қазіргі заманғы, оның ішінде сандық технологияларды 

меңгеру. 

БББ оқыту нəтижелері Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан 

кейін бітіруші: 

- кəсіби, қоғамдық жəне жеке өмірде патриоттық өмірлік 

ұстанымдарды көрсету; 

- өзінің қоғамдық жəне кəсіби қызметін тарихи даму мəнін 

жəне қоғамның қазіргі жағдайын түсіну негізінде жүзеге 

асыру; 

- табысты өзін-өзі басқаруды, қойылған міндеттерді (жеке, 

кəсіби, қоғамдық) орындауды жүзеге асыру); 

- кəсіби, қоғамдық, шығармашылық, инновациялық қызмет 

үшін тереңдетілген жүйелі білімді қолдану; 

- сыни ойлауды жəне оның даму əдістемесін меңгеру; 

- экология, салауатты өмір салты жəне тіршілік қауіпсіздігі 

талаптарына сəйкес белсенді саналы қызметті көрсету; 

- мəдениетті, соның ішінде зияткерлік қызмет мəдениетін 

меңгеруді, инновацияларға сезімталдықты, өмір бойы 

оқуға ұмтылысты көрсету; 

өңдеу өндірістерінің, элеваторлардың, құрама жемдердің 

арнайы жəне жалпы технологиялары саласында кешенді 

білімді көрсету жəне қолдану; 

- технологиялық үдерісті оңтайландыруға əсер ететін 

шикізат пен жартылай фабрикаттардың қасиеттерін 

анықтау жəне талдау; 

- техника, Электротехника мəселелерін талдау жəне шешу 

кезінде математикалық жəне физикалық модельдеу, 

автоматтандыру əдістерін қолдану; 

-электр техникасы, жылутехника, экономика, химия, 

физика, механика, машина графикасы жəне өндірістік-

технологиялық қызметте компьютерлік жобалау 

саласындағы білімді қолдану; 

- сүт, жарма, кондитерлік, наубайхана жəне макарон 

өндірісінің технологиясы, тамақ өндірісінің негізгі 

процестері мен аппараттары, қайта өңдеу өндірісінің 

қазіргі заманғы жабдықтары саласында білім мен түсінігін 

көрсету; 

- азық-түлік жəне қайта өңдеу кəсіпорындарының 

технологиялық жабдықтарының əртүрлі түрлерін 

қауіпсіздік техникасының талаптарына сəйкес тиімді 

пайдалану;  

- қайта өңдеу өндірістерін автоматтандырылған жобалау 

жүйесі, желдету қондырғылары негіздері жəне қажетті 

техникалық құжаттарды құрастыру бойынша білімді 

қолдану; 

- кəсіпкерлік қызмет саласында оңтайлы 

ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер қабылдау; 

-азық-түлік өнімдерін, сүтті (сүт өнімдерін), астықты 

сандық-сапалық шығынсыз өңдеу мен сақтауды жүзеге 

асыру, ғылымның соңғы жетістіктері негізінде 

технологиялық процестерді басқару; 

- өңдеу өндірісінің процесін жетілдіру үшін қазіргі заманғы 



сандық жəне өзге де технологияларды пайдалану; 

- нан пісіру, кондитерлік, макарон, сүт өндірісінің, құрама 

жемнің шикізаты мен дайын өнімдерінде болатын 

физикалық, физика-химиялық, биохимиялық жəне 

технологиялық-химиялық процестерді анықтау; 

- зерттеу қызметін жүргізу арқылы өнімнің сапасын 

басқару, стандартты технологиялық талаптарды, заманауи 

ғылым жетістіктері негізінде өнімді бақылау құралдарын 

қолдану; жаңа өнімді əзірлеу жəне зияткерлік меншік 

объектілеріне құқықтарды рəсімдеу əдістемесі жəне 

оларды қорғау; 

- Философия, Дінтану жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мəдениет негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық 

ұстанымдар негізінде қоршаған ақиқатты бағалау, олар 

табиғи жəне əлеуметтік əлемді ғылыми ұғынуды жəне 

зерделеуді қамтамасыз етеді. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже: Білім беру бағдарламасы бойынша техника жəне 

технология бакалавры 6В07201 Өңдеу өндірістерінің 

технологиясы 

Лауазымдарының тізімі - өңдеу жəне тамақ өндірісінің технологы; 

- тамақ кəсіпорындарының шебері; 

- өндірістік зертхананың техник-технологы; 

- ғылыми-зерттеу институттарында, университеттерде 

маман (лаборант); 

- стандарттау жəне сертификаттау орталықтарындағы 

маман. 

Кəсіби қызмет объектісі Қайта өңдеу өнімдерін өндіретін кəсіпорындар (нан-тоқаш 

жəне кондитерлік өнімдердің, сүт өнеркəсібінің жетекші 

кəсіпорындары), элеваторлар, диірмен зауыттары, Жарма 

зауыттары, құрама жем зауыттары, макарон жəне кондитер 

фабрикалары, қант жəне крахмал-сірне зауыттары, жобалау 

институттары, ғылыми мекемелер; оқу орындары, зерттеу 

зертханалары. 

 


